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Z domova
● Ke kulatým a půlkulatým životním výročím blahopřejeme:
OK1DXM OK1FDZ OK1HBB OK1IE OK1IQN OK1PFM OK1TQ OK2BFN OK2BGA OK2BHD OK2BUC OK2CV
OK2NCZ OK2PAD OK2RN OK2RW OK2TGM OK4OK
● Od 22. 1. 2019 v kancelářích Českého radioklubu, U Pergamenky 1511/3, Praha 7, probíhá
rekonstrukce. Po nezbytně nutnou dobu bude uzavřen sekretariát i QSL služba. Předpokládaná
doba uzavření je 6 – 8 týdnů. O ukončení rekonstrukce Vás budeme informovat. V rámci této akce
dojde k opožděnému odesílání QSL lístků, ale uděláme všechno proto, abychom se co nejdříve
vrátili do běžného režimu.
Děkuji za pochopení, všem Vám přeji hezké dny.
Líba OK1LYL, tajemnice ČRK
● Aktivita k 100. výročí vzniku ČSR
Aktivita Českého radioklubu a Slovenského zväzu
rádioamatérov u příležitosti 100. výročí vzniku
Československa proběhla ve dnech 15. srpna až 31. října
2018. Děkujeme všem, kteří se aktivně do této akce
zapojili.
Na webu 100csr.eu se zaregistrovali a pod značkou
OL100CSR vysílali: OK1AY, OK1DOZ, OK1DRY, OK1DX,
OK1FGD, OK1FMJ, OK1JD, OK1MLP, OK1VK, OK1WCF,
OK2APY, OK2BMU, OK2MC, OK2MG, OK2RO, OK2RZ,
OK2UHP, OK4RQ, OK6DJ, OK7LO, OK7PY, OL4A. Dík pak
patří i Rudovi OK2ZA za zajištění domény, místa na serveru, softwarového vybavení i provozu pod značkou
OL100CSR.
Ze Slovenska pak pod značkou OM100CSR pracovali: OM0AYY, OM0CS, OM0ET, OM1AST, OM1II, OM2FY,
OM2VL, OM3CFR, OM3CW, OM3KAP, OM3KFF, OM3RM, OM5CM, OM5KM, OM5NA, OM6CV, OM6RM,
OM6TX, OM7LW, OM8AQ, OM8ON.
Celkem bylo navázáno pod oběma značkami kolem 42 tisíc spojení. OL100CSR navázala cca 23 000 QSO.
Vysílal hlavně OK2RZ, který navázal téměř polovinu z těchto spojení. Bylo vydáno 722 bronzových, 263
stříbrných a 120 zlatých diplomů a 3 pro SWL.
Pod značkou OL100CSR proběhlo i vypuštění balónové sondy dne 26. 10. 2018 z Horního náměstí v
Olomouci v 11:30. Bližší informace naleznou zájemci na této stránce.
Miloš OK1MP
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● ROB - Anketa Sportovec roku 2018
Přelom roku je vždy časem vhodným pro ocenění a zviditelnění dosažených úspěchů za rok odcházející.
Asociace ROB ČR pravidelně vyhodnocuje svoji anketu "Sportovec roku". V sobotu 1. prosince zaplnili
divadelní sál v KC Novodvorská účastníci
víkendového semináře, sportovce přišel
pozdravit i člen zastupitelstva Prahy 4.
V anketě bylo odevzdáno 106 hlasovacích lístků
a na výsledky měl samozřejmě vliv počet
získaných medailí na mistrovství světa. Vybrat ty
nepřesvědčivější výkony nebylo jednoduché díky
neuvěřitelnému množství cenných kovů za
individuální výkony i ocenění družstev.
Nejtěžší byl asi výběr ve veteránské kategorii,
naopak o vítězce kategorie "objev roku" měla
většina hlasujících jasno.
Sportovec roku:
Junior roku:
Vetrán roku:
Objev roku:
Soutěže roku:

Jakub Oma (TJ Turnov)
Dominik Šrom (RADIOSPORT Bílovice)
Antonín Šindelka (RADIOSPORT Bílovice)
Michaela Novotná (TJ Turnov)
ROB Svitavy (ROB Pardubice)

● Vyznamenání ČUS - Pavel Šrůta
O vánočních svátcích oslavil krásné kulaté výročí 80 let Pavel Šrůta (ex OK1UP). K tomuto jubileu mu s
předstihem Česká unie sportu udělila "Čestné
uznání za významný a výjimečný přínos k
rozvoji sportu", které mu bylo předáno v Praze
1. prosince v rámci vyhlášení ankety ROB
Sportovec roku.
Málokdo ví tolik o historii původního
svazarmovského sportu "hon na lišku" jako
Pavel, který byl dlouholetým členem
reprezentace již v 60. letech. Je prvním
československým
reprezentantem,
který
vybojoval individuální medaili na 5. Mistrovství
Evropy v roce 1967 (stříbro v pásmu 3,5 MHz)
Pavel je v současné době členem pražského
oddílu ROB Radioklub OK1KYP a stále se podílí na činnosti AROB. V posledních 10 letech je členem
realizačního týmu reprezentace, kde zajišťuje hlavně zpracování výsledků. Podle zdravotních možností se
aktivně účastní celostátních soutěží, ať již jako sportovec v kategorii M70 anebo organizátor a rozhodčí.

● Zlatý Oříšek pro rádiovou orientační běžkyni
Dne 1. ledna získala 13-letá Michaela Novotná z Turnova krásnou cenu v anketě "Zlatý oříšek 2018."
Porotce pravděpodobně oslovila Míšina všestrannost - kromě 5 medailí z Mistrovství světa v rádiovém
orientačním běhu je i držitelkou licence A v orientačním běhu a vítězkou celostátního kola v matematice.
Cesta k tomuto ocenění nebyla jednoduchá, v základním výběru byly stovky nominací dětí ve věku 6–14
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let v nejrůznějších oborech, ve finále potom bojovala mezi 21 nominovanými, z nichž cenu získalo pouze
7 dětí. Finále ankety vysílala Česká televize na Nový rok na ČT2.
Výčet úspěchů a krátký medailonek naleznete zde:
Sedm oceněných finalistů 20. ročníku soutěže se následně zúčastnilo
tiskové konference, která proběhla ve čtvrtek 17. 1. v Praze. Článek a
rozhovor s Míšou o tom, co v roce 2018 vyhrála a jak se k běhání
dostala, naleznete zde.
Marcela Šrůtová, generální sekretář AROB
● Jirka OK1RI a Jindřich OK4RM byli 25. 1. hosty Českého rozhlasu
Vltava, kde v pořadu ArtCafé hezky pohovořili nejen o výročí 120 let od
narození Pravoslava Motyčky (OK1AB), ale i o radioamatérském
koníčku celkově. Záznam rozhovoru si můžete poslechnout zde (cca od
10. minuty), článek naleznete zde.
● O Morseově abecedě a radioamatérech se hovořilo také v České televizi! V pátek 1. února byl hostem
ČT24 Michal OK1WMR. Záznam můžete zhlédnout zde (cca od 13. minuty). Děkujeme za skvělou
propagaci!
● Veletrh AMPER po sedmadvacáté
V březnu příštího roku se již po sedmadvacáté uskuteční největší a nejvýznamnější středoevropská
veletržní akce v oborech elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení
– AMPER. Veletrh je ucelenou přehlídkou inovací,
jejichž směr vývoje nabízí pohled do budoucnosti
technologií.
Organizátoři veletrhu plánují navázat na velmi
úspěšný poslední ročník, který navštívilo přes
43 300 návštěvníků a na jehož výstavní ploše se
prezentovalo 590 vystavovatelů z 29 zemí světa.
Veletrh potvrdil zvyšující se zájem zahraničí, odkud
dorazila čtvrtina vystavovatelů a více jak 13 %
celkových návštěvníků.
V rámci doprovodného programu se připravují
kromě samostatných konferencí a seminářů také rozsáhlá fóra, která se budou věnovat aktuálním
tématům. Těšit se můžete na FÓRUM AUTOMATIZACE, FÓRUM ENERGETIKY a FÓRUM OPTONIKY nebo
na úspěšné doprovodné projekty AMPER SMART CITY, AMPER START UP a AMPER MOTION.
Zmínit musíme také tradiční soutěž o nepřínosnější exponát veletrhu, ZLATÝ AMPER, který je pro
zúčastněné firmy významným a prestižním oceněním ve smyslu uznání jejich schopnosti návrhu a výroby
nového konkurenceschopného produktu za využití inovativní činnosti v oblasti výzkumu a vývoje.
Svoji účast na 27. ročníku veletrhu AMPER již potvrdily jak tradiční tuzemské a zahraniční společnosti, tak
nově se prezentující firmy nejen z České republiky a Slovenska, ale např. i z Německa, Polska, Švýcarska
nebo Číny.
Pro více informací navštivte oficiální stránky veletrhu www.amper.cz, kde naleznete přihláškový formulář,
podrobné informace k veletrhu a v neposlední řadě kontakty na členy týmu veletrhu AMPER 2019, kteří
se vám budou rádi věnovat.
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