
 
Členský   zpravodaj 

Veterán    Rádio    Klub  
B r n o 

Ročník XXI – 2014                                                  číslo 4 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Vážení přátelé ! 
 

Rada VRK p řeje všem našim členům i jejich rodinám 
klidné prožití zbytku roku i Váno čních svátk ů, nějaký 
ten dárek pod strome ček a mnoho zdraví a úsp ěchů 

v amatérském podnikání v Novém roce 2015. 
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   Důležité kontaktní adresy:  
 
     
     Český Radioklub 

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 
e-mail: crk@crk.cz 
telefon: 266 722 240, 607 208 230 

     QSL služba :e-mail: qsl@crk.cz 
telefon: 266 722 253 
návštěvy: středa 0900 -1730, nebo dle dohody 
QSL lístky : P.O.Box 69, 113 27 Praha 1 
 

     Český telekomunika ční úřad 
     Odbor správy kmitočtového spektra 

Sokolovská 219, Praha 9,  
P.O.Box 02 , 225 02 Praha 025,  
telefon (ústředna): 224 004 111 
Referent         : 224 004 657  
 
Stránky VRK na I-netu :  http://www.vrk.wz.cz 
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Stav p říspěvkové morálky k 2.12.2014: ( Zm ěny  od 14.6.2014)  
 
Příspěvky na rok 2013 poslali : OK1KI, OK2CL 2LF, F5LHH, 
 
 
Příspěvky na rok 2014 poslali:  
OK1AD, AKU, ARO, KI,  
OK2BC, BN, BNT, CL, LF, PAK, SG, VX, F5LHH,  HB9LDU,  
. 
Příspěvky na rok 2015 poslali:  
OK1AD(rovněž 2016), AKU, DKR, JIM, JST, MNI (rovněž 2016), 
OK2BC, BJR(rovněž 2016), BL(rovněž 2016), BN, BNT, HKP(rovněž 2016 a 2017),LF,  
2SAQ, 2SMI(rovněž 2016), 2YZ(rovněž 2016), 
F5LHH, HB9LDU, 
 
Příspěvky na roky 2016-2020 poslal OK2BRX.                               
                                   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Noví členové:  
 
 
Členské číslo :  466  OK2BST ,   Dušan Havelka , Brno                         od 26.8.2014 
                           467  OK2XY    ,   Bc. Pavel Močoch, Bravantice           od 2.12.2014 
                      
                     
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Silent key:  
 
Dne 25.9. 2014 zemřel Jan Kučera, OK1NR z Trutnova ve věku 77 let. Členské č.: 316 
 
Dne 15.10. 2014 zemřel po  těžké nemoci Miroslav Pecka, OK2BXM, čl. č.164, ve věku 
nedožítých 84 let. 
 
Dne 9.11. 2014 zemřel František Vtörök OK1VTO z Perštejna, čl. číslo: 448 ve věku 
nedožitých 76 let. 
 
V posledních listopadových dnech zemřel Jiří  Staňka, OK2PKY z Brna, čl. číslo: 271, 
ve věku  79   let. 
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Výsledky Martinského závodu : 
 
 

 Stanice  QSO Body  
1. OK2SAR 29 63 
2. OK1FKD 28 62 
3. OK1MSP 30 61 
4. OM8AQ 29 61 
5. OK1DOL 29 61 
6. OK2PIP 29 61 
7. OK2BWJ 28 60 
8. OK2WH 27 59 
9. OM3EE 27 59 

10. OK1APY 29 59 
11. OK2BEH 26 58 
12. OM8ON 26 58 
13. OK1DQP 27 57 
14. OK2ABU 26 56 
15. OK1ARO 26 56 
16. OK2BGA 25 55 
17. OK1IAS 26 54 
18. OK1JDJ 21 45 
19. OK1TD 21 45 
20. OK1KI 20 44 
21. OK2PAU 20 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslucha či : 
 
OK1-11861    28 QSO    61 Bodů 
 
 

V letošním závodu byla účast 
jako v minulém roce. Účastnilo se 
32 stanic, 22 poslalo deník. 
Výsledky byly celkem vyrovnané a 
tak rozhodovaly počty spojení ve 
dvacáté, nebo čtyřicáté minutě. 

  
 
Je škoda, že deníky posílají  

jen dvě třetiny stanic, které 
v závodě pracovaly. Můžeme jen 
doufat, že se situace zlepší nejen 
v tomto závodu, ale i v dalších 
závodech pořádaných radou 
našeho klubu. Do hlavního závodu 
v březnu Vás pozveme v prvním 
čísle Zpravodaje na začátku 
příštího roku. Vyjde asi v únoru 
2015. 
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 Vážení přátelé. 

Není to tak dávno,  kdy jsem si dělal osobní retrospektivu mých celých 
radioamatérských let, počínaje získáním koncese v roce 1965 až do současné doby. Na 
otázku, co mě přivedlo k této mně tak milé činnosti odpovídám na svých stránkách. Určitě 
to bylo široké spektrum činnosti, ať již v oblasti sebevzdělávání, nutné stavby vlastního 
zařízení, pokud jsem chtěl být na pásmech činný, výměna zkušeností a nesmím ani 
pominout pravidelné setkávání s přáteli stejného zájmu. K tomu samozřejmě patří to 
hlavní…navazování spojení a lovení DXů. Uplynula dlouhá léta, vývoj šel nezadržitelně 
vpřed a když si dnes položím otázku, co z toho zbylo do současné doby, upřímně řečeno 
dost málo. Výroba vlastního zařízení odpadla,  ta jsou už dnes poměrně dostupná v profi 
verzi, řada klubů po revoluci zanikla a jen málo těch věrných se ještě schází, většinou po 
restauracích a bez potřebného radioamatérského zázemí.  

Chtít si dnes popovídat třeba na 80ti metrech módem CW, tak to moc šancí 
nemáte. Těch věrných z OK je tam co prstů na obou rukách. Většina hamů se soustředila 
na DX spojení formou 599 TU, nebo na bezhlavý lov různých    příležitostných značek 
jednotlivých zemí u všelijakých, často dlouhých a podivných sufixů, případně každo-
víkendových závodů. Jsem demokrat a nehodlám nikomu brát, co jemu libé jest, ale já 
osobně tím naplněn ke spokojenosti nejsem. Samozřejmě získání spojení DXu patří 
k vrcholu naší činnosti, ale v mém případě je součástí daleko širší činnosti na amatérských 
pásmech. Neučil jsem se telegraf pro strohé 599 TU. Mám rád spojení, kdy si vyměním 
více informací s protistanicí a proto jsem věnoval i nějaký rok učení jazyka anglického a 
nehodlám to zahodit do výhradně výše uvedených short  DX QSOs.   

Naštěstí se mi podařilo dostat se do jednoho z mnoha odvětví spojení a sice  FF 
QSO. Řadě z vás je určitě známo, o čem to je a pro ty, kteří by se chtěli přidat a zatím 
neví tak úplně o co se jedná tedy na vysvětlenou…jde o vysílání ze stanovišť, která  jsou 
uvnitř, nebo  na okraji (nejdále 200m od hranic), chráněných krajinných oblastí a 
přírodních rezervací. Tato činnost je nejvíce provozována na evropském kontinentu, lze 
však v  podstatě pracovat  se stanicemi FF i z ostatních světadílů. Většina stanic používá 
módu SSB, ono to tam „rychleji odsýpá“, a věřte , že si tam na své příjdou i vyznavači pille 
upů.  Za základní pásmo pro tato spojení je  zavedeno pásmo 40m, v poslední době je 
možno zaslechnou FF stanice i na pásmech vyšších, WARC pásma nevyjímaje.  Je 
možné pracovat jak od krbu, tak i  jako aktivátor jednotlivých území. Tato činnost je 
samozřejmě  odměňována diplomy vydávanými v příslušných zemích podle jejich pravidel 
a věřte, že se jedná v drtivé většině o velmi hezké, elektronické diplomy. Kdo by se chtěl 
na řadu z nich podívat, má možnost tak učinit na  http://xmanka.rajce.idnes.cz/OK2APY_-
_WWFF_Diplomy/  což jsou stránky mé přítelkyně OK2APY, která je krom aktivátorky  
řady  OKFF i administrátorkou  oblastí OKFF.  

Pokud by se někdo chtěl podílet na aktivaci jednotlivých OKFF, bude za tím účelem 
potřebovat mobilní výbavu. Krom základního..TRX..zdroj..je třeba mít vhodnou anténu, 
která bude co nejlépe pracovat ve vámi zvoleném pásmu, nebo pásmech. Já jsem pro 
Alenu OK2APY vyrobil už celkem tři portálové antény, které se dobře osvědčily na 
portejblových stanovištích. Jako první jsem zhotovil poloviční G5RV, jejiž popis je na mých 
stránkách:   www.ok1apy.wz.cz .    Pokračování článku na straně 8. 



6                                                                                               Členský Zpravodaj VRK  4/14 

 

Diplom  VETERÁN   R A D I O   K L U B U 

 Diplom  se vydává  za spojeni  nebo poslech  nejmén ě třiceti amatér ů, kteří jsou členy 
Veterán Radio Klubu. Z počtu třiceti značek je třeba vybrat  takové, aby se z jejich sufixů, vždy  jen  
z jednoho pismene, dal sestavit název VETERAN RADIO KLUB. Výjimkou je klubová stanice 
OK5VRK, jejíž sufix lze pro diplom použít celý, ale jen  pro začáteční písmena slov VETERAN 
RADIO KLUB. Do celkového počtu třiceti amatérů se započítává pouze 1x. Spojení se stanicí 
OK5VRK však není podmínkou pro udělení diplomu. 
    
K základnímu diplomu jsou vydávány doplňující nálepky za poslech nebo spojení s dalšími členy 
Veterán Radio Klubu do celkového počtu 60,100,150,200,250 a 300. 
Platí spojení nebo poslech všemi druhy provozu na KV i VKV uskutečněná po 1.1.1994. Neplatí 
spojení přes převáděče. K žádosti s čestným prohlášením se přiloží výpis ze staničního deníku. 
    
Poplatek za diplom činí pro OK a OM 50 Kč, pro zahraniční stanice 100 Kč nebo 3 EURO. 
 Nálepky k základnímu  diplomu  jsou  vydávány  za  spojení  i poslech žadatelům, kteří vlastní již 
základní diplom a zašlou SASE  a výpis ze staničního deníku dalších stanic členů Veterán Radio 
Klubu. Poplatek za doplňující nálepku činí 10 Kč, možno poukazát i v českých známkách. 
  
Žádosti společně s poplatkem zasílejte na adresu diplomového manažéra: 
OK2BEH, Zdeněk Životský, Na Honech 1826, 666 01 Tišnov. 
 
 
V K V diplom VETERÁN R A D I O  K L U B U  
     
   Diplom  se vydává  za spojení  nebo poslech  nejmén ě dvaceti amatér ů, kteří jsou členy 
Veterán Radio Klubu. Z počtu dvaceti značek amatérů je třeba vybrat takové, aby se z jejich 
sufixů, vždy jen z jednoho pismene, dal sestavit název VETERÁN RADIO KLUB. Výjimkou je 
klubová stanice OK5VRK jejíž sufix lze použít celý, ale jen  pro počáteční pismena slov Veteran 
Radio Klub. Do celkového počtu dvaceti stanic se započítává pouze 1x. Spojení se stanicí 
OK5VRK však není podmínkou pro uděleni diplomu. 
    
  K základnímu diplomu jsou vydávány doplňující nálepky za poslech nebo spojení s dalšími členy 
Veterán Radio Klubu do celkového počtu 50,100,150,200,250, a t.d. 
 Platí  spojení nebo poslech  všemi  druhy provozu, avšak pouze na VKV, uskutečněná po 
1.1.1996. Započítávají se i spojení přes převáděče .  K žádosti  s  čestným prohlášením se  přiloží  
výpis  ze staničního deníku. 
 
Poplatek za diplom činí pro OK a OM 50 Kč, zahraniční stanice 100 Kč nebo 3 EURO. 
 Nálepky  k  základnímu  diplomu jsou  vydávany za spojení nebo poslech žadatelům,  kteří vlastní  
již základní diplom a zašlou SASE a výpis ze staničního deníku dalších stanic členů Veterán Radio 
Klubu. Poplatek za doplňující nálepku čini 10 Kč, možno poukázat i v českých známkach. 
 
Žádosti společně s poplatkem zasílejte na adresu diplomového manažera: 
OK2BEH, Zdeněk Životský, Na Honech 1826, 666 01 Tišnov. 
 
Spojení pro diplomy platí od roku 1996, i když operátor tehdy ještě nebyl členem VRK . 
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Vzor  sestavení požadovaného nápisu pro diplomy VRK . 

  
 1.  V - OK2VED        
 2.  E - OK2WE           Nápis obsahuje 16 značek. 
 3.  T - OK2LT           Pro základní diplom je třeba přidat ještě 
 4.  E - OK1DCE         dalších 14 značek členů VRK, tedy celkem 
 5.  R - OK2AR           30 značek. 
 6.  A - OK1AQ           Další nálepky jsou za 60, 100, 150, 200, 
 7.  N - OK2LN          250, 300, 350,... stanic. 
  
 8.  R - OK1DOR          Pro diplom  VKV  je třeba dodat ještě 
 9.  A - OK2JA           4 další značky členů VRK, tedy celkem 
10.  D - OK2FD           20 značek. 
11.  I - OK1IG           Další nálepky jsou za 50, 100, 150, 200, 
12.  O - OK1MO           250, 300,... značek. 
  
13.  K - OK5VRK          Cena diplomu je 50 Kč, zahraniční stanice 3 EURO. 
14.  L - OK2LS           Cena za nálepku je 10 Kč a poštovné. 
15.  U - OK1UT 
16.  B - OK1YB 
 
 

Zahrani ční  diplom  V R K  

 
Rada VRK vydává diplom za spojení se členy VRK z deseti zemí.  
Podmínky: diplom mohou získat koncesovaní radioamatéři a posluchači za QSO, nebo poslech se 
členy našeho klubu z deseti různých zemí. Tedy z každé země jen jedno spojení. 
Tato spojení, nebo odposlech musí v žádosti potvrdit jiný koncesionář. 
 
  Pro tento diplom platí spojení od založení VRK - tedy  od začátku roku 1992. Spojení lze 
uskutečnit všemi druhy provozu a na všech radioamatérských pásmech, mimo pozemních 
převáděčů. Platí spojení i s vlastní zemí. Pro tento diplom platí také spojení se členem VRK, 
vysílajícím z jiné země jako host, jako by byl príslušníkem této země, i když v této zemi žádného 
člena VRK nemáme. 
 
  Například: Spojení s HA/OK2WH platí jako spojení se členem VRK v Maďarsku (HA). 
A naopak : Pro OK2WH vysílajíciho z Maďarska, platí jedno potvrzené spojení (s jakýmkoliv 
veteránem) jako spojení se členem VRK z Maďarska. To protože sám se sebou spojení udělat 
nemůže. 
 Poplatek  za  získání  diplomu činí 50 Kč, zahraniční stanice 100 Kč nebo 3 EURO. 
    
Žádost na OK2BEH: Zdeněk Životský, Na Honech 1826, 666 01 Tišnov. 
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Kulaté a p ůlkulaté narozeniny našich členů: 
 
Leden   :  OK2EI    70     OK2PAU  70    OK2AJ  90     OK2BNC  75 
Únor     :  OK4AS   65 
Březen :  OK2VNA 70     OK1VHV  75      OK2BFI  80    OK1FHP 70 
Duben  :  OK1DAR 70     OK2PIP   65  
 
Rada Českého radioklubu na srpnovém zasedání v Holicích vzhledem k naprosto nejisté 
výši státní dotace pro tento i příští roky (pro letošek počítal rozpočet ČRK s 900 tis. Kč) 
rozhodla o nové výši členských příspěvků .  
 
Nová výše členských p říspěvků ČRK od roku 2015 :  
 
- řádný členský příspěvek ve výši 980,- Kč ročně, 
- snížený členský příspěvek ve výši 680,- Kč ročně pro členy, kteří nemají jiné příjmy, 
než dále uvedené, nebo příjmy z kapitálového majetku, a kteří jsou: 
ve věku od 16 do 18 let včetně, 
ve věku od 19 do 26 let včetně, pokud se připravují v řádném denním studiu na budoucí   
povolání, 
poživatelé starobního nebo invalidního důchodu, 
- zvláštní snížený členský příspěvek ve výši 60,- Kč ročně pro členy ve věku do 15 let 
- členský příspěvek ve výši 60,- Kč ročně pro přidružené členy - viz § 4 Stanov Českého 
radioklubu. 
Každému, kdo poprvé získá koncesi a stane se členem ČRK, je následující rok poskytnuta 
100 % sleva na členský příspěvek při zachování všech členských služeb. Sleva bude 
poskytnuta na základě stručné žádosti doložené fotokopií koncese a čestným 
prohlášením, že jde o fotokopii první koncese, kterou držitel kdy získal. 
(výpis z bulletinu ČRK č. 10/2014). 
 
 
Pokra čování článku OK1APY ze strany 6: 
 

Druhou anténu , poloviční W5GI na stánky teprve připravuji a pokud mohu doporučit 
výbornou anténu pro pásma 40 a 20m…je jí poloviční W3DZZ a její popis a rozměry 
najdete na rajčeti kam ukládám foto http://sejna2.rajce.idnes.cz/OK2APY_na_OKFF-
364_s_novou_kratkou_W3DZZ/  . Pokud budete chtít mít přehled  o stanicích, které 
aktuálně pracují z FF, doporučuji stáhnout si z netu takový DX cluster, ve kterém je možno 
si tyto stanice vyfiltrovat…na příklad jeden z dobrých pro tuto činnost:    
http://www.sk6aw.net/cluster/  . No a komu se do těchto spojení nebude chtít, tak zmíněné 
antény i tak mohou přijít vhod. Pro zájemce přidávám v příloze stránky, na kterých je 
možno se plně informovat o regulích práce i aktivace  OKFF. Doufám, že se mi podaří 
některé z vás, kteří tak ještě nečiní, pro zmíněnou činnost získat a budu se s vámi těšit na 
slyšenou…. 
                                                                                                                         Petr OK1APY. 
 
Přílohy:   http://www.okff.cz/?Z%C3%A1kladn%C3%AD_informace  

          http://ok2apy.wz.cz/nove/ 

 
  


