
 
Členský   zpravodaj 

Veterán    Rádio    Klub 
B r n o 

Ročník XXV – 2019                                                  číslo 1 
 

 
 
 

Pozvání do hlavního závodu VRK, 10.3. 
 
 

Datum: vždy druhá neděle v březnu  

Čas: 06:00 - 08:00 UTC  

Kategorie:  1.stanice CW  

 2.stanice SSB  

 3.stanice MIX  

 4.posluchači MIX  
 
 

Pozor změna podmínek hlavního závodu v kategorii MIX. 
 
Bodování: platí spojení s libovolnou stanicí jak na CW tak i 
na SSB, za každé spojení se počítá jeden bod, násobiče se za 
spojení na CW a SSB sčítají . 
 
Rada VRK přeje mnoho úspěchů v závodě. 
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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 

 
    
     Český telekomunikační 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 příspěvkové morálky ke 8.2.2019 ( Změny  od 6.12.2018 ) 
 
 
Příspěvky na rok 2019 poslali:  
OK1CI, 1EP, 1IAS, 1HCD, 1JMS, 1LO, 1MSP, 4AS,  
OK2BR, BBD(rovněž 2018) CL, EI, PAK, PAU, PAY, PIP, PQ, MBN, SWD, 
OM2KM, 
 
Příspěvky na rok 2020 poslali : 
OK1HCD, OK1LO, 4AS, OK2BDU, 2DAN, 2MBN, 2PAY(rovněž 2021), 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Silent key: 
 
Dne 18.8. 2018 zemřel OK1ISH, Stanislav Hanzl, čl.č.: 468  ve věku nedožitých  71  let. 
 
Dne 13.2. 2019 zemřel  OK2XFU, Milan Koláček,  čl. č.: 145  ve věku nedožitých 89 let. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Oprava : ve zpravodaji 4/18 Jsem v narozeninách uvedl mylně věk OK2PAY. V březnu 
bude mít 70 roků, nikoliv 75, jak jsem uvedl. Za Chybu se omlouvám.  
 
Kulaté a půlkulaté narozeniny našich členů :   
 
Květen        :     OK2SG    80             
 
Červen        :     OK1LO    60         OK1JPO    70 
                           
Červenec    :     OK1XLL   65         OK2BJR    75                    
 
Srpen          :    OK1AFJ    90 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
27. mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení 
a zabezpečení se koná 19. až 22.3.2019 na výstavišti v Brně. 
 
 
Setkání a burzy:  
 
16.3. Praha, sál OU  Učňovská,  8 – 12 hod. 
 
17.3. Kladno, restaurace Na garážích od 13 –ti hodin 
 
30.3. Přerov, sál pivovaru, Komenského ulice 8 – 12 hodin.      
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     Přepis textu originálu listiny provedl Karel, OK1EP. 

Poštovní úřad Humpolec     Číslo 135/1930 
 
Kolek 
 

Koncese 
na zřízení, udržování a provozování 
radiofonní přijímací stanice 

 
p. Karla Drahozala 

pozlacovače 

v Humpolci ulice Wilsonova č. 408 

 
 Platí za podmínek, uvedených na druhé straně, pokud bude placen rozhlasový 
poplatek. Rozhlasový poplatek se musí platiti nejméně po 3 měsíce. 

 Poplatek za měsíc duben – květen červen 1930          30.-Kč je zaplacen. 
 Další měsíční poplatky bude vybírati a stvrzenky vydávati dodávací poštovní 
úřad, jemuž ihned oznámiti každou změnu bytu. 
 Stvrzenky dlužno pečlivě uschovati. 
 
V Humpolci dne 7./III.1930 
 

Jménem ministerstva pošt a telegrafů: 
Razítko: 
Humpolec     Anton Vesek 

7.III.30                pošt. ???? 
Místní a denní razítko                   podpis úředníka,vyhotovujíc koncesi 
 
Tato  koncese platí        Razítko:             Koncese tato vztahuje se i 
pokud bude placen       Poštovní úřad           na anténu zřízenou   

rozhlasový poplatek    Humpolec                   v budově radioklubu    
                                                                             a antény bude provozováno 
                                                                             pouze k příležitostnému zkoušení 
                                                                             koncesovaných přijímacích 
                 radiofonních stanic členů 
                           spolku a za použití antény 
                                                                            k  jinému účelu než je uvedeno 
                                                                            odpovídá majitel koncese 
Text je přeškrtnut a ??? opatřen razítkem Humpolec 31.I.40 
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Rub koncesní listiny (přepis textu): 

Podmínky: 

1. Tato koncese je nepřevoditelná. 

2. Stanice musí býti zařízena a provozována tak, aby vlastními kmity nerušila provozování stanic okolních. 

3. Koncese může býti kdykoli bez udání důvodů odvolána. 

4. Rozhlasový poplatek je splatný napřed, počínaje měsícem, který následuje po dni , jímž je datována koncesní 

listina, nehledíc k tomu, zřídil-li koncesionář stanici či nic. 

5. Nazapraví-li koncesionář rozhlasového poplatku do konce osmého dne v měsíci, kdy je splatný, u příslušného 

poštovního úřadu, vybéře jej doručovatel tohoto úřadu s příplatkem 50h ke každému měsíčnímu poplatku, 

který bude u něho vybrán. Stvrzenky o zapravení rozhlasového poplatku buďtež uschvány pro případ 

kontroly. Dlužný rozhlasový poplatek vymáhá se po předchozí upomínce exekučně. 

6. Přesídli-li koncesionář trvale do dodávacího poklesu jiného poštovního úřadu, je povinen ohlásiti to u 

poštovního úřadu, kde dosud platil rozhlasový poplatek. Občasné přemístění přijímací stanice (na př. Na letní 

bytm na výlet apod.) není třeba nikde hlásiti. Koncesní listinu zároveň se stvrzenkou o zapravení rozhlasového 

poplatku dlužno vzíti sebou jakožto legitimaci. 

7. Povinnost platiti rozhlasový poplatek trvá dotud, pokud se koncesionář nevzdá koncese, anebo pokud mu 

nebyla úředně odňata. Hodlá-li se koncese vzdáti, oznámí to písemně poštovnímu úřadu, kde naposledy platil 

rozhlasový poplatek. Vrátí tomuto úřadu koncesní listinu a zároveň oznámí, jak naložil s radiotelefonním 

zařízením (stanice, anténa). Další přechovávání a provozování radiotelefonních zařízení bez příslušného 

oprávnění jest trestné. 

8. Koncesionář je zavázán zachovávati telegrafní tajemství (§§ 15-17 zákona o telegrafech, č. 60/1923 Sb. z. a 

n.). 

Koncese opravňuje pouze k příjmu a poslechu všeobecného radiofonického rozhlasu (radiofonické koncerty, 

přednášky, zprávy sportovní a povětrnostní, časové signály a denní, jakož i hospodářské zprávy, pokud jsou ve 

všeobecném rozhlasu obsaženy). 

Není však dovoleno zachycovati a jakoliv zužitkovati radiotlelgramy jakož i zprávy, jež jsou vysílány v rozhlase, 

který je určen pouze pro zvláštní předplatitele. 

Náhodou zaslechnuté radiogramy a radiofonní hovory státní, služební a soukromé, jakož i radiogramy a 

zprávyy určené pro zvláštní předplatitele, nesmějí býti zazmenávány, sdělovány třetím osobám a nesmějí býti 

zužitkovány nijakým způsobem k účelům výdělečným. 

9. Opatřiti si povolení majitele domu  a příslušných úřadů ke zřízení vnější antény a potřebných přívodů je věcí 

koncesionáře. Při zřizování vnější antény je nutno, říditi se platnými předpisy pro výstavbu a používání antén. 

10. Koncesionář je povinen umožniti kontrolnímu orgánu poštovní telegrafní správy, legitimuje-li se přístup ku 

přijímací stanici a její prohlídku. 

Místo pro úřední záznamy: 

Č.j.531/38 z 4/38. 

Přepsáno 

1. krátkovlnný přijímač 

2. ultrakrátkovlnné přijímače 

Razítko: Humpolec Poštovní úřad (podpis nečitelný) 

Razítko: Humpolec31.I.40 (podpis nečitelný) 

 

 Přesídlil na č. 26 

            Má krátkovlnný přijímač 

Razítko: Humpolec10.IX.46 (podpis nečitelný) 
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