100 LET SPOJOVACÍHO VOJSKA
Ve dnech 10.9.2017 až 23.9. 2017 bude aktivována značka OL100SV, která symbolizuje 100 let výročí
vzniku československého spojovacího vojska (30.10.1917). Aktivitu na podporu výročí organizuje radioklub OK2OHA ve spolupráci s Agenturou Komunikačních a Informačních Systémů Armády České republiky
(AKIS) a Agenturou AFCEA. Na této aktivitě se budou také podílet radiokluby OK2KYJ, OK2OLS a OK2OCT.
Při této příležitosti bude rozeslán QSL lístek jako potvrzení za spojení se značkou OL100SV. QSL lístky budou distribuovány převážně přes QSL službu ČRK, EQSL a direct pouze na vyžádání s posláním ofrankované obálky a zpětné adresy na adresu OK2LET. Zahraniční stanice mohou žádat o direct pouze s posláním zpětné adresy spolu s IRC kupónem či 2 GS.
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Aktivita bude ukončena dne 23. 9. 2017 v Lešanech (u Benešova) v prostorách Vojenského historického
ústavu (VHU), kde proběhne “Den Spojovacího Vojska” a “Dětský den”. Organizátorem této akce je AKIS
AČR, AFCEA a VHU. Návštěvníci zde budou moci zhlédnout nejenom stálou expozici VHU, ale především
současnou spojovací a další techniku Armády České republiky. Všichni zájemci z řad radioamatérů jsou
srdečně zváni na tuto akci.
Další informace k tomuto výročí jsou dostupné na http://www.100sv.army.cz a http://www.vhu.cz.
Informace k aktivaci značky OL100SV a QSL, na www.qrz.com.
Informace k výsledkům akce najdete zde.
Kontaktní osoba radioklubu OK2OHA: Vítězslav Kalousek, ok2let@seznam.cz.
Activation event station OL100SV is QRV from 10.9.2017 to 23.10.2017. The call sign celebrate the day in
the history of the Czechslovak Signal Forces, 30 October, 1917, when the Czechoslovak Telegraph Company was established. Activity organized radioclub OK2OHA, CIS Agency Czech Armed Forces and Agency
AFCEA. QSL card mostly via BURO, request on direct send to OK2LET with 2IRC or 2GS and SASE.
More information on this anniversary is available at http://www.100sv.army.cz, and http://www.vhu.cz.
Information to activate the call sign OL100SV and QSL, see www.qrz.com.
Information about the results of the event can be found here.
Contact person of radio club OK2OHA: Vítězslav Kalousek, ok2let@seznam.cz.

