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V / Na: Slovenj Gradec 
 
Dňa:  11. december 2008 
 
Vec:  Pozvánka do nášho nového preteku WW PMC. 
 
Drahí priatelia rádioamatéri ! 
 
Členovia rádioklubu Slovenj Gradec – S59DCD (ex YU3DCD) by vám radi predstavili 
a pozvali vás do nového svetového KV preteku. Venujeme ho ušľachtilej myšlienke 
spoločenstva miest „Poslov mieru“, ktoré založilo OSN.  
 
Prosíme venujte pozornosť krátkej informácii o našom klube, predstaveniu 
spoločenstva miest a vyjadreniu myšlienky preteku. Vrúcne dúfame, že náš nápad 
vás zaujme a prijme k aktivite vziať do ruky mikrofón a kľúč a pripojiť sa k nám 
v éteri. 
 
Chceme vás láskavo požiadať o pomoc pri rozšírení informácie o našom novom 
preteku medzi rádioamatérmi vo vašom priestore a krajine zverejnením tohto článku 
akýmkoľvek možným spôsobom (tlačené publikácie, web stránky, internetové fóra, 
atď.). Dúfame, že sa spoločne stretneme medzi veľkou komunitou pretekárov. 
 
Tešíme sa na stretnutie s vami a priateľmi rádioamatérstva v PMC preteku. 
 
 
 

S pozdravom ,    výbor rádioklubu 
      Slovenj Gradec S59DCD 



 
 
O nás 
 
Rádioklub Slovenj Gradec s volacou značkou S59DCD (ex YU3DCD) bol založený 
v roku 1974. O dlhej a bohatej histórii nášho klubu by sme mohli písať hodiny, ale to 
nie je našim zámerom. Radi by sme vám v krátkosti urobili úvod do projektu, ktorý bol 
iniciovaný a začatý členmi nášho klubu. 
 
Nápad sa zrodil pred nejakým časom a teraz, takmer po roku práce, je čas predstaviť 
ho širokej amatérskej verejnosti. Je to nový pretek, nazvaný PMC pretek. Založený je 
na myšlienke propagovanej Medzinárodnou spoločnosťou miest „Posol mieru“. 
 

Čo je IAMPC ? 
 
IAMPC je skratka pre Medzinárodnú spoločnosť miest „Posol mieru“. Definícia 
a základná myšlienka spoločnosti citovaná na Wikipedii, internetovej encyklopédii: 
Spoločenstvo miest v spoločnosti národov s názvom „Posol mieru“ sú mestá z celého 
sveta, ktoré sa dobrovoľne prihlásili k iniciatíve podporovanej OSN pre podporu 
mieru a porozumenia medzi národmi. 
 
Iniciatíva začala v medzinárodnom roku mieru 1986, kedy 62 miest bolo vybraných 
medzi tisíckami. Predstavitelia týchto 62 miest sa stretli 7. a 8. septembra 1988 vo 
Verdune, aby sa podieľali na nasledovnom: „ Za budovanie sveta bez násilia, za 
humanizmus, svet tolerancie a vzájomného rešpektu pre uplatnenie požiadaviek 
mieru založených na zákonnosti a ľudských právach k lepšiemu porozumeniu.“ 
 
Medzinárodná spoločnosť miest Posol mieru“ bola založená v roku 1988 a teraz 
aplikuje program v zmysle stanov spoločenstva a kritérií pre členov. Zástupcovia 
členských miest spoločnosti sa stretávajú dvakrát ročne za účelom výmeny 
programov, myšlienok a skúseností z miest na celom svete. Ich stránka 
www.iapmc.org je aktivovaná po hromadnej schôdzi, ktorá sa koná v Slovenj Gradeci 
v Slovinsku. Viac informácií môžete nájsť na Wikipedii, alebo na web stránke IAMPC 
www.iapmc.org . 
 

Vysvetlenie symbolu 
 
Pred rokmi sme si vybrali výrez obrázku našej homemade parabolickej antény 
s priemerom 6,2m ako naše logo, pretože sme boli priekopníkmi v EME aktivitách na 
pásmach 23 a 13cm a jej zhotovenie nás stálo veľké úsilie. Biele holubice, vo svete 
známe ako symbol mieru, sa tiež nachádzajú ako symbol v spoločnosti miest „Posol 
mieru“ v OSN. Pripojili sme výrez našej parabolickej antény do loga s bielymi 
holubicami ako symbolu mieru – 6 bielych holubíc, každá predstavuje jedno KV 
pásmo použité v pretekoch. 



 

Myšlienka preteku PMC 
 
Myšlienka preteku PMC sa zrodila pred nejakým časom tiež na základe predošlých 
aktivít. Už v minulosti sme organizovali aktivity na zvýraznenie činnosti OSN.  Ako 
príklad by sme chceli poukázať na nasledovné aktivity s krátkym popisom: 
 
S príležitosti 40. výročia OSN v roku 1985, ktorý bol pomenovaný: „Za mier“, 
špeciálna volacia značka 4N3OZN a YT0UN. Z tejto príležitosti dostali operátori 
nášho klubu špeciálny prefix 4N3. Bol vydávaný diplom nazvaný „Za mier“. 
 
V roku 1990, s príležitosti 45. výročia OSN nasledovali ďalšie aktivity. Rok 1990 bol 
nazvaný: „Byť“. Opäť sme aktivovali špeciálne značky: 4N9UN a YT9UN. Aj pri tejto 
príležitosti získali naši členovia špeciálne značky. Bol vydávaný diplom „Byť“. 
 
V každej zo spomenutých aktivít, podľa denníkov, bolo so špeciálnymi značkami 
urobených medzi 30.000 až 35.000 QSOs. 
 
Okrem uvedeného, naše mesto je nie len členom, ale hrá aj aktívnu a dôležitú  rolu 
v spoločnosti od jej založenia. Dnes môžeme hrdo vyhlásiť, že náš primátor pán 
Matjaž Zanoškar je v spoločnosti vo funkcii vrchný tajomník IAMPC. 
 
Všetko vyššie uvedené, vznešená myšlienka medzinárodnej spoločnosti miest  
posolstva mieru založenej OSN, nás inšpirovala zorganizovať nový pretek.  
 
Pretože sme si uvedomili veľkú myšlienku, ktorú takýto projekt predstavuje, venovali 
sme dlhý čas prípravám. 
 
Počas veľmi systematickej a dôslednej prípravy sa náš nápad vyvinul a dozrel 
a teraz je čas pre jeho predstavenie širokej amatérskej verejnosti. Členovia 
rádioklubu Slovenj Gradec – S59DCD s hrdosťou predstavujú celosvetový pretek 
miest „Posol mieru“, v krátkosti PMC pretek. 
 
Pretek sa bude konať každý prvý víkend vo februári. Viac informácií o preteku a jeho 
podmienkach nájdete v časti PMC pretek na našej stránke: www.s59dcd.si  
 

PODPORA 
 
Pre realizáciu tohto preteku so všetkou nutnou podporou, sme získali programátora, 
ktorý sa spojil v našom mene s Thomasom F. Wagnerom – N1MM, ktorý je autorom 
rozšíreného a veľmi populárneho kontestového denníka. Výsledkom je, že pretek bol 
začlenený do denníka N1MM, ktorý si môžete stiahnuť na: 
http://pages.cthome.net/n1mm   
 
Podpora je tiež zaistená Dimitrijom Gulyaevom, ktorý je autorom veľmi populárneho 
kontestového denníka TR4W. Môžete si ho stiahnuť na: http://tr4w.qrz.ru/  
 
Plná podpora bola tiež zaistená Paulom O’Kane, ktorý je autorom tiež veľmi 
populárneho kontestového denníka. Logger si môžete stiahnuť na: 
http://www.ei5di.com/  



 

Poznámka 
 
Vývojová fáza programov pre denník je ukončená. V súčasnosti je vykonávaný 
konečný test. Keď bude testovanie ukončené, programy budú zverejnené na 
autorských stránkach. Potom bude možné si ich voľne stiahnuť a nainštalovať do 
počítača. 
 

Referenčná databáza preteku PMC 
 
Databáza je súčasťou denníka. Keď budú do IAMPC prijatí noví členovia, databáza 
bude doplnená. O aktuálnych zmenách upozorníme na našej webovej stránke. 
Zoznam PMC kódov si môžete skontrolovať v našom zozname PMC. 
 

Výsledky 
 
Denníky by mali byť doručené do 30 dní po preteku vo formáte Cabrillo. Po kontrole 
denníkov budú výsledky zverejnené na našej webovej stránke. 
 

 


