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Slovo  úvodem

Dr OMs !

Ubìhl  dal�í rok  a  zase  jsme pøipravili  v Holicích radioamatérské setkání. Sna�íme se
pøipravit v�e co nejpeèlivìji a vyu�ít loòských zku�eností a poznatkù.  Ne v�echno se v�ak daøí tak,
jak jsme si to pøedsevzali a jak bychom si to pøáli.

Jeden  z  velkých  problémù  je  právì  tento SBORNÍK. Pøesto,  �e jsme  se sna�ili  obstarávat
pøíspìvky  ji� od  jara, pøíli� jsme neuspìli. Mnoho  amatérù pøislíbilo pøíspìvek, a kdy� jsme se sna�ili
konkrétnì  dohodnout, od pøíslibu ustoupili. Snad je  mnohému na  vinì souèasný  uspìchaný �ivot
a vìt�inì lidí se nedostává èasu.

Radioamatéøi  se dali  na cestu  nákupù rùzných nových ale  i star�ích  profesionálních
zaøízení  cestou pøímého  dovozu nebo  nákupem u  novì  vzniklých  firem. Amatérská  stavba celého
zaøízení ji� není v módì.

Vycházeli  jsme z  toho i  ze skuteènosti,  �a se  ná� radioklub trochu více zamìøil  na nový
zpùsob komunikace provozem - PACKET  RADIO.  V  této  oblasti  se  nám  podaøilo získat více
pøíspìvkù a  jsme pøesvìdèeni, �e poskytnou  mnoha amatérùm cenné informace.  Dnes  ji�  nejsou
poèítaèe  na  radioamatérovì stole takovou vzácností a spojení provozem PR se stávají bì�nou vìcí.

Dali jsme prostor také novým povolovacím podmínkám i èlánkùm, navazujícím na jejich
pøísnìj�í kritéria, napsaných z rùzných pohledù. Domníváme se, �e �ádnému sebevìt�ímu suverenu
neu�kodí jejich pøeètení.

Vìøíme, �e ale stejnì vhod pøijde i návod na pøestavbu radiostanice  TESLA  VXW  100,
kterých  je  v  souèasné  dobì ve výprodeji nadbytek.

Také  cenu  za  sborník  jsme  stanovili minimální, za jakou je vùbec mo�no takovouto
tiskovinu poøídit a prodávat.

Ne�  zalo�íte leto�ní  tento SBORNÍK  �HOLICE 92  � do skøínì,  sdìlte  nám  své
pøipomínky  a  návrhy  na zlep�ení pro pøí�tì. Nabídnìte  také své poznatky a  zku�enosti ke
zveøejnìní. V�dy� takovýto sborník mù�e být dobrým rádcem i pomocníkem.

           Snad vám jim i ten leto�ní bude.
 Sveta, OK1VEY
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Slovo  ÈSRK

Vá�ení pøátelé!

Dovolte mi, abych Vás pozdravil u pøíle�itost v poøadí ji� druhého mezinárodního
setkání radioamatérù v Holicích jménem prezidia Èeskoslovenského radioklubu i jménem
svým.

O dùle�itosti obdobných setkání hovoøí øada regionálních setkání, na kterých si
radioamatéøi vymìòují zku�enosti ze své èinnosti. Co v�ak je na nich nejdùle�itìj�í, to
jsou právì osobní setkání. Do budoucna je pak mo�no pøedpokládat, �e se stane nosným
setkáním poøádaným v Èeské republice a navá�e tak na tradièní radioamatérská setkání
poøádaná ve Zlínì, ale hlavnì pak v Olomouci.

Podìkování patøí v�em organizátorùm z radioklubu Holice, kterým se podaøilo
toto setkání pøipravit. Je nutno si uvìdomit, �e zajistit prostory pro setkání i ubytování,
pøedná�ející i domácí èi zahranièní firmy s radioamatérským zbo�ím vy�aduje mnoha
hodin intenzivní, mnohdy i neocenìné práce. Vìøím, i kdy� to nebude hned, �e se holické
setkání  èasem zaøadí vedle takových setkání, jako je napø. v Laa.

Dovolte mi, abych se vrátil k jedné vìci, která byla nastínìna na stejném místì
pøed rokem. Bohu�el se nám nepodaøilo v uplynulém roce uspoøádat vzájemné vztahy
mezi jednotlivými radioamatérskými organizacemi. To jaké jednotlivé organizace jsou je
v�ak v demokratické spoleènosti jejich vnitøní zále�itostí. Mìli bychom si v�ak uvìdomit,
�e chceme-li napø. od státu získat finanèní prostøedky, musíme mu je také vyúètovat.
Pokud chceme být  zcela nezávislí, nemù�eme s podporou státu poèítat. Tyto dva rozdílné
pøístupy je nutno vzájemnì respektovat a v�ichni bychom se mìli pøièinit o to, aby z
radioamatérských pásem zmizely plané polemiky, které ani podle nových Povolovacích
podmínek, platných od 1. èervence, na nì nepatøí.

Na závìr Vám v�em pøeji pøíjemný pobyt v Holicích, zahranièním náv�tìvníkùm
i v Èeskoslovensku a mnoho zajímavých vzájemných setkání.

        vy 73�s
Milo� Prostecký, OK1MP

vice-prezident ÈSRK


