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Slovo úvodem

Vá�ení pøátelé !

Pøipravili jsme ji� v poøadí 4. setkání radioamatérù v Holicích. Loòská úèast skoro 1500 úèastníkù
jednoznaènì dala najevo, �e je o takovéto setkání zájem. Rovnì� poloha Holic, skoro v centru nové Èeské
republiky, stejná vzdálenost od Prahy i od Brna, je jistì dobrým pøedpokladem pro znaènou úèast.

Tak jako ka�doroènì, i letos byl znaèný problém získat vhodné pøíspìvky pro tento SBORNÍK. V dobách
minulých sborníky pøi setkání vìt�inou pøiná�eli stì�ejní a rozsáhlý stavební návod. V souèasné dobì je v�ak asi
ji� málo tìch amatérù, kteøí si své zaøízení kompletnì postaví. Dle zájmu z loòského roku jsme se proto sna�ili
získat alespoò stavební návody na doplòková zaøízení.

Vìøíme, �e vhod pøijde i pomìrnì rozsáhlý a podrobný èlánek o radioamatérských diplomech a o OK sekci
DIG klubu, zvlá�tì proto, �e podobný souhrn radioamatérských diplomù vy�el naposledy pøed 23 lety.

Vhodnou pomùckou budou jistì mapy pøevadìèù pro FM provoz i pro provoz PACKET RADIO. A snad
i desatero pro provoz na FM pøevadìèích padne alespoò èásteènì na úrodnou pùdu.

Provozu PACKET RADIO jsme letos nevìnovali tolik pozornosti, jako v minulosti. Jednak opìt vyjde
samostatný SBORNÍK PACKET RADIO, který vydá KPR a pak také proto, �e ani v tomto smìru není dostatek
autorù.

Navzdory v�em záporným skuteènostem vìøíme, �e i ten leto�ní SBORNÍK �HOLICE 93� vám bude
u�iteèný. Jenom �koda, �e se na na�i výzvu o autorskou spolupráci v loòském SBORNÍKU pøihlásil jenom jeden
autor.

Mnoho zdaru pøi praktickém vyu�ití SBORNÍKU !

Svetozar Majce, OK1VEY
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Slovo ÈRK

Vá�ení pøátelé!

Dovolte mi, abych Vás pozdravil u pøíle�itosti tøetího mezinárodního setkání radioamatérù v Holicích
jménem rady Èeského radioklubu i jménem svým.

To, co v dobì konání loòského setkání se jen rýsovalo a v co jsme ani nevìøili, se stalo skuteèností.
Èeskoslovensko pøestalo existovat a i na seznamu zemí DXCC je zemì nová - Èeská republika. Holické
setkání se tedy skuteènì stává nosným radioamatérským setkáním v Èeské republice. Vìøím, �e i do
budoucna najdou jeho organizátoøi dost sil a chuti, aby toto setkání pøetrvalo. V�dy� zajistit prostory,
ubytování pro úèastníky, pøedná�ející vy�aduje mnoha hodin neviditelné èinnosti, které si mnozí ani
neuvìdomí.

Tìm v�em, v mnohých pøípadech neznámým organizátorùm, patøí podìkování. Vám v�em ostatním
pak pøeji pøíjemný pobyt v Holicích a øadu pìkných osobních setkání.

Vy 73�s

Ing. Milo� Prostecký, OK1MP
pøedseda rady ÈRK


