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Nepro�lo jazykovou úpravou.

Vá�ení pøátelé!

Se�el se rok s rokem a po osmé se scházíme ji� na tradiè-
ním mezinárodním setkání v Holicích. Pøi této pøíle�itosti mi
dovolte, abych v�echny náv�tìvníky Holic pozdravil jménem
rady Èeského radioklubu i jménem svým.

Mnozí z nás pøijeli do Holic, aby se zde setkali se svými
pøáteli. S pøáteli nejen z Èeské republiky, ale i s pøáteli ze
zahranièí. Od svého prvého roèníku vstoupilo toto setkání
do podvìdomí mnohých zahranièních úèastníkù a mnozí
z nich se do Holic tradiènì vracejí.

Své místo v Holicích má ji� i øada firem. To umo�òuje
na�im radioamatérùm, aby si na jednom místì zakoupili v�e
potøebné. Od nìkterých souèástek a� po profesionálnì vyrá-
bìná zaøízení. Nezapomíná se ani na technickou literaturu
a o úèast mají zájem i zahranièní firmy.

O u�iteènosti podobných setkání není pochyb. Svìdèí
o tom i øada men�ích regionálních setkání.  Pøi tomto zamy�-
lení je nutno si uvedomit, �e to, abychom se se�li, musela
zajistit øada organizátorù z øad èlenù i neèlenù holického radi-
oklubu OK1KHL. Zajistit prostory pro setkání i ubytování,
domácí i zahranièní firmy vy�aduje mnoha hodin intenzivní,
vìt�inou neocenìné práce. Zvlá�tní uznání pak patøí Svetovi,
OK1VEY, který je du�í i hlavou celého tohoto kolektivu.

Na závìr Vám v�em pøeji pøíjemný pobyt v Holicích a v�em
zahranièním náv�tìvníkùm i v celé Èeské republice.

Ing. Milo� Prostecký, OK1MP
pøedseda Èeského radioklubu 

Vá�ení pøátelé!

Ji� poosmé se schází radioamatéøi na Mezinárodním se-
tkání v Holicích. Ji� poosmé pøipravujeme takovýto Sborník.
Ka�dým rokem se pøíspìvky dlouho a velice tì�ko shánìjí.
Letos se v�ak podaøilo sehnat tolik pøíspìvkù, �e poèet strá-
nek dosáhl témìø stovky a pro lep�í image sborníku jsme
zvolili plnobarevnou obálku.

Pøedpokládám, �e obsah pøevá�né èásti èlánkù uspokojí
vìt�inu ètenáøù. Rozdìlili jsme Sborník do ètyø èástí.

Vìøíme, �e v�echny �aktivní� radioamatéry zaujme pøe-
hled diplomù, vydávaných v OK, od Radka Zouhara OK2ON.
Neménì zajímavé jsou tabulky rozdìlení VKV pásem pro jed-
notlivé druhy provozu od Borise Kaèírka OK1RQ. Program
LOCATOR pro vedení deníku na VKV od Jardy Meduny
OK1DUO je dal�ím zajímavým pøíspìvkem provoznì tech-
nické èásti Sborníku, která je doplnìna je�tì dal�ími krat�ími
èlánky.

Èást vìnovaná Packet radiu má také dva velmi zajímavé
èlánky. Jednak Martin Krato�ka OK1RR dává ve svém èlán-
ku dobøe napsaný návod, takovou pravou �kuchaøku�, jak
pou�ívat DXCluster a jednak Míro Sedlák OK1OX v podob-
ném slohu podává návod, jak pou�ívat BBSky typu BayCom.

Ve tøetí èásti je velice obsáhlý pøehled majákù jak na KV,
tak na VKV od Franty Jandy OK1HH a dále mapy sítí PR
vèetnì nových USER kmitoètù ve støední Evropì a FM pøe-
vadìèù jak v OK, tak v tìch státech, odkud se podaøilo je
sehnat.

Poslední èástí jsou jako v�dy nabídky firem, které se se-
tkání zúèastní.

Domnívám se, �e leto�ní Sborník má mnoho èlánkù, kte-
ré budou mít dlouhodobou hodnotu a pøeji Vám pøi jeho
pou�ívání úspìchy a spokojenost.

Zdar Va�í radioamatérské èinnosti!

Svetozar Majce, OK1VEY
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