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Váení pøátelé!

Váení pøátelé!

Kadoroènì je na zaèátku sestavování Sborníku velké
mnoství korespondence a dotazù na mnoho autorù. Oslovil
jsem nìkolik desítek rádioamatérù. Velká vìtina z nich el
neuznala ani za vhodné mi odpovìdìt. Jen malá èást se nechala pøesvìdèit k napsání èlánku. Nìkdo velmi ochotnì,
nìkoho bylo potøeba velmi pøesvìdèovat. Jen pár bylo tìch,
kteøí sami pøíspìvek nabídli. Vdy to na zaèátku vypadá beznadìjnì a nakonec se na poslední chvíli pøece jenom Sborník
sestaví.
Letos se mi podaøilo získat to, co máte na následujících
stránkách. Po dohodì s poradci (dnes je to moderní) jsem
nechtìl zaøadit takové pøíspìvky, které by zajímaly jen nepatrné procento ètenáøù a nezaøadil jsem tudí tøi nabídnuté
pøíspìvky.
Sborník je rozdìlen celkem na est èástí. Jeho obsah je
vlastnì na následující stránce. Velký prostor je letos vìnován
provozu na KV. Na rozdíl od minulosti se nali autoøi, kteøí
pøispìli doufám ádanými pøíspìvky. Pøíspìvek o stanièních
denících bude urèitì pro mnohé jedince i kolektivy uiteèný.
Trvalou platnost má jistì èlánek o nejvìtích svìtových závodech na KV, právì tak jako kalendáø krátkovlných závodù
a soutìí.
V èásti PACKET RADIO je na zaèátku nìkolik dobrých rad
pro zlepení provozu, které by mìli uivatelé vzít velmi vánì.
Otiskujeme trochu zjednoduené mapy sítì OK a OM a hlavnì velmi aktuální tabulku OK a OM NODù se vemi èinnými
i plánovanými USER kmitoèty.
V technické èásti snad návodù na stavbu také nìkdo pouije, i kdy nám dnes technici pomalu ale jistì vymírají.
Zajímavìjí je vak urèitì pojednání o technickém vybaveni
KV pracovitì a výbìru koncového stupnì.
Pøeji vem ètenáøùm letoního Sborníku, a jsou jim
informace do nìj posbírané k uitku a tìím se, e mi sdìlí
své pøipomínky. Chtìl bych závìrem jetì podìkovat
vydavatelství BEN - technická literatura, které se ji po nìkolik
let stará o vydání holického Sborníku pøíspìvkù, jmenovitì
panu Martinu Havlákovi, nebo jenom díky jim má sborník po
grafické stránce takovouto úroveò.

Dovolte mi, abych vás pozdravil jménem rady Èeského
radioklubu i jménem svým u pøíleitosti dalího roèníku ji tradièního mezinárodního setkání rádioamatérù v Holicích.
Uplynul rok plný aktivit èeských radioamatérù. Bylo to nejen
na stranì organizaèní, kdy spoleèným úsilím Svazu moravskoslezských rádioamatérù, Svazu èeských radioamatérù
a Èeského radioklubu byl vypracován návrh nových provozních
pravidel (povolovacích podmínek) a pøedán Èeskému telekomunikaènímu úøadu. Ten pak vypracoval vlastní povolovací
podmínky, k nim jsme mìli ètyøi strany pøipomínek!
OK DX nadace pak zorganizovala velmi úspìnou expedici do Pacifiku a dovolím si zde napsat, e èetí rádioamatéøi
ukázali svìtu, e to umìjí.
Rádioamatérské aktivity v nastávajícím období nebudou
ménì dùleité. Na konferenci WARC 1999 má dojít k revizi
Radiokomunikaèního øádu, vèetnì definice rádioamatérské
sluby. Podstatné zachování souèasné definice má pak zásadní význam pro existenci této èinnosti. Musíme si vichni
uvìdomit, e tuto èinnost dìláme ze zájmu o vzdìlání, e nejsme jen operátory továrnì vyrábìných radiostanic!
O tom, e obdobná setkání jsou velmi uiteèná, svìdèí
i øada regionálních setkání, na nich se setkávají pøátelé, kteøí
se znají z rádioamatérských pásem, jiní pak, aby si vzájemnì
vymìnili své zkuenosti.
Podìkování patøí vem organizátorùm z radioklubu Holice, kterým se podaøilo toto setkání pøipravit. Je nutno si
uvìdomit, e zajistit prostory pro setkání i ubytování, domácí
i zahranièní firmy s rádioamatérským zboím, vyaduje mnoho hodin intenzivní, vìtinou neocenìné práce.
Na závìr vám vem pøeji pøíjemný pobyt v Holicích
a zahranièním úèastníkùm i v Èeské republice.

Zdar Vaí radioamatérské èinnosti!
Svetozar Majce, OK1VEY
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98
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