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Jako kadým rokem, tak i letos je souèástí setkání vydání
Sborníku. Opìt se jeho pøípravy obìtavì ujal Radek OK2XDX.
Sborník byl a je velice ádaný doplnìk setkání. Na jeho vydání dochází jetì dlouho pøed setkáním mnoho dotazù.
Podle obsahu soudì se Radkovi OK2XDX podaøilo oslovit
vhodné autory a hlavnì od nich získat kvalitní pøíspìvky. Protoe jsem po léta pøipravoval Sborník a získával autory, vím
e je to nesmírná práce. Patøí tedy dík hlavnì jemu, ale také
vem autorùm. Je potìitelné, e se se svými poznatky a zkuenostmi podìlili s ostatními radioamatéry.
Kdy jsme s Radkem OK2XDX vedli úvahy o tom, zda
Sborník vydat té v digitální podobì, doli jsme k závìru, e
bude zásadnì vydán jen v titìné podobì. Pokud by se vydal
té na disketì, pak by se titìných Sborníkù (odhadem podle
provedeného prùzkumu) prodalo asi polovina. Jeho vydání by
pak bylo neekonomické nebo by musela jeho cena stoupnout
málem na dvojnásobek.
Souèasnì se pøipravuje i vydání CD, který by vhodnì doplòoval letoní Sborník. Bude na nìm jistì také dostatek
informací, obecnì uitných pro radioamatéry i ostatní kutily
elektroniky. Je také doplòkem k nìkterým èlánkùm ve Sborníku tam, kde se titìná podoba nedala lehce realizovat.
Moje podìkování patøí také vydavatelství BEN  technická
literatura Praha, které ji po léta pro holická setkání Sborníky
vydává. Podìkování patøí jak panu Liboru Kubicovi, tak Martinu Havlákovi, který pøíspìvkùm dává jejich grafickou podobu
a do poslední chvíle oèekává, co jetì do Sborníku pøidáme.
Pøeji vem, kterým se Sborník Holice 2000 dostane do rukou, aby v nìm nali nìco potøebného pro vylepení svého
radioamatérského koníèka.
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Pomalu konèí dvacáté století, století, které pøineslo vznik
i naí záliby  radioamatérské èinnosti. Záliby zaloené na
komunikaci mezi lidmi, mezi námi radioamatéry. K této komunikaci pak v posledních letech pøispívají i tato setkání. Na nich
se ti, kteøí se znají z radioamatérských pásem osobnì setkávají a vymìòují své zkuenosti.
Dovolte mi, abych vás vechny, kteøí jste na toto ji jedenácté Mezinárodní setkání radioamatérù Holice 2000
pøijeli, pozdravil jménem Rady Èeského radioklubu i jménem
svým a popøál vám pøíjemný pobyt na tomto setkání. Zahranièním úèastníkùm pak pøeji i pøíjemný pobyt v Èeské
republice.
Vìøím, e holická setkání budou pokraèovat i v pøítím tisíciletí, nebo od svých poèátkù vstoupilo do podvìdomí naich
a v poslední dobì i zahranièních radioamatérù. Mnozí z nich,
jak jsme mìli monost se pøesvìdèit na HAM-RADIO
v Nìmecku, ji pøedem shánìjí potøebné informace. A potìitelná je i stabilní úèast. Mnozí z nás si ji nedovedou pøedstavit,
e by se v Holicích nenael kolektiv nadencù, který tato setkání pøipravuje.
Na závìr bych pak chtìl podìkovat vem organizátorùm,
kteøí pod vedením Svety, OK1VEY, nám toto setkání pøipravili.
Jde o usilovnou nejen organizátorskou èinnost, která pøináí
mimo jiné i pouèení a nové informace nám vem.
Ing. Milo Prostecký, OK1MP
pøedseda ÈRK

Sazba Martin HAVLÁK, BEN  technická literatura
Neprolo jazykovou úpravou.
Za obsah pøíspìvkù ruèí autoøi.
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Váený ètenáøi,
zakoupením tohoto Sborníku pøíspìvkù jsi malou èástkou pøispìl na rozvoj sítì Packet radia v OK. Pamatuj, e My jsme sí.
Èlánky neproly jazykovou úpravou. Pro podrobnìjí informace kontaktujte prosím pøímo autora èlánku.
Radek OK2XDX
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