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Tak, jako kadoroènì, tak i letos bylo snahou pøipravit pøi pøíleitosti radioamatérského setkání
sborník zajímavých pøíspìvkù. Protoe vak dosavadní editor, Radek OK2XDX odmítl z pracovních
a rodinných dùvodù ji letos na sborníku pracovat
a dalího podobného obìtavce se nepodaøilo sehnat,
bylo vydání letoního sborníku ohroeno.

Po roce je zde opìt konec srpna a my se opìt scházíme na ji 14. Mezinárodním setkání radioamatérù
Holice 2003.

Pan Libor Kubica z vydavatelství BEN  technická literatura vak prohlásil, e i letos sborník musí
vyjít, by i v ponìkud zmeneném vydání. Za spolupráce Jirky OK2QX se pøece jenom podaøilo
shromádit nìjaké èlánky, které vám zde pøedkládáme.
Také jsme do sborníku zaøadili pár snad dostateènì zajímavých pøíspìvkù z vyprodaných
minulých roèníkù. Protoe provoz APRS nabývá na
rozmachu, opakujeme èlánek Milana OK1MX
o APRS v praxi. Pro pøíznivce vysílání opakujeme
èlánky Jaromíra OK1ZN Anténní øady ze starích
sborníkù.
Doufejme, e se podaøí krizi v získávání pøíspìvkù pøekonat a pøítì zase budete mít v rukách
objemnìjí sborník.
Dìkuji tímto pøedevím Liboru Kubicovi a Jirkovi
OK2QX za vekeré úsilí, které vydání sborníku vìnovali a také Martinu Havlákovi, který dal sborníku
grafickou podobu. Dìkuji samozøejmì vem autorùm, kteøí svými pøíspìvky vydání sborníku podpoøili.
Svetozar Majce, OK1VEY
øeditel setkání
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Radioamatérská èinnost je záliba zaloená na komunikaci mezi lidmi, mezi námi radioamatéry. K této
komunikaci pøispívají i tato setkání. Na nich se ti, kteøí
se znají z radioamatérských pásem osobnì setkávají
a vymìòují své zkuenosti.
Potìitelná je stabilní úèast jak vlastních úèastníkù, tak i prodejcù, kteøí zajiují monost nákupu
radioamatérských zaøízení i jednotlivých souèástí i kdy
prodej ekonomicky zajímavých zaøízení ji poklesl a tak
jejich úèast je vìtinou pro nì ztrátová. S tím se pak
musí vyrovnávat i poøadatel, který nemá v zásobì
prostøedky, ze kterých by mohl setkání dotovat.
Dovolte mi, abych vás vechny 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.
Na závìr bych chtìl podìkovat vem organizátorùm, kterým pod vedením Svety, OK1VEY, se podaøilo
i ve ztíených podmínkách letoní setkání pøipravit.
Místo sokolovny, ve které je kladena nová podlaha, se
jim podaøilo zajistit nové prostory a tím i zdárný prùbìh
setkání. Je nutno si uvìdomit, e zajistit prostory pro
setkání i ubytování vyaduje mnoho hodin intenzivní,
vìtinou neocenìné práce. Mnozí z nás si toti ji nedovedou pøedstavit, e by se v Holicích setkání
nekonalo. Holické setkání vstoupilo toti do podvìdomí nejen naich, ale i zahranièních radioamatérù.
Ing. Milo Prostecký, OK1MP
pøedseda ÈRK
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V Ý Z VA

Prosíme erudované radioamatéry, síbíèkáøe a irí technickou veøejnost, aby pøispìli svými èlánky
a zkuenostmi na sestavení Sborníku 2004. Pøíspìvky mùete i v pøedstihu posílat do naí redakce,
nejlépe e-mailem na adresu redakce@ben.cz. Jenom pøipomínáme: obrázky k èlánkùm dodávejte
také samostatnì jako soubory TIF, JPG, PDF, BMP apod., nikoliv napø. pouze jako vloené do
dokumentu, jeliko tím trpí jejich výsledná kvalita.
Tím, e nyní vydáváme Sborníky jako nakladatelství sami, rádi bychom autory odmìnili nejen
autorským výtiskem Sborníku, ale i jedním výtiskem libovolné knihy z naí produkce dle vlastního
výbìru kadého autora-pøispìvatele.

Vydalo nakladatelství BEN  technická literatura
k Mezinárodnímu setkání radioamatérù v Holicích 2003
Èlánky neproly jazykovou úpravou. Za obsah pøíspìvkù ruèí autoøi.
Pro podrobnìjí informace kontaktujte prosím pøímo autora èlánku.
redakce
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