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Váení ètenáøi!

Váení pøátelé!

Letoní radioamatérské setkání v Holicích je jubilejní a stejnì tak i tento Sborník je jubilejní 15. roèník. A pøi té pøíleitosti mi
dovolte malé ohlédnutí.

Uplynul dalí rok a konec prázdnin èi dovolených nám pøinesl
ji témìø samozøejmou událost  Mezinárodní radioamatérské
setkání v Holicích. Je to ji 15. roèník tohoto setkání.

V roce 1990, kdy bylo první setkání, jsme vydali Sborník jen
ve formátu A5. To se pøíspìvky psaly na psacím stroji, pak se
pøenesly na kovolisty a tisklo se na starém rozmnoovacím stroji. Pøevánou èást na tom jsme dìlali sami bez jakékoliv grafické
úpravy. Sborníkù se tehdy vydalo jen 200 kusù.

Ji v roce 1990 se nadenci z radioklubu Holice, OK1KHL
odhodlali k organizování této pro radioamatérské hnutí významné akce. A do loòského roku s celým zázemím spoleèenství
automotoklubu a radioklubu tak, jak historicky za doby Svazarmu vzniklo. Ne kadý vak ví, e v prùbìhu loòského roku,
vzhledem k rozporùm v této organizaci, dolo k oddìlení radioklubu od automotoklubu, bohuel vak bez patøièného zázemí.

Ji v dalích letech pak zaèala spolupráce s Liborem Kubicou, Sborník dostal formát A4 a tvrdou obálku. O jeho tisk se
zaèalo starat vydavatelství BEN  technická literatura. Postupnì se tím zaèala zlepovat i grafická úprava. Pøíspìvky do prvních
devíti roèníkù jsem pracnì získával sám.
V roce 1999 jsme udìlali dohodu s Radou SysOpù PACKET
RADIO, v rámci které èást zisku na prodeji Sborníkù pøipadla na
rozvoj sítì PR. Obstarání pøíspìvkù se pak aktivnì ujal pøedevím Ing. Radek Václavík OK2XDX a Sborníky byly obsahovì
velmi pestré a obsáhlé. I grafická úprava byla dík vydavateli na
vysoké úrovni. Loòského roku vak z pracovních a rodinných
dùvodù Radek OK2XDX od této spolupráce ustoupil.
Od loòského roku je tedy vydavatelem Sborníku, který vychází pøi pøíleitosti radioamatérských setkání v Holicích, praské
nakladatelství BEN  technická literatura, kterému patøí za to
dík. Podìkování pak letos patøí pøedevím Liboru Kubicovi za
neúnavné dolování pøíspìvkù z autorù a Janu Paroulkovi za
jejich grafické zpracování.
Ji po nìkolik let se diskutuje, zda je dnes jetì vhodné vydávat Sborník v titìné podobì. Zájem o titìné vydání vak
zatím je dostateèný a tak se uvidí, zda tuto formu vydavatel nadále zachová. Kadopádnì se domnívám, e je to vìc zásluná.

Svetozar Majce, OK1VEY
øeditel setkání

Dovolte mi tedy, abych ji v úvodu podìkoval jak organizaènímu výboru, tak i vem organizátorùm tohoto setkání za jejich
snahu, aby tradice holických setkání pokraèovala a toto setkání
pøipravili a doufám, e jim i drobné zádrhele odpustíte. Vzhledem k moným stavebním èinnostem v okolí i pøípadné stísnìné
prostory pro nìkteré akce.
Radioamatérská èinnost je záliba, zaloená na komunikaci
mezi lidmi, mezi námi radioamatéry. K této komunikaci pak pøispívají i tato setkání. Na nich se ti, kteøí se znají z radioamatérských
pásem, osobnì setkávají a vymìòují si své zkuenosti.
Potìitelná je nejen úèast radioamatérù z Èeské republiky,
ale vzrùstající poèet úèastníkù ze zahranièí. Podìkování pak patøí
i tìm prodejcùm, kteøí jsou holickým setkáním vìrní, kteøí zajiují monost nákupu radioamatérských zaøízení i jednotlivých
souèástí. Nedá se toti pøedpokládat, e tato úèast je pro nì
ekonomicky výhodná, nebo prodej 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.
Podìkování patøí i MÚ v Holicích, zvlátì pak starostovi
Mgr. Ladislavu Effenberkovi, za podporu této akce, o èem svìdèí
i pravidelné pøijetí radioamatérské delegace na radnici.
Na závìr mi dovolte, abych Vás vechny, kteøí jste na toto ji
15. Mezinárodní setkání radioamatérù Holice 2004 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.
Vem nám pak pøeji, aby i pøes problémy, které v Holicích
vznikly, kolektiv radioklubu OK1KHL i dalí spolupracovníci na
tuto èinnost nezanevøeli, jinými slovy, aby i v roce 2005 mìli chu
toto setkání opìt zorganizovat.
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 2005. 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.

OPRAVA:

na obálce je chybnì uvedeno, e Radioklub OK1KHL Holice je pøi AMK Holice.
V souèasné dobì je ji Radioklub OK1KHL Holice samostatné obèanské sdruení.
Tak jako kadoroènì sponzoruje nae nakladatelství BEN  technická literatura vydání tohoto
Sborníku. V této tradici pokraèujeme ji od poèátku devadesátých let, nebo si myslíme e
podporujeme správnou vìc, jinak by cena tohoto Sborníku byla témìø dvojnásobná.
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