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Radioklub OK1KHL Holice
Pøipravil Svetozar Majce OK1VEY

Historie radioklubu v Holicích
Ohlédnutím zpìt k roku 1954 se ani nechce vìøit, e se
tenkrát seli radioamatéøi Josef Práza, Stanislav Myslivec
a Ludìk Kment a poádali tehdy Krajskou sekci rádia
v Pardubicích o zaregistrování zaloení radioklubu
v Holicích.
Zaèátky byly velmi tìké a dìlalo se z inkurantního
materiálu. Stavìly se superreakèní pøijímaèe pro VKV,
vysílaè byl s jednou elektronkou na konci. Na krátkých vlnách se poslouchalo na pøijímaèích
EK 10 a EL 10, a vysílaè byl SK 10. Zodpovìdného operátora pøidìlené znaèce OK1KHL

Dobová fotografie kolektivu Radioklubu OK1KHL pøi Polním dnu v roce 1958 na Kamenci
 zhruba v místì souèasného vysílacího støediska. V zadní øadì zleva: Standa Myslivec
(elektroúdrbáø), Karel Kovaøík (konstruktér), Josef Khol (malíø pokojù), Milan Rychter
(radiomechanik); v pøední øadì zleva: Ludìk Kment  vedoucí operátor (uèitel) se synem,
Sveta Majce (energetik), Josef Sedlák (vodoinstalatér) a Josef Práza (úøedník) s dcerou.
Nikdo z èlenù Radioklubu tehdy jetì nemìl vlastní vysílací povolení. Radioamatéøi 
pamìtníci dobøe vìdí, e získání licence pro jednotlivého èlena bylo témìø nemoné 
mìli anci jen provìøené stranické kádry
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Volací znaky
V této kapitole najdete volací znaky, které Radioklub OK1KHL Holice doposud pouíval
a QSL lístky, které se pouívaly na potvrzování spojení.

Volací znaky s dlouhodobou platností
OK1KHL
Volací znak OK1KHL obdrel radioklub
po svém vzniku v roce 1956 a je to
doposud základní pouívaný volací znak.
Volací znak OK1KHL je také souèástí
oficiálního názvu Radioklubu.

QSL lístek, vydaný v roce 1998.

QSL lístek vydaný v roce 2004
u novým samostatným
Radioklubem OK1KHL Holice.

QSL lístek pro potvrzování spojení,
uskuteènìných frekventanty
radioamatérského kurzu.
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1965
I. celostátní symposium
amatérské radiotechniky
Sympozium zatítila lékaøská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Èestné pøedsednictví pøevzal dìkan lékaøské
fakulty Doc. Mudr. Jiøí Lenfeld, CSc. Fakulta také nezitnì
propùjèila prostory teoretických ústavù k vlastnímu sympoziu
a prostory V kolejí pro ubytování úèastníkù.
Doslova nabitý program, ze kterého jen struènì témata:
Doc. Jiøí Vackáø, laureát státní ceny, hovoøil o oscilátorech
typu Vackáø, jak o elektronkové tak o tranzistorové verzi
a o aplikacích oscilátoru, je jsou jeho vynálezem. Dále Ing.
Chobot a Ing. Muroò, oba z Tesly Ronov, technologie výroby
polovodièù a výrobní program TESLA Ronov. Pøítomní radioamatéøi s radostí pøivítali sdìlení o otevøení prodejny druhojakostních souèástek TESLA v Ronovì. Vedoucím prodejny
byl jmenován Slávek Sedláèek OK2AJ.
Ing. Ivo Chládek OK2WCG (nyní ZS6AXT) Celotranzistorový konvertor pro 144 a 433 MHz a Tranzistorový budiè
pro 14 MHz. Praktické spojení odrazem od meteorických stop,
odrazem od Mìsíce, pøes telekomunikaèní druice, (OSCAR 3), dokumentoval nìkolika magnetofonovými záznamy.
Ing. Jaroslav Hozman OK1HX, hovoøil na téma Amatérský KV vysílaè malého výkonu a jeho tranzistorizace. Ing.
J. Mare OK1GG pøednáel o výpoètu tyèových obvodù pro
koncové stupnì vysílaèù pro pásma 2 m a 70 cm, o volbì vazebních smyèek v kontextu návrhu koncového stupnì pro uvedená pásma. O RTTY pøednáel Dr. Ing. Josef Dane OK1YG,
Technika a provoz radiodálnopisem. Ing. Jan Peterka
OK2VEL, ze ZPP (Pramet) umperk Vlastnosti vyuití feritových materiálù v radioamatérské praxi.
Ing. Jan íma OK2JX, éfredaktor Sdìlovací techniky pøednesl dvì témata, a to Souèasný vývoj, perspektiva a koncepce amatérských vysílaèù a Tranzistorový SSB budiè hlavnì
z pohledu zpracování signálù SSB a stabilizace kmitoètù pro
tento druh provozu. Dr. Harry Èinèura OK3EA, rozebíral problematiku provozu na radioamatérských pásmech, QSL
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5.  8. 8. 1965
n

cca 350 úèastníkù
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Pøednáí
Ing. Josef Mare
OK1GG
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Starosta Mgr. Ladislav Effenberk dostal v roce 2005 plaketu od pøedsedy ÈRK
Ing. Jaromíra Volee OK1VJV

Delegace polských radiamatérù je pravidelným úèastníkem holických setkání
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2005
16. mezinárodní setkání radioamatérù
Øeditelem setkání se po dlouholetém vedení Svety Majceho OK1VEY stal David mejdíø OK1DOG, i kdy Sveta zcela neodeel a v tomto ohledu pùsobil nadále jako fundovaný
poradce.
Podaøilo se vymyslet zpùsob ochrany podlahy sportovní
haly, a tak se tam koneènì po dvou letech stánky firem opìt
vrátily. K radosti firem i samotných návtìvníkù bylo zase ve
pohromadì.
Z klubovny vysílacího støediska OK5H bìel provoz na
tribander ECO 1428 MHz, dipól 1,87 MHz, duál 2 m/70 cm
(co byla bílá hùl pro místní spojení). Antény zapùjèil DD
Amtek, vysílací zaøízení Kenwood TS-570 zapùjèil Ruda Hon
OK1TNM. Na sobotním odpoledni probìhla opìt ve velkém
sále beseda o expedicích (DX fórum). Mezi zajímavými akcemi byla napø. výstavka Jak jsme zaèínali vìnovaná Samuelu Morseovi.
V pátek veèer v rekreaèním zaøízení Radost v Horním
Jelení, kde bylo ubytováno mnoho úèastníkù setkání, byl
velký táborák s ivou country hudbou.
Dalí unikátní událostí byla v klubovnì è. 8 expozice
bývalé sovìtské spojovací techniky z bohaté sbírky Vaka OK1MWA. Mirek Gola OK2UGS pøedvádìl pøíjem
snímkù poèasí z geostacionární meteorologické druice
Meteosat 7. Kromì pøedvádìní zaøízení pro pøíjem polárních satelitù NOAA, vèetnì pøijímacích antén QFH, byla
v klubovnì ukázka pøíjmu obrazových dat z Meteosatu 8
prostøednictvím EumetSat DVB Service.

26.  27. 8. 2005
n

4000 návtìvníkù

n

20 stánkù ve
sportovní hale

n

vstupné 50 Kè

Barevné provedení vstupenek
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Výstavka historické techniky

Dlouholetý organizátor soutìí a vedoucí kroukù v DDM Olomouc Karel Vrtìl OK2VNJ
pøi práci s mládeí na holickém setkání
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Spoleèná fotografie
z páteèního veèera
v Horním Jelení
po spontánní diskuzi
ohlednì podpory
Mistrovství mládee
v elektronice 
zleva: Vláïa Zubr
OK1IVZ, Karel Vrtìl
OK2VNJ, Míra ikl
OK1MJS a sponzor
Libor

Èlenové Delta krouku
se pravidelnì scházejí
v sobotu dopoledne

Stánek dìtského QRP
klubu OK5PQK
pod vedením
Ing. Petra Prauseho
OK1DPX z Pøíbrami
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Cvrkot byl na parkoviti u od èasného rána
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Bleímu trhu v sokolovnì dávají pøednost prodejci, kteøí mají rádi pohodlíèko a nechtìjí
riskovat náhlý letní detík nebo jim vadí ár prázdninového sluníèka
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2006
10. jarní setkání CB a AMA
13. kvìtna 2006  Radost Horní Jelení
O tomto jarním setkání napsal do Výzvy na kanále milou story CB-èkáø Jan Dohrouè,
take ji otiskujeme v plném znìní:

Janova pou na jelenskou CB-AMA burzu
Jestlie jsme nìkdy na cestách, rádi pouíváme rèení, e vechny cesty stejnì vedou
do Øíma. Podobná slova by se hodila pro radioamatéry, kteøí se vydali na cestu do technického ráje v Horním Jelení u Holic. Døíve se jezdilo koòmi, dostavníky a pozdìji i parním
vláèkem. Horní Jelení pro svoji polohu vak eleznici nemá, koleje tam nevedou. Tak se
tam dostaneme pouze zpùsobem, jak se cestovalo celé vìky, pomocí koòského spøeení,
a to dnes jen koòmi umístìnými pod kapotou elezného koèáru.
Já jsem si zvolil cestu vláèkem a potom est kilometrù pìky lesem od nádraí v Èermné
nad Orlicí. Kdy u jsem trochu pocítil únavu v nohách, tak jsem si sedl na kraji lesa
a pochutnával na buchtách s mákem, které mnì moje ena dala na cestu. Pøestoe cesta
lesem plná lesních vùní je krásný záitek a prospìná pro zdraví, dostavila se i mylenka,
kdyby tak nìkdo touto málo frekventovanou silnicí jel a zastavil mnì. V tom se za mými
zády objevilo auto, pøedjelo mì, ale po pár metrech zastavilo. Bylo to jediné auto, které
se tu objevilo. Náhle zaèalo ke mnì couvat a kdy se pøiblíilo, z auta se ozvalo: Jane
Dobrouè, pojï si sednout.
Oslovení jasnì naznaèovalo, e v autì sedí síbíèková posádka. Na zádech jsem nemìl
svoji volaèku napsanou a jak mì poznali, je mi do dneka záhadou. Snad jsme se pøed tím
nìkde setkali, ale pøedstavili jsme se. Byla to Hana a Abé Holice, kteøí projevili dobré
srdce a já jim tímto chci podìkovat za tu milou ochotu. Pøi vjezdu do tohoto technického
ráje radioamatérù v Horním Jelení, jsem pro zapamatování poádal o jeden snímek.
Potom v tom kouzelném ráji staré i nové CB techniky jsem to, co jsem potøeboval,
nael a zakoupil. Se vzpomínkou na spoustu cíbíèkáøù mnì osobnì známých, se kterými
jsem se tam setkal, vydal jsem se domù s dobrými pocity, e to setkání v Horním Jelení
bylo moc fajn a uiteèné. A také proto, e domù u mi k mému pøekvapení nabídl
síbíèkáø Láïa Lhotka i se svojí enou Pavlínou, e mì zavezou a domù. Jmenovaným
ze srdce dìkuji.
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Pravidelný prodejce na bleím trhu edý Vlk z Bavorska

Stánek Allamatu
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Jarda Havrda OK1THK a Pavel ír OK1AIY (oba z Jilemnice) na stánku BEN  technická
literatura v srpnu 2002. Pavlovi írovi jsem pomohl znovu vydat knihu Radioamatérské
konstrukce pro mikrovlnná pásma, která pøedtím vyla u Karla Karmasina.

Ze zaèátku se mnou jezdila manelka  to jsme setkání brali jako odpoèinek od stereotypní pracovní rutiny. Jak nám dorùstaly dìti, brával jsem je sebou místo své eny, která
si uívala klidu doma. Byl jsem rád, e mi pomáhaly a e jsem pøes své celoroèní pracovní vytíení s nimi mohl být chvíli sám, i kdy tak trochu pracovnì. Víte, pøi podobné
èinnosti poznáte, co ve vaich dìtech je  jak se chovají k zákazníkùm, jak zvládají
stresové situace, napø. kdy na nì mluví více lidí najednou. Kdy s nimi zaèala lomcovat
puberta a zmìnily se jejich zájmy, nezbylo mi, ne k úèasti na setkání poádat vdy
nìjakého kolegu z firmy. O to víc jsem zase mohl bìhat po bleáku.
Rád podporuji mladé bastlíøe. Jezdím po soutìích mládee v elektronice a obdarovávám vìcnými cenami úèastníky  budoucí konstruktéry. A dìlá mi to dobøe.
Libor Kubica
nakladatel
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Kalousek Rostislav OK1DXF
Po vstupu do holického radioklubu pracoval jako poøadatel tam, kde to bylo nejvíce potøeba. Zásluná práce byla jeho
informaèní a propagaèní èinnost. Po nìkolik
let pøipravoval do tisku Prùvodce návtìvníka. Jeden rok také mìl na starosti vysílací
støedisko v areálu setkání.

Kalousková Monika OK1SKY
Starala se v letech 1998 a 2004 o zajitìní ubytování návtìvníkù setkání. Tato
funkce sebou pøináela jetì nìkolik mìsícù pøed setkáním neustálé telefonní hovory, pøíjem objednávek potou i e-mailem,
následné zpracování podkladù do tabulek
a vypisování ubytovacích lístkù a jejich následné pøedávání. Tato funkce byla od roku
2005 zruena.

Rostislav Kalousek

Kamenická Svìtlana
V roce 2005 pøevzala funkci manaera
prodejních trhù. Její náplní je zajiovat prodejce na výstavní a prodejní trhy. Pomáhá
Alenì Vaòkové s ekonomikou setkání, tak
celé organizace.

Kamenický Jiøí OK1OL
Od roku 2007 je pøedsedou Radioklubu
OK1KHL Holice a z titulu své funkce i èlovìk, který za ve ruèí a na ve dohlíí. Jako
dobrý organizátor dokáe pøispìt nejen dobrou radou èi nápadem, ale dokáe i pøiloit
ruku k dílu vdy, kdy je potøeba.

Monika Kalousková

Kohout Ivan OK1MOW
Byl jedním z prvních absolventù radioamatérské koly v Holicích a stal se z nìho
výborný samostatný operátor. Od zaèátku
jeho pùsobení v øeditelství setkání v roce
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Svìtlana Kamenická
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Rozhovor s øediteli setkání
Na závìr kníky bychom mìli jetì trochu podrobnìji pøedstavit ètenáøùm oba øeditele. Nejprve souèasného øeditele.
Ty jsi Davide holický rodák. Kde a jak jsi strávil dìtství?
Název rodák zní ponìkud nadnesenì, ale pokud se mùe rodákem nazývat èlovìk,
který proil 40 let v jednom mìstì, tak rodákem pochopitelnì jsem. Asi nemá cenu tady
popisovat velijaké klukoviny, které jsem s partou vrstevníkù provádìl na tehdejí periferii Holic tøeba v bývalé slepièárnì, jak jsme tehdy øíkali sejdeme se na slepièce,
která byla obklopena lískovými keøi s krásnì dlouhými pruty. A kdy øeknu, e o jíl také
nebyla nouze, jistì si dovede pøedstavit, jaké nádherné bitvy jsme svádìli. To nemluvím
o skládce kamení u správy silnic a spoustì dalích míst.
Jak jsi se dostal k radioamatérství a do holického radioklubu?
Jedním z dùleitých momentù v mém ivotì bylo asi to, e jsem ve ètvrté tøídì
zaèal hrát ochotnicky divadlo, pøes které jsem se dostal a k radioamatérùm. Hned to

Takto zvìènil na holickém setkání v roce 2006 klíèové aktéry fotograf Ivan Kohout OK1MOW
 zleva: Milan OK1DJG, David OK1DOG, Sveta OK1VEY
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