26. mezinárodní setkání
radioamatérů

Holice 21. a 22. srpna 2015

PRŮVODCE NÁVŠTĚVNÍKA

Motto 26. mezinárodního setkání

Ukažme krásu radioamatérství
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Odborné přednášky v klubovnách a v sálech kulturního domu
Prezentace radioamatérských organizací
Radioamatérská prodejní výstava
Výstavky historické, vojenské nebo jinak zajímavé spojovací techniky
Tradiční radioamatérská burza
Měřicí vůz královéhradecké pobočky ČTÚ
Slavnostní předávání cen, diplomů a pohárů za radioamatérské a za CB aktivity a závody
Setkání zájmových klubů a kroužků v klubovnách kulturního domu
Možnost potvrzení QSL lístků do DXCC na DXCC CHECK
POINTu ve stánku ČRK
Informační stánek OK1KHL – rozhlas, internet pro veřejnost s možností připojení vlastního notebooku
FFF

Společná expozice elektro a radiokroužků HAMÍK
HAM je mezinárodně používaný pojem pro radioamatéra. HAMÍK je
tedy mladý začínající, budoucí radioamatér.
Na první společné expozici elektro- a radiokroužků, které v ČR
pracují s dětmi, uvidíte ukázky mnoha činností. Zapojit se mohou
nejen děti, ale i vy dospělí návštěvníci, zájemci o amatérské radio.
Mnozí z vás jste ještě neměli v ruce páječku, nesáhli si na telegrafní
klíč, neslyšeli jste provoz na radioamatérském pásmu. Takže toto bude náš společný příspěvek k zachování amatérského radia pro budoucnost. Ve společné expozici kroužků uvidíte stavbu jednoduchých elektronických přístrojů Pískle, Cvrček, Smajlík a Srdíčko, zábavnou výuku morseovky, hon na radiovou lišku, vypouštění vodních pneumatických raket se zabudovaným padákem a videokamerou, trenažér pro výuku provozních dovedností, propagaci republikové soutěže v radioelektronice, programování robota LEGO NXT, aplikaci Arduina ve výuce elektroniky, stavbu laboratorního zdroje, středovlnného přijímače, měřiče kapacit a termostatu, populární prezentace VUT Brno, činnost s VŠ studenty, stavbu elbugů. Hotové výrobky si návštěvníci odnesou domů jako suvenýr.
Sportovní hala, sobota 22. srpna 2015 od 8 do 14 h.
Za organizační tým: Karel Koš ál OK1SQK,
Vlastimil Píč OK3VP, Petr Prause OK1DPX
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2015
ZÁŠTITU SETKÁNÍ
UDĚLILI
Mgr. Ladislav Effenberk,
starosta města Holice

Rada
ČESKÉHO RADIOKLUBU

POŘADATEL SETKÁNÍ
Radioklub OK1KHL Holice,
občanské sdružení
Bratří Čapků 871
534 01 Holice
e-mail klub@ok1khl.com

www.ok1khl.com
Na přípravě a průběhu setkání se podílejí členové radioklubu OK1KHL a jeho příznivci, další radioamatéři, pracovníci KD Holice a dalších organizací.

Vážení účastníci
setkání,
vážení návštěvníci
Holic,
jsem rád, že Vás mohu opět
srdečně pozdravit a přivítat
v našem městě. Zdravím
všechny, kteří se přijeli zúčastnit tradičního srpnového
mezinárodního setkání radioamatérů, zdravím též
všechny, kteří jste v Holicích
poprvé.
Nově si můžete prohlédnout budovu Základní umělecké školy Karla Malicha,
která získala ocenění v soutěži Fasáda roku vypsané firmou Baumit a „Ekologického
oskara“ – cenu v soutěži
E-ON Global Award v kategorii obce – za veřejnou
nízkoenergetickou budovu.
Akce je velmi významným
a uznávaným setkáním radioamatérů s mezinárodní
účastí. Jako každý rok, tak
i letos, musím na tomto místě poděkovat nejen členům
Radioklubu OK1KHL, ale
úplně všem, kteří se na organizaci a zajištění dvacátého šestého ročníku podíleli. Tato tradice značnou
měrou přispívá ke zviditelnění a propagaci našeho
města.
Na závěr Vám chci popřát,
aby se Vám v Holicích líbilo
tak, že se budete chtít opět
k nám vracet, a už na další
27. ročník mezinárodního
setkání radioamatérů, nebo
prostě jen na návštěvu.
Mgr. Ladislav Effenberk,
starosta města Holic

Vážení přátelé radioamatéři
a sympatizanti tohoto koníčku!
Chtěl bych Vás přivítat na 26. mezinárodním setkání
radioamatérů v Holicích. Doufám, že každý zde najde
svůj cíl cesty: pobavit se s kamarády, nejen radioamatéry, zakoupit něco do své sbírky radiosoučástek nebo
nové vybavení, a také se zúčastnit některé z přednášek, které jsme připravili v hlavním sále kulturního domu.
Rád bych poděkoval všem, kteří pro Vás setkání připravili a věnovali svůj volný čas jeho úspěšnému průběhu. V dnešní uspěchané době
je to opravdu pro každého nelehký úkol. Obdiv patří zejména mým
předchůdcům. Stanislav Myslivec, OK1VEM, Svetozar Majce, OK1VEY,
a David Šmejdíř, OK1DOG, postupně s dalšími spoluorganizátory
zlepšovali organizaci setkání, až se dostalo do současné podoby.
Pro letošní rok je připraveno několik změn. Především na hlavních
pevných plochách bylo možné si dopředu zakoupit místo pro prodej
radioamatérského materiálu. Ostatní prodejce jsme nasměrovali na
travnaté plochy za novou budovu Základní umělecké školy. Důvodem
bylo postupné rozšiřování dětského hřiště a další aktivity muzea
Dr. Emila Holuba v jeho okolí. Holický radioklub se rovněž podílí
na akci mládeže pod vedením OK1DPX. Navštivte je ve výstavní hale
a podpořte jejich aktivity svojí účastí.
Bavte se u nás v Holicích a napište, pokud se Vám u nás líbilo, nebo co byste rádi uvítali v příštím roce. Kontakt najdete na webu Radioklubu Holice www.ok1khl.com.
Jiří Kamenický,
ředitel setkání

Holice radioamatérské

ROZLOUČENÍ
Dne 30. července 2015 zemřel ve věku 80 let Ing. Viktor
Křížek, OK1XW, autor expozic historické radiotechniky při
radioamatérských setkáních v Holicích a mnoha knih
a statí z dějin radiotechniky. Viktore, díky za vše, co jsi pro
nás vykonal. Čest Tvé památce!
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ČASOVÝ PŘEHLED AKCÍ V KULTURNÍM DOMĚ
13:00 – 15:00
klubovna 4
Alena Malá, OK2APY
Setkání příznivců vysílání v přírodě
(OKFF, OMFF, GMA, SOTA, WCA...)
9:30 – 11:30
klubovna 7
Bedřich Jánský, OK1DOZ
Setkání příznivců digitálních
provozů a OK-EPC klubu
14:00 – 16:00
klubovna 7
Karel Košál, OK1SQK
Setkání zájemců o práci s mládeží
10:00 – 11:30
velký sál
Petr Kašpárek, OK2ULQ; Jan Karel, OK1VAO; Jiří
Šanda, OK1RI
Setkání zájemců o VKV provoz
informace o nových majácích
na 23 – 3 cm
11:30 – 13:00
velký sál
Karel Matoušek, OK1CF; Vít Kotrba, OK5MM; Jiří
Šanda, OK1RI
Setkání zájemců o KV závodní
provoz a informace o OL4HQ
13:00 – 14:00
velký sál
CB klub Česká Lípa, Jan Šimek
Vyhlašování výsledků CB soutěží
14:00 – 15:30
velký sál
Štefan Horecký, OM3JW
DX fórum, zhodnocení dění
kolem DXCC
10:00 – 11:30
malý sál
Milan Skřivanec, OK1JMS
Delta kroužek
11:30 – 12:30
malý sál
Miroslav Procházka, OK1NMP – Vyhlašování
výsledků Holického poháru * Vladimír Veselý,
OK1IVU – Vyhlašování výsledků FM poháru za
rok 2014 * Josef Šroll, OK1SJ – Vyhlašování
výsledků soutěže Pálení čarodějnic
13:00 – 14:00
malý sál
Václav Němeček, OK1RH
Vyhodnocení memoriálu OK1DKS
14:00 – 15:00
malý sál
Schůzka VRK

PÁTEK
8.00 – 17.00
u sportovní haly
Měřicí vůz ČTÚ Královéhradecké
pobočky – ukázka praktického
využití měřicího vozu a odpovědi
na odborné dotazy.
9:00 - 18:00
klubovna 1
Vladimír Půža, OK1VLA
Vzpomínka na Ing. Křížka, OK1XW
14:00 – 15:30
klubovna 7
Miloš Prostecký, OK1MP
Novinky v programu DXCC,
LoTW a další
15:30 – 17:00
velký sál
Petr Kolman, OK1MGW
Šíření radiových vln – ionosféra
– jak funguje a rozumíme tomu?
17:00 – 18:00
klubovna 7
Roman Pollak, OK2UKG
Konstrukce transvertorů na spodní
mikrovlnná pásma

SOBOTA
9:00 - 16:00

klubovna 1

Vladimír Půža, OK1VLA
Vzpomínka na Ing. Křížka, OK1XW
8:00 – 14:00

sportovní hala

Společná expozice elektroa radiokroužků pracujících s dětmi
9:30 – 10:30
klubovna 3
Ing. František Janda, OK1HH
Rada SysOpů / Schůzka
11:00 – 13:00

klubovna 3

Jana Vroubková, OK2MAJ
YL kroužek / Schůzka
11:00 – 13:00

klubovna 4

Oldřich Burger, OK2ER
Magnetická anténa – další vývoj
(MLA do 100 W za pár stokorun)
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SEZNAM VYSTAVUJÍCÍCH FIREM
AMARO, spol. s r. o.

BAOFENG, TYT, INTEK, ELIX, MAXON. Přehledové
přijímače AOR, ALINCO, SANGEAN, UNIDEN,
YAESU. Antény DIAMOND, AOR, ELIX a LEMM. Široký sortiment dalšího příslušenství jako jsou
zdroje, měniče, nabíječe, náhlavní soupravy, anténní tunery, filtry a mnoho dalšího.

Blanická 845/9, 120 00 Praha 2
Petr Havliš, OK1PFM, tel.: 702 106 157
odbyt@aradio.cz, inzerce@aradio.cz
www.aradio.cz
Radioamatérské časopisy, CD a DVD.

Stánek č. 1

Stánek č. 3

ANICO Slovakia s.r.o.
Tr. SNP 341/92, 040 11 Košice, Slovensko
jednatel Imrich Herczeg,
tel.: +421 908 994 624, anicosk@anico.sk
http://www.anico.sk/
Výrobky značky YAESU, Wouxun, Motorola
a další.
Stánek č. 9

B PLUS TV, a. s.
Požárnická 140, 742 83 Klimkovice
Věra Sirotková, tel.: 556 420 360,
btv@btv.cz; www.btv.cz

ELLI Print, s. r. o.

Magnetické smyčkové antény MLA-M, MLA-T,
mikrovlnné transvertory pro radioamatérská
pásma.
Stánek č. 11

n. Republiky 101, 544 01 Dvůr Králové n. L.
Bedřich Sigmund, tel.: 603 548 542,
sigmund@elli.cz; www.elli.cz

DD Amtek, s. r. o.

Tisk QSL lístků.

Lužná 591/4, 160 00 Praha 6
Ing. Petr Douděra, tel.: 220 878 756,
225 341 401, 224 312 588, 777 114 070,
724 897 390; info@ddamtek.cz;
www.ddamtek.cz

Stánek č. 2

HCS komunikační systémy, s. r. o.
Na Šabatce 4, 143 00 Praha 4
Ing. Miloslav Hakr, OK1VUM, tel.: 777 144 300,
mail@hcsradio.cz; www.hcsradio.cz
Radiostanice a příslušenství ICOM, rotátory
Alphaspid.
Stánek č. 8

Radiostanice, antény, kabely, příslušenství.
Autorizovaný dealer Kenwood, Yaesu, Ten-Tec,
SteppIR, Optibeam, InnovAntennas, Bonito,
Perseus SDR aj.
Stánek č. 14

MASTRANT - Cassiopeia Consulting, a. s.

ELIX, spol. s r. o.

Thámova 221/7, 186 00 Praha 8
Ing. Jana Humlová,
info@mastrant.com; www.mastrant.com

Klapkova 48, 182 00 Praha 8
Ing. Martin Mladenov, tel.: 284 680 656, 284
680 695, 728 827 852, elix@elix.cz;
www.elix.cz

Mastrant – speciální lana pro kotvení stožárů
a jiných konstrukcí.

CB, PMR, KV, VKV a UKV radiostanice/ transceivery YAESU, KENWOOD, ALINCO, WOUXUN,

Stánek č. 4
4

SEZNAM VYSTAVUJÍCÍCH FIREM
Patice a Aku-bat

Vysílačky Milín

Lomená 515, 250 64 Měšice,
Mgr. Marija Čičina, PhD.
tel.: 608 853 093; ko@email.cz
www.aku-bat.cz a www.patice.eu

Budínek 4, 263 01 Svaté Pole
P. Bobrik, tel.: 721 666 302,
M. Karnet, tel.: 602 237 786,
info@vysilackymilin.cz; www.vysilackymilin.cz

Akumulátory a baterie Panasonic, Fiamm,
Long. Maxell atd. Servis UPS. Repase baterií
a výroba bateriových sestav. Patice a elektronky.
Stánek č. 10

Radiostanice, antény, zdroje, měřicí technika, kabely, konektory, redukce. Měření parametrů radiostanic na radiotesteru ROHDE
& SCHWARZ.

Radiopoint – Ing. Petr Špína

Vysílačky – SPACE, s. r. o.

Skalice 2, 263 01 Dobříš
Ing. Petr Špína, tel.: 604 576 097,
servis@radiopoint.cz; www.radiopoint.cz

Oradourská 74, 273 54 Lidice
Martin Mezera, tel.: 734 203 702;
info@vysilacky.com; www.vysilacky.com/

Radiostanice, antény, zdroje, měřící technika, kabely, konektory, redukce. Měření parametrů radiostanic na radiotesteru ROHDE &
SCHWARZ.

Radioastanice CB, AMA, PROFI, antény vozidlové, základnové, na ruční stanice a další
příslušenství.

Stánek č. 13

Stánek č. 6

Stánek č. 13

***

ROZMÍSTĚNÍ STÁNKŮ VE SPORTOVNÍ HALE
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STÁNKY RADIOKLUBŮ - HALA
PRO MALÉ I VELKÉ ZÁJEMCE
O RADIOAMATÉRSTVÍ

Český radioklub
U Pergamenky 3, 17000 Praha 7, ČR
Kontakt: OK1VUL
+420 266 722 240, +420 607 208 230,
crk@crk.cz, http://www.crk.cz

Na webové stránce HAMÍK http://www.hamik.cz/ je nyní již 33 jednoduchých stavebních
návodů vhodných pro kroužky, 14 článků se zkušenostmi ze zakládání a provozu kroužků, 74
adres kroužků a klubů, tři adresy externích poradců. Najdete tam i nejnovější stavební návod na
dětský telegrafní transceiver Kiwi TM. Konstrukce do kapsy, připomínající běžný mobil,
umožňuje telegrafní
provoz na vzdálenost
jednoho bloku na sídlišti. Děti si s ním mohou zahrát zábavné VENovy hry, například Námořní bitvu, Abecedu, Náhodné číslo, Kočky a myš a další.
V Holicích budeme mít k dispozici několik kusů Kiwi TM, můžeme si tyto hry společně zahrát a předvést, že „morčata“ ještě nevyhynula.

QSL služba ČRK bude tradičně k dispozici ve
stánku ČRK od pátku od 9 h. do soboty do 14 h.
a můžete si objednat dovoz QSL lístků na setkání
a samozřejmě přinést svoje pro odeslání.

Slovenský zväz rádioamatérov
Mlynská 4, 900 31 Stupava,
Slovenská republika
Prezident: Roman Kudláč, OM3EI,
tel: +421 905 533 719,
e-mail: szr@szr.sk
http://www.hamradio.sk

Zveza radioamaterjev Slovenije
Bezjakova ulica 151, Pekre,
SI-2341 Limbus, Slovinsko
President: Bojan Majhenic, S52ME
Tel. +386 705 959 59 (Po a Čt: 13:00–17:00 CET)
zrs-hq@hamradio.si; http://www.hamradio.si

Radioklub OK1KHL
Radioklub vloni oslavil šedesáté výročí svého
založení. Členové Radioklubu OK1KHL Holice stále vylepšují vysílací středisko na Kamenci. Byly
zde postaveny nové stožáry a jsou osazeny novými anténami na KV i VKV. Zdejší radioamatéři
dosahují výborných výsledků v mezinárodních
soutěžích.
Středisko dobře slouží nejenom členům holického radioklubu, ale též případným zájemcům o vysílání z řad radioamatérské veřejnosti. K dispozici
je vybavená vysílací místnost s odpovídajícím anténním systémem, sociální zařízení se sprchou,
kuchyňka, ložnice se třemi lůžky a společenská
místnost.
Pokud budete mít zájem o vysílání z našeho střediska, kontaktujte vedoucího operátora Mirka,
OK1NMP, a s ním dohodnete vše potřebné. Kontakt získáte na www.ok1khl.com.
Kopec Kamenec je nejvyšším místem Pardubicka; je odsud možné pozorovat astronomické
jevy a užít si krásný výhled.
Jiří Kamenický, OK1OL,
předseda

QRP – Sdružení radioamatérů
pracujících s malými výkony
okqrp@qsl.net
http://okqrp.fud.cz/

Příležitostné vysílací středisko Radioklubu
OK1KHL při mezinárodním setkání v Holicích je
připraveno přivítat návštěvníky ve sportovní hale.
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ORGANIZAČNÍ POKYNY
PRODEJNÍ VÝSTAVA
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

výstavní prostor otevřen jen pro vystavovatele od 12
do 20 hodin.
výstavní prostor otevřen pro veřejnost od 9 do 18 h.,
pro vystavovatele od 7 do 18.30.
výstavní prostor otevřen pro veřejnost od 8 do 16 h.,
pro vystavovatele od 7.30 do 17 h.

RADIOAMATÉRSKÁ BURZA
Prodej radioamatérského materiálu – vymezena dvě prodejní místa
(na parkovišti u KD a u Sportovní haly). Cena radioamatérského
prodejního místa 5x5 m objednaného předem za 760 Kč/na oba
dny setkání.
Základní prodejní místa jsou u ZUŠ, vedle kulturního domu, u sokolovny a všude tam, kde určí organizátor. Na těchto plochách lze
prodávat jakýkoliv materiál v souladu s Provozním a prodejním řádem. Cena základního prodejního (nebo parkovacího) místa
3x3 m je 150 Kč/den.
Provozní doba venkovní burzy je po oba dny od 6 do 18 h.
Pro akci platí provozní a prodejní řád. Povinností všech návštěvníků je se s tímto řádem seznámit a dodržovat jej. Zavážka
a příprava prodejního místa prodejci je možná od pátku 5 hodin
a řídí se pokyny organizátora. Prodejní místo musí být opuštěno
a uvedeno do původního stavu nejpozději v sobotu do 22 hodin.
Bleší radioamatérský trh v šatnách sportovní haly. Cena za stůl je
120 Kč/den. Je otevřen: Pá 9 –18 a So 8 –16.
Každý prodávající si také musí zakoupit vstupenku.

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
Doprava i parkování jsou vzhledem k velkému počtu účastníků regulovány. Do areálu je vjezd povolen pouze pro vozidla označená
zvláštním povolením (pořadatelé, čestní hosté, prodejci) a vozidla,
která jedou na místo pro trh. Pro vyložení nebo naložení zboží se
u pokladny vybírá záloha 250 Kč za vjezd vozidla do areálu setkání.
Platí jednu hodinu. Po překročení této doby je záloha NEVRATNÁ.
Invalidy s označením auta ZTP 01 a po předložení průkazu pořadatelé
nasměrují k zaparkování.
Parkování v okolí fotbalového stadionu zajišuje SK Holice. Po zaplacení poplatku 50 Kč je parkoviště přístupné a hlídané během
celého setkání nonstop.

VSTUPNÉ
Areál setkání je zpřístupněn za registrační poplatek 70 Kč za osobu
na oba dva dny.
Důchodci nad 70 let po předložení občanského průkazu platí pouze
40 Kč za osobu na oba dva dny.
Poplatek neplatí děti do 15 let a invalidé po předložení průkazu,
pokud nejedou prodávat na trh.
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TIPY NA VÝLETY
b Navštivte nově rekonstruované muzeum holického rodáka Dr. Emila Holuba (1847–1902),
nejvýznamnějšího českého cestovatele po Africe
(vykonal tři cesty). Jeho socha je umístěna na
křižovatce Hradecké a Holubovy ulice (1949).
b Lze si prohlédnout náměstí s artézskou
studnou, se sochou sv. Jana Nepomuckého
z roku 1739, přilehlý barokní kostel sv. Martina
a faru z počátku 18. století, dále originální budovu sokolovny z roku 1913, památník obětí protinacistického povstání v květnu roku 1945 na
místním hřbitově a novodobé objekty, např.
Gymnázium Dr. Emila Holuba (1999) na Mušce.
b Ekofarma Bozetice u Borohrádku vám nabízí
čerstvé bioprodukty: maso, mléko, vejce, zeleninu a bylinkové čaje. Předem se objednejte na
tel.: 728 204 040. Ubytování poskytne ekofarma
Bílý mrak v Šachově – tel: 603 967 880 nebo
603 309 592. Nakoupíte zde zeleninu a ovoce.

