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Holice 26. a 27. srpna 2016

27. mezinárodní
setkání
radioamatérů

Motto 27. mezinárodního setkání

Ukažme krásu radioamatérství!
z Odborné přednášky v klubovnách a v sálech kulturního
domu
z Prezentace radioamatérských organizací
z Radioamatérská prodejní výstava
z Výstavky historické, vojenské nebo jinak zajímavé
spojovací techniky
z Tradiční radioamatérská burza
z Setkání zájmových klubů a kroužků v klubovnách
kulturního domu
z Slavnostní předávání cen, diplomů a pohárů
za radioamatérské a za CB aktivity a závody

2016
ZÁŠTITU SETKÁNÍ
UDĚLILI
Mgr. Ladislav Effenberk,
starosta města Holice

z Možnost potvrzení QSL lístků do DXCC na DXCC CHECK
POINTu ve stánku ČRK
z Informační stánek OK1KHL – rozhlas, internet

Rada
ČESKÉHO RADIOKLUBU

z Přijetí radioamatérů starostou města.

FFF

POŘADATEL SETKÁNÍ
Radioklub OK1KHL Holice,
zapsaný spolek
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,
radioamatéři ČRK, pracovníci
KD Holice a dalších organizací.
Holické bleší trhy s radioamatérskými „nezbytnostmi“ jsou oblíbené.
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Vážení účastníci setkání,
vážení návštěvníci Holic,
rád vítám v Holicích, opět po
roce. účastníky již 27. ročníku
mezinárodního setkání radioamatérů.
Rovněž chci pozdravit všechny návštěvníky, a už ty stálé,
kteří se k nám každoročně vracejí, ale také ty, jenž jsou v Holicích poprvé. Všem přeji, aby
se jim u nás líbilo a odnesli si
jen samé pozitivní zážitky, vzpomínky na příjemná setkání, které je budou motivovat k účasti
na dalších setkáních radioamatérů a k návštěvě Holic.
Většina lidí, jež se trochu o radioamatéry zajímá, dobře ví, že
tato akce již dávno svou tradicí,
kvalitou, významem i počtem
účastníků patří k ojedinělým
mezinárodním setkáním radioamatérů v Evropě vůbec.
Tradičně na tomto místě děkuji VŠEM, nejen členům holického radioklubu, ale všem
ostatním dobrovolníkům, kteří
jakkoliv přispěli a pomohli toto
setkání realizovat. Velmi si jejich práce vážím, bez jejich obětavosti by setkání tohoto druhu
a v takovém rozsahu ani nemohla být realizována. Díky této
aktivitě se Holice dostávají do
povědomí široké veřejnosti, což
přispívá ke zviditelnění a propagaci našeho města.
Na závěr Vám všem přeji
krásné chvíle prožité v Holicích
v pohodě a spokojenosti a doufám také, že za hezkého počasí.

Vážení přátelé radioamatéři
a sympatizanti tohoto koníčku!
Chtěl bych Vás přivítat na 27. 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. Podařilo se nám ve spolupráci s Českým
radioklubem zajistit dostatek kvalitních přednášek, takže si každý
návštěvník určitě vybere.
Letošní příprava setkání se odvíjela v nejistotě, protože město Holice
požádalo o dotaci na přestavbu sportovní haly. Nepřístupnost
samotné haly by nebyl nepřekonatelný problém, ale současně by
stavaři zabrali i celé okolí haly. Takže se omlouváme všem návštěvníkům a prodejcům za počáteční znepokojení. Pro nás dobrou zprávu
jsme se dozvěděli na začátku července, hala se neopravuje. Vše
bude jako vloni.
Jelikož se rezervační systém prodejních míst osvědčil, tak v něm
pokračujeme i letos. Vyznačíme i uličky na travnaté ploše pro snazší
organizaci při najíždění prodejců v pátek a sobotu ráno. Doufáme,
že i letos se podaří opět uspořádat ve sportovní hale přehlídku
práce kroužků mládeže, která měla v loňském roce u návštěvníků
velký ohlas. Chtěl bych poděkovat organizátorům Petrovi OK1DPX,
Vlastimilovi OK3VP, Tomášovi OK1XOE a Karlovi OK1SQK za neúnavnou práci při organizaci celé akce. Samozřejmě nemohu zapomenout na poděkování městu Holice a všem svým kolegům v radioklubu pod vedením Lucky Ročkové za přípravu letošního setkání.
Bavte se u nás v Holicích a napište, pokud se Vám u nás líbilo, nebo
co byste rádi uvítali v příštím roce.
Jiří Kamenický,
ředitel setkání

Ladislav Effenberk,
starosta města
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PŘEHLED AKCÍ V KULTURNÍM DOMĚ
10:00 – 11:30

PÁTEK
13:00 – 14:00...................................... klubovna 7
Mgr. Ivona Spurná, Microrisc

11:30 – 13:00

IQRF – technologie bezdrátového
přenosu dat pro IoT – Internet věcí
14:00 – 15:00

Michal Grygárek, OK2HAZ, František Pospíšil,
OK2JNJ

13:00 – 14:00

14:00 – 14:45

klubovna 3

14:45 – 15:45

klubovna 3

15:45 – 16:30

velký sál

Milan Voborník, OK1DWC
Prezentace OK1DWC
klubovna 4

16.30 – 17:00

Alena Malá, OK2APY
Setkání příznivců vysílání v přírodě
(OKFF, OMFF, GMA, SOTA, WCA...
prostě všech, kteří si rádi vyjdou či
vyjedou s rádiem do přírody)

velký sál

David Beran, OK6DJ
Prezentace CDXP
10:00 – 11:30

malý sál

Milan Skřivanec, OK1JMS
Delta kroužek

klubovna 7

11:30 – 12:30

Bedřich Jánský, OK1DOZ
Setkání příznivců digitálních
provozů a OK-EPC klubu
11:30 – 12.30...................................... klubovna 7
Mgr. Ivona Spurná, Microrisc
IQRF – technologie bezdrátového
přenosu dat pro IoT – Internet věcí
13:00 – 14:00.......................................klubovna 7
Zdeněk Lenčuk, OK1LZ
Setkání borců z CUC
14:00 – 16:00

velký sál

Lubo Martiška, OM5ZW
Prezentace T2GC

Jana Vroubková, OK2MAJ
YL kroužek / Schůzka

9:30 – 11:30

velký sál

Štefan Horecký, OM3JW
DX fórum. Zhodnocení dění kolem
DXCC za poslední období

SOBOTA

13:00 – 15:00

velký sál

CB klub Česká Lípa, Jan Šimek
Vyhlašování výsledků CB soutěží

Vývoj precizního laboratorního zdroje
v amatérských podmínkách

Ing. František Janda, OK1HH
Rada SysOpů / Schůzka
11:00 – 13:00

velký sál

Karel Matoušek, OK1CF; Vít Kotrba, OK5MM
Setkání zájemců o KV závodní
provoz a vyhodnocení OLHQ

klubovna 7

9:00 – 10:30

velký sál

Petr Kašpárek, OK2ULQ; Jan Karel, OK1VAO
Setkání zájemců o VKV provoz

malý sál

Miroslav Procházka, OK1NMP – Vyhlašování
výsledků Holického poháru
Vladimír Veselý, OK1IVU – Vyhlašování výsledků
FM poháru za rok 2015
Josef Šroll, OK1SJ – Vyhlašování výsledků
soutěže Pálení čarodějnic
12:30 – 14:30

malý sál

Václav Němeček, OK1RH
Vyhodnocení memoriálu OK1DKS

klubovna 7

ZMĚNA PROGRAMU
VYHRAZENA

Karel Košál, OK1SQK
Setkání zájemců o práci s mládeží
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SEZNAM VYSTAVUJÍCÍCH FIREM
AMARO, spol. s r. o.

724 897 390; info@ddamtek.cz;
www.ddamtek.cz

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

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

Radioamatérské časopisy, CD a DVD.

Stánek č. 15

Stánek č. 2

ELIX, spol. s r. o.

ANICO Slovakia s.r.o.

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

Tr. SNP 341/92, 040 11 Košice, Slovensko
Imrich Herczeg, tel.: +421 908 994 624
anicosk@anico.sk, www.anico.sk
Výrobky značky YAESU a Vertex Standard
pro radioamatéry a profesionály, piloty a námořníky.

Amatérské, profesionální, CB a PMR radiostanice, přehledové přijímače, antény a příslušenství.

Stánek č. 9

BV Elektronik, s. r. o.

Stánek č. 1

Vysokomýtská 1104, 534 01 Holice v Č.
Ing. Jaroslav Zadina, tel.: 733 676 536
jaroslav.zadina@bvelektronik.cz
www.bvelektronik.cz
Transformátory a tlumivky – sériová a zakázková výroba, odprodej skladových zásob za
výhodné ceny.

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. 7

Stánek č. 8

MASTRANT - Cassiopeia Consulting, a. s.

B PLUS TV, a. s.

Thámova 221/7, 186 00 Praha 8
Ing. Jana Humlová, tel.: 777 079 591
info@mastrant.com; www.mastrant.com

Požárnická 140, 742 83 Klimkovice
Tereza Návratová, tel.: 556 420 360;
Oldřich Burger, tel: 603 451 323
btv@btv.cz; www.btv.cz

Nekovová kotvicí lana a příslušenství.
Stánek č. 3

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

Microrisc, s.r.o.
Průmyslová 1275, Valdické předměstí,
506 01 Jičín
Mgr. Ivona Spurná, tel.: 777 775 735
ivona.spurna@microrics.com
http://www.microrisc.com/

Stánek č. 11

DD Amtek, s. r. o.
Lužná 591/4, 160 00 Praha 6
Ing. Petr Douděra, tel.: 220 878 756,
225 341 401, 224 312 588, 777 114 070,

Bezdrátová technologie IQRF.
Stánek č. 13
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SEZNAM VYSTAVUJÍCÍCH FIREM
Patice a Aku-bat

Vysílačky – SPACE, s. r. o.

Lomená 515, 250 64 Měšice
Mgr. Marija Čičina, Ph.D.
tel.: 608 853 093; ko@email.cz
www.aku-bat.cz a www.patice.eu
Akumulátory a baterie Panasonic, Fiamm,
Long. Maxell atd. Servis UPS. Repase baterií
a výroba bateriových sestav. Patice a elektronky.

Oradourská 74, 273 54 Lidice
Martin Mezera, tel.: 734 203 702
info@vysilacky.com; www.vysilacky.com
Radioastanice CB, AMA, PROFI, antény vozidlové, základnové, na ruční stanice a další
příslušenství.
Stánek č. 5
***

Stánek č. 10

Vysílačky Milín
Budínek 4, 263 01 Svaté Pole
P. Bobrik, tel.: 721 666 302
M. Karnet, tel.: 602 237 786
info@vysilackymilin.cz; www.vysilackymilin.cz
Radiostanice, antény, zdroje, měřicí technika, kabely, konektory, redukce. Měření parametrů radiostanic na radiotesteru ROHDE
& SCHWARZ.
Stánek č. 14
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INFORMACE
PRO MALÉ I VELKÉ ZÁJEMCE
O RADIOAMATÉRSTVÍ

Český radioklub
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, ČR
Kontakt: +420 266 722 240, +420 607 208 230,
crk@crk.cz, http://www.crk.cz
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.

Informace na webové stránce HAMÍK
http://www.hamik.cz/

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

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 Limbuš, Slovenija
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

Mladí radioamatéři si mohli vloni v hale vyzkoušet
své dovednosti a získat rady od zkušených kolegů.

Hrvatski radioamaterski savez

Původně jsem uvažoval, že článek o radioklubu
OK1KHL zruším. Nechtělo se mi opakovat stále
věci o vysílání, úpravách antén a vysílacích prostor. Ale vlastně jsem rád, že radioklub v nové
době nezanikl. Vysíláme jak na KV, tak na VKV
a sejdeme se několikrát za rok na kus řeči. O tom
přeci radioklub je. Jediné, co mě mrzí, je pohled
na seznam členů, kterých postupně ubývá. Ale
s tím zápasí asi většina z klubů.
Abychom se pochlubili, přivezli jsme tři zrezivělé VN stožáry. Pokud se nám podaří je zrenovovat, budou si je moci prohlédnout návštěvníci
jarního setkání na Kamenci v příštím roce v plné
kráse.
Pokud by měl někdo zájem podílet se na činnosti radioklubu, rádi ho mezi sebe přivítáme
– může to být radioamatér odkudkoliv. Kontakt
získáte na www.ok1khl.com.
Jiří Kamenický, OK1OL,
předseda

Radioklub OK1KHL

Dalmatinska 12, Záhřeb, Chorvatsko
Kontakt: Zdenko Blažićević, 9A2HI,
+385 (01) 48 48 759, 9a0hrs@hamradio.hr,
http://www.hamradio.hr
VZPOMÍNKA
Dne 30. října 2015 zemřel ve věku 83 let
Svetozar Majce OK1VEY, dlouholetý člen holického radioklubu a po dobu svého působení byl vždy
v čele veškerého dění. Radioamatérství se stalo
jeho celoživotním koníčkem, své první vysílací
povolení získal už v roce 1964, věnoval se převážně vysílání na VKV a byl sysopem packetu.
V letech 1990 až 2003 zastával funkci předsedy
radioklubu OK1KHL, od roku 1990 se rovněž
podílel na organizaci mezinárodních setkání
radioamatérů, a to ve funkci ředitele. Za vše, co
pro radioklub udělal, kam ho pozvedl a jak ho za
hranicemi reprezentoval, mu děkujeme a nezapomeneme.
OK1KHL
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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 – na organizátory vymezených
prodejních místech (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.

2016
POŘADATELÉ
Ředitel setkání
Jiří Kamenický, OK1OL
Hlavní pořadatel
Miroslav Procházka, OK1NMP
Ekonomický úsek
Alena Vaňková
Prodejní trhy
Ing. Lucie Ročková
Technický vedoucí
Miroslav Záleský
Doprovodný program
Karel Košál, OK1SQK
Michal Majce ml.
Péče o zahraniční hosty
Karel Košál, OK1SQK
Vysílací středisko
Petr Boháček, OK1BOA
Libor Augustin, OK1ALX
Martin Korda, OK5MK

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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