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VÍTÁME VÁS!
Vážení účastníci mezinárodního
setkání radioamatérů,
dovolte mi vás srdečně přivítat
v našem městě, které se pro
dnešní dny stává opravdovou
Mekkou radioamatérů nejen
v rámci České republiky, ale
svým rozsahem překračuje její
hranice a přispívá tím i ke spolupráci mezi národy.
Při této příležitosti bych rád
vyzdvihl pořadatele této akce,
která v letošním roce slaví své
30. narozeniny. Bez nadšení
Radioklubu
OK1KHL
Holice
by nebylo možné mezinárodní
setkání
nejen
uskutečnit,
ale zejména by chybělo to zásadní, a tím je přátelská
a příjemná atmosféra propojující
lidi různých názorů i národností.
Přeji Vám, ať na chvíle strávené v Holicích můžete dlouho
a s radostí vzpomínat, zároveň
doufám, že se do našeho města
dříve
či
později
vrátíte,
a to nejen jako příznivci radioamatérismu, ale i jako cestovatelé po krajích českých.
> starosta Mgr. Ondřej Výborný

Vážení přátelé radioamatéři, návštěvníci
mezinárodního setkání!
Vítám vás na jubilejním 30. ročníku.
Doufám, že zde každý najde svůj cíl cesty,
ať už je jím sejít se s kamarády, zakoupit
něco do sbírky nebo si vyslechnout
zajímavou přednášku. Díky naší spolupráci
s ČRK, zájmovými kluby a obory se daří
zajistit
dostatek
kvalitního
obsahu,
ze kterého si jistě každý návštěvník vybere.
V průběhu příprav (měsíc před akcí) nás
zaskočila zpráva o tom, že dojde k úpravě
sportovního hřiště, z tohoto důvodu bylo
třeba přeorganizovat celý areál a přesunout
prodejní místa před sokolovnu.
Další (plánovanou) změnou je zvětšení
základních prodejních míst a jejich značení.
Změny jsou obecně přijímány těžce, ale
jednou takovou byl nyní oblíbený rezervační
systém a loni i párty stan - jednalo
se o změnu velikou, ale po počátečních
obavách
se
ukázalo,
že
umístění
vystavovatelů do centra dění bylo dobré
řešení a do stanu dorazilo i více
návštěvníků. Další novinkou jsou prostory
pro nejmladší techniky, kteří budou nově
ve vestibulu ZUŠ. Celou akci má
pod
palcem
Vlastimil
Píč,
OK3VP.
Vývoj u akce tohoto měřítka je nezbytný,
proto děkuji všem za pochopení a za
spolupráci.
V neposlední řadě děkuji městu Holice
a všem svým kolegům v radioklubu
pod vedením Lucky Ročkové za přípravu
jubilejního 30. setkání.
Bavte se u nás v Holicích
> ředitel Jiří Kamenický, OK1OL
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NA CO SE TĚŠIT?
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PRODEJNÍ VÝSTAVA A BLEŠÍ TRH

1990 - 2019

odborné přednášky
QSL služba ve stánku ČRK
zájmové kluby a kroužky

české i zahraniční organizace
vysílací středisko OK5H

POŘADATEL

předávání cen, diplomů a pohárů
Radioklub OK1KHL, z.s.
Bratří Čapků 871
534 01 Holice v Čechách

Pod taktovkou ředitele setkání Jirky, OK1OL se na přípravě
podíleli členové a příznivci radioklubu OK1KHL, ČRK, dále
pracovníci KD Holice a dalších organizací. Všem tímto
za odvedenou práci a pomoc děkujeme.

ZÁŠTITU UDĚLILI
Mgr. Ondřej Výborný
starosta města Holice

Český radioklub
crk.cz, crk@crk.cz
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Děkujeme!

CO, KDY, KDE...
KULTURNÍ DŮM 7.00 až 18.00
V PŘÍZEMÍ

- rozhlas a info stánek OK1KHL
- ČRK a QSL služba
- vysílací středisko OK5H
- zahraniční delegace ve foyer
PÁRTY STAN PŘED KD  PRODEJNÍ VÝSTAVA
čtvrtek: jen pro vystavovatele 15.00 až 20.00
pátek: 9.00 až 18.00 (vystavovatelé 7.00 až 18.30)
sobota: 8.00 až 14.00 (vystavovatelé 7.30 až 16.00)
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DŮLEŽITÉ ZMĚNY
zvětšení základních míst - nově rozměr 3 x 6 m
• vyznačení prodejních míst
radioamatérská místa - část přesunuta před sokolovnu
• prezentace elektro a radio kroužků ve vestibulu ZUŠ
• nový Provozní a prodejní řád
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klubovna 4

Luboš Bartoš, OK1FGD

9.00 - 10.00
Setkání borců z CUC
Nedělní závod

Oldřich Burger, OK2ER

10.00 - 12.00
Jednoduchá konstrukce
MLA-ER antény

klubovna 7
9.00 - 11.00
Setkání příznivců
digitálních provozů
a OK-EPC klubu

Bedřich Jánský, OK1DOZ

11.30 - 13.00
Od Maxwellových rovnic k
rádiovému spojení, se
zmínkou o N. Teslovi

Dana Mentzlová, OK1ZKR
Ing. František Janda, OK1HH

Alena Malá, OK2APY

15.00 - 16.00
Setkání zájemců o práci s
mládeží - možnosti
financování (POKOS)

Karel Matoušek, OK1CF
Vít Kotrba, OK5MM

11.30 - 13.00
Setkání zájemců o KV
závodní provoz,
vyhodnocení OLHQ

Petr Kašpárek, OK2ULQ
Jan Karel, OK1VAO

10.00 - 11.30
Setkání zájemců o VKV
provoz

velký sál

Vlastimil Píč, OK3VP

13.00 - 15.00
Setkání příznivců vysílání
v přírodě (OKFF, OMFF,
GMA, SOTA, WCA...)

ČRK

Václav Němeček, OK1RH

12.30 - 14.30
Vyhodnocení memoriálu
OK1DKS & setkání DIG

Jiří Cipra, OK1ICJ

Vyhlašování výsledků FM
poháru za rok 2018

Miroslav Procházka, OK1NMP

11.30 - 12.30
Vyhlašování výsledků
Holického poháru

Milan Skřivanec, OK1JMS

10.00 - 11.30
Delta kroužek

malý sál

14.00 - 17.00
DX-fórum

Pavel Čejka, OK1LDX

13.00 - 14.00
Vyhlašování výsledků CB
soutěží

PROGRAM  přednášky, besedy, vyhlašování výsledků
PÁTEK
klubovna 7

Antonín Roll, OK1SDR (ČSDX)

13.00 - 15.00
Přednáška o SDR (vhodná i
pro začínající)

velký sál
15.00 - 16.30
Vyhlášení výsledků závodu
Pálení čarodějnic
Ing. Josef Šroll, Ph.D., OK1SRD

SOBOTA
klubovna 3
Ing. František Janda, OK1HH

9.00 - 10.30
Rada SysOpů / Schůzka

Jana Vroubková, OK2MAJ

11.00 - 13.00
YL kroužek / Schůzka
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