Holice 2017

Poslední víkend v měsíci srpnu má pro každého jednoho různý nádech. Žáci a studenti začínají
nervóznět z blížícího se začátku školního roku, další už začínají uspořádávat svoje vzpomínky z
dovolených, pro většinu důchodců je to víkend, jako každý jiný. Ale pozor, pro nás, radioamatéry je to
velký svátek.
Ano, naši kolegové z radioklubu OK1KHL pro nás už po 28. připravili tradiční setkání. A jaké bylo?
Jedním slovem skvělé. Jen zavzpomínejte:







počasí nám přálo, jen v sobotu lehce zapršelo, a to snad jen proto, aby se neprášilo
účast, jako vždy přiměřená, úměrná tomu, jak stárneme (OK1KHL sdělilo, že bylo dokonce o
300 více platících návštěvníků než v roce minulém)
prodejci?, co říci, jen těžko bychom hledali něco, co na stáncích chybělo, fantazie a
optimismus, že zrovna o tohle bude mít někdo zájem, někdy až brala dech, ale proč ne
naštěstí se podařilo redukovat na minimum účast prodejců, které nacházíme na jiných
burzách
firmy, zájmové kluby, radiokluby, …. skvělé, všude pohoda a dobrá nálada

Český radioklub, jako hlavní sponzor setkání připravil pro své členy tradičně nejen QSL službu, ale
také diplomy ze závodů, a také samozřejmě on-line informace o službách.
Organizátorům ve spolupráci s ČRK se podařilo připravit na pátek pestrý program, ze kterého bych
zejména zdůraznil vynikající přednášku OK2BWB na téma ….Pohádka o rádiu, aneb přijímače včera,
dnes a zítra.
A v sobotu už byly tradiční semináře VKV, KV a DX Fórum, v malých sálech – setkání příznivců dalších
radioamatérských aktivit.
Vždy spojené nejen s předáním cen a diplomů, ale také proložené diskusemi, co se událo, co se líbí,
co nelíbí….
Uvnitř pravidelného VKV setkání jsme vyslechli zajímavou prezentaci slovenského satelitu SCUBE –
vůbec první kosmické těleso připravené u našich východních sousedů.
Dále je na místě vyzvednout presentaci OL7HQ týmu, kterou připravili OK1MY, OK1CF a OK5MM.
Některé snad zaujala zpráva, kterou přednesl OK1RI o probouzejícím se ministerstvu obrany, která
vyplnila volný prostor ke konci KV setkání.
No a na tradiční DX fórum jsme pozvali české „expedičníky“, a s radostí lze konstatovat, že jich je
v současnosti tolik, že se ani na všechny, kteří byli „někde“ ani nedostalo. Zprávu podala
v současnosti nejaktivnější skupina kolem Davida OK6DJ o jejich poslední a předposlední expedici do
Afriky a současně se zmínili o připravované další Africké expedici kterou v současnosti žijí – odjíždějí

již za dva týdny. Potom pokračoval OK1DWC se zprávou s svém půlročním pobytu na Cookových
ostrovech.
Zvláště potěšil oko starého hama pohled na mladé adepty, kteří teprve pronikají do tajů našeho
krásného koníčka. Zde je na místě připomenout mládež kolem Petra, OK1DPX a radioklub ze Sázavy,
OK1OSA, kteří si pro stavbu jednoduchých přijímačů dokonce natáhli svoje vlastní antény.
Nevím jak Vy, ale já jsem strávil v Holicích příjemný víkend a těším se na příští rok.
28. srpna 2017
Vítek, OK5MM (doplnil Jirka OK1RI)

