Český radioklub na veletrhu AMPER 2018
Ve dnech 20. až 23. března 2018 proběhl AMPER 2018 - mezinárodní veletrh
elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení – tedy
témata, ke kterým mají radioamatéři blízko. Je zřejmé, že ani letos tam nemohl chybět stánek
Českého radioklubu. Náš stánek veřejnosti prezentoval zajímavé volnočasové aktivity ve
stejných oborech, na které byl zaměřen veletrh AMPER 2018.
O výstavbu, vyzdobení a pak i následnou likvidaci se postaral kolektiv radioklubu VUT
Brno– OK2KOJ. Během týdne se pak o chod stánku starali OK2MA, OK4MM, OK2BKQ,
OK8EYJ a OK2WZN, i jim patří za jejich práci dík.

Že jsou témata veletrhu radioamatérům blízká bylo vidět i na návštěvnosti našeho stánku –
přišlo více než stovka radioamatérů s koncesí a nejméně další tři stovky zájemců a příznivců

rádia. Ve srovnání s okolními stánky profesionálních výrobců byl náš stánek po celou dobu
nejnavštěvovanější a to i mladými návštěvníky veletrhu. Prohlédli si QSL-lístky, odnesli si
výtisky Radioamatéra, podebatovali ...
Pozornost poutala zejména tabule s jednotlivými čísly Hamíkova koutku. Nezapomeňme
uvést, že po dobu 15-ti dnů (od 9. do 23. března 2018) byla v provozu zvláštní CALL
OL18AMPER, jejíž provozování bylo umožněno zájemců z řad OK koncesovaných
radioamatérů. Zde je třeba ocenit práci Rudy OK2ZA a jeho kolektivu, kteří připravili funkční
stránku OL18AMPER a po celou dobu provozu poskytovali perfektní servis. Celkem zájemci
pod touto CALL navázali 4589 QSO. Deníky byly přeneseny i do prostředí LoTW. Na stránce
OL18AMPER na QRZ.com bylo za dobu provozu více než 10 tisíc návštěv.

Velké poděkování patří skvělému Josefu OK2PDN, který se stal hlavním organizátorem
letošního veletrhu. Aktivně se podílel na koordinaci a přípravách veletrhu a po všechny dny
byl na stánku přítomen a zajišťoval zdárný chod akce.
Také bychom rádi poděkovali společnosti Terinvest, za výbornou spolupráci v rámci
reciproční smlouvy, která nám zásadním způsobem umožňuje se veletrhu účastnit. Jmenovitě
bychom rádi poděkovali paní Ing. Glejtkové, pro kterou není nikdy náš dotaz či prosba
problém, ale i všem jejím kolegům, kteří s námi při naší účasti na veletrhu spolupracují, vždy
k naší naprosté spokojenosti.
Doufáme, že příští rok bude naše účast na AMPER 2019 nejméně stejně efektivní a že se
všichni na stánku ČRK příští rok potkáme.
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