HAMÍKův koutek
HAM je mezinárodně používaný pojem pro radioamatéra
HAMÍK je tedy mladý, začínající, budoucí radioamatér

Číslo

1

Vyšlo jako příloha
Bulletinu ČRK č. 7/2016

Příloha Bulletinu Českého radioklubu
pro členy elektro- a radiokroužků, jejich vedoucí
a všechny příznivce práce s mládeží
Hamíkův koutek vzniká ve spolupráci Českého radioklubu a OK QRP klubu

Na webových stránkách MŠMT byla 21.6.2016 uveřejněna informace, která se týká podávání
žádostí v rámci 3. kola Státní podpory sportu pro rok 2016. Třetí kolo se týká všech programů, kromě programu VIII. Termín pro podávání žádostí je nejpozději do 1.7.2016.
V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat.
http://www.msmt.cz/sport-1/zmena-terminu-podavani-zadosti-v-ramci-3-kola-statni-podpory
Mgr. Ivana Caitamlová, generální sekretář
Sdružení sportovních svazů ČR, e-mail: caitamlova@sporty-cz.cz , tel: +420 732 351 911
_______________________________________________________________________________________________________________ _

Ještě do 10. července můžete v Praze - Letňanech shlédnout

světovou

výstavu

TITANIC.

Kromě částí vybavení lodi, nábytku, porcelánu a osobních předmětů
cestujících uvidíte i vybavení radiové kajuty, odkud radiotelegrafista
Phillips volal svoje CQD a SOS, aby zachránil životy cestujících.
Více na http://www.vystavatitanic.cz/
_________________________________________________________________________________________

Už jen pár týdnů zbývá do každoroční největší radioamatérské akce v ČR,

Mezinárodního radioamatérského setkání v Holicích.
Tak jako loni se v Holicích setkají členové a vedoucí mnoha elektro- a radiokroužků
z celé České republiky, aby se poznali, vyměnili si zkušenosti,
předvedli si navzájem co si postavili, co se naučili za uplynulý rok.
Ještě máte možnost přihlásit se k účasti na

Společné expozici elektro- a radiokroužků

která se tentokrát uskuteční v nových prostorách.
Na Mezinárodním radioamatérském setkání HOLICE 2016 budete mít možnost
navštívit odborné přednášky, prohlédnout si stánky ostatních radioamatérských
zájmových skupin, navštívit radioamatérskou burzu.
Pořadatelé stejně jako loni vám přispějí na dopravu, ubytování a stravování,
poskytnou výstavní potřeby a nábytek.
Přihlašte se k účasti na dpx@seznam.cz

____________________________________________________________________________________________________

Elektro- a radiokroužkům nabízím zdarma

- Transceiver Heathkit HW-8, 80-40-20-15 m, 2 W out
- Přijímač Ten-Tec, model RX-10, 80-40-20-15 m
- Transceiver Ten-Tec OHR, 20/40, 20 m, 3 W out
- Koncový stupeň Ten-Tec, model 405, 80-40-20-15/10 m, 50 W out
a odbornou literaturu v němčině.
Zájemci, hlaste se na dpx@seznam.cz

Otto, DJ5QK

______________________________________________________________________________________________________

V Holicích bude předváděn vektorový analyzátor VNWA od DG8SAQ
http://dg8saq.darc.de/VNWA21/ . Je to ultralevný (15 tis. Kč) přístroj pro měření od 100 kHz do
1,3 GHz. Umí měřit ČSV, admitance a reaktance na vf, signály a řadu dalších veličin. Instruktážní
videa jsou na https://www.youtube.com/watch?v=F3SFVoHXxus . Bude spojeno s nabídkou
a prodejem těchto přístrojů, které budou významnou pomůckou zejména pro kroužky, které se
věnují již pokročilejším členům.
Vlastimil, OK3VP
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________

Ždibec moudra na závěr:
Lidé se dělí na dva druhy: Na ty, kteří vymýšlejí PROČ něco udělat nejde,
a na ty, kteří vymýšlejí JAK něco udělat jde.
Připravil Petr, OK1DPX. Náměty zasílejte na dpx@seznam.cz

