
HAM FÓRY
Tak můj syn už řekl své prvé slovo....
Jo? A jaké?
Kjůerzetdýex......

Kdo je na kmitočtu?
A kdo se ptá?

Samozřejmě že mohu navazovat spojení v angličtině. Ale 
jen českými slovy....

V hamovně se otevřou dveře, na prahu kostra s kosou.
A sakra, to už si jdeš pro mně?
Žádný strach, jdu si pro tvůj transceiver.

Nejrozšířenější lež: slyším tě 59.

Táto, že prý se bude zdražovat QSL služba?
No ano, bohužel.
To znamená že budeš posílat méně lístků?
Ne, to znamená že nepůjdeš na kolotoč.

Na otázku – je kmitočet volný? Odpovědělo záporně 72% 
dotázaných.

Jaký transceiver koupit?
To je úplně fuk. Stejně pak budeš litovat.

Manželka v noci: Vstávej, dítě pláče.
Hmmmm, a na jakém pásmu?

Nevěřte tomu, že v pile-upu potřebujete kilowatt. Mnohdy 
jich stačí deset.



Jsou jen dva důvody, proč někdo nezvládá CW – uši a ruce.

Kolik máš udělaných zemí?
355 bez několika....
A přesněji, bez kolika?
Bez 300.

V naší prodejně zakoupíte vše pro potřeby 
radioamatérského provozu, transceiver, čistý tiskopis 
jakéhokoli diplomu a QSL z kterékoli země.

Používání HOME MADE zařízení vede k vyšší 
nezaměstnanosti v Japonsku.

Proč je tak málo žen mezi radioamatéry?
Protože nedokáží více poslouchat, než mluvit.

Kolik zemí stačí DX-manovi ke štěstí?
Málo, ale aby ostatní jich měli ještě méně.
 
 

Proč je TRX lepší, než manželka ?

1. TRX nemá "své dny" 
2. když máte chuť vysílat, nezačne vám TRX vyprávět, jak 
ho bolí hlava a chce se mu spát 
3. když vysíláte, TRX vám nevyčítá, že je z vás cítit pivo 
4. TRX nechodí s jiným za vašimi zády 
5. Váš TRX vám nevyčítá, že máte v pokoji na stěně 
pověšený obrázek FTDX 9000 
6. TRX nepotřebuje kupovat na každou sezónu nový obal 
7. TRX nekritizuje vaši výkonnost 
8. TRX vám nekecá do vysílání 
9. Když přestane fungovat, lze jej reklamovat u vašeho 



dodavatele
10. Vašemu TRXu nemusíte pořád opakovat, že on je ten 
jediný, pro který bije vaše srdce 
11. TRX vás nenutí, abyste se šel před započetím vysílání 
vysprchovat
12. TRX vás nenutí trpět návštěvy jeho maminky
 

Parafráze na Ciolkovského:
CB je kolébkou radioamatérů.
Ale nelze žít stále v kolébce.
 

Pracuje jeden známý kec-kroužek.
Řídící stanice: OK1XXX, máš slovo.
OK1XXX: děkuji. Síkjů dýex, síkjů dýex…..
 

V radiokroužku jsem skončil přednášku o správném 
používání reportů. Než přejdeme k dalšímu tématu, bere si 
jeden žáček sluchátka, a udiveně vykřikne: Tady jeden dává
report sedum tři!
 

Ostraváci: Nene, naše značka je OK2KOS, to je takový 
ptáček……
Kladeňáci: Tady je Ok jedna Každá Koruna Dobrá….
 

Já jsem ti odpovídal, ale neměl jsem zapnutý mikrofon, tak 
jsi mně asi neslyšel.
 

Jediný rozdíl mezi námi a dětmi je v ceně hraček.
 

Report je pět – nula. Esmetr ukazuje nulu, ale slyším tě 
výborně.
 

Když mi neuhneš z tohoto kmitočtu tak zapnu zesilovač a 
pak neuslyšíš ani sám sebe!
 

On tě neslyší, poslouchá 1 kHz výše!
Tak proč se nepřeladí?
 



Ideální PSV se rovná 1:1, tedy oba měřáky ukazují stejnou 
výchylku....
 
 

Zvuk je rychlejší, než světlo.
Důkaz:
Když zapnu televizi, slyším nejprve zvuk a až pak se objeví 
obraz.
 
 

Jeden nejmenovaný péemerkář v německém obchodě:
Potřebuju čtyři tužkové baterky.
Wie bitte?
Nabité, ty krávo!
 

Tolik sem se těšil, že až zestárnu, tak budu sedět u rádia 
každou noc.... 
A bum, oni ti pitomci vymyslí Viagru...
 

Dxman si hovorí v pondelok ráno: ešte dvakrát sa vyspím a 
je tu víkend.
 

Odposlechnuto na síbíčku:
Žena Tě pustila na portejbla?
Ale jo. Dal jsem ji do vany pěnu.
Fakt? A jakou? Montážní.
 


