Závody v roce 2010
Vánoční závod
Na poslední letošní závod jsme vyrazili v hodně omezené sestavě a sice OK1DFR
a OK1HFP. Odjezd v 7.30 ráno jsme naplánovali z důvodů, že Fanda musel napřed
přijet od Tachova a na Krašov jsme chtěli pokračovat již za světla. Rtuť teploměru
se choulila asi deset dílků pod nulou, ale cesta se obešla bez nesnází. Ačkoliv
vjezd k vodojemu byl prohrnut, přesto jsme museli trochu sněhu odházet, jelikož
vždy přítomný vítr udělá své. Poté nezbylo nic jiného, než všechny věci nanosit
asi 100 m ve sněhové závěji, což není věc příjemná, ale máme ji z minula již
nacvičenou. Stavba antény také probíhala bez problému, opět jenom s tím
rozdílem že některé věci se při tom prostě s rukavicemi na rukou dělat nedají a vítr
a mráz opět ukázaly svoji sílu.Ale v buňce se mezitím již udělalo příjemné teplo a
tak jsme závod mohli začít, sice s mírným zpožděním.
V průběhu prvních asi dvaceti minut se zdálo, že jsou asi velmi špatné podmínky,
jelikož některé stanice jsme slyšeli opravdu slabě. Když pak velmi slabě byly
slyšet i blízké stanice, dokonce i takové na které prakticky můžeme vidět, padlo
podezření na útlum v přijímací cestě. Při spojení s Vaškem OK1POY jsme nakonec
vyřadili PA, protože jsem začal podezírat anténní relé, které je zde amatérské
konstrukce a za asi osm let závodění už nejspíš bude mít něco za sebou. Signál
od Vaška vylezl dobře možná o 3 S a i ostatní stanice byly rázem slyšet dobře.
Když se ví, kde závada je, je hned veseleji. A tak jsme dále pokračovali jenom s
FT847 s 50 W. A nedařilo se nejhůře.
První etapu jsme zakončili s 91 QSO. Druhá etapa byla poněkud slabší a sice 87
QSO. Kolem 15. hod. se trochu zhouply podmínky směrem na východ, jelikož
jsme dělali několik stanic ze Slovenska a Chorvatska v nebývalé síle. Dokonce na
výzvu nám odpověděl i UT5, oboustranně za 59.Po skončení závodu jsme vše bez
problémů sbalili a za hodinu již uháněli k domovu. Tím jsme tedy zakončili rok
2010. Na spojení s Vámi v závodech roku 2011 se již všichni těšíme.

A1 Contest
Na poslední letošní větší závod sezóny jsme žádné výraznější přípravy nedělali.
Sestava účastníků se upřesnila až v průběhu týdne a vzhledem k pěknému počasí
v minulém týdnu jsme byli trochu namlsáni představou hezkého teplého víkendu.
A tak v plánu byla stavba dvou antén a sice DK7ZB na buňce a M2 na přívěsném
magirusu. Varianta M2 ANT se později změnila také na DK7ZB. Ještě v sobotu
ráno vše vypadalo velice nadějně, jelikož bylo hezky teplo, dokonce přes vysokou
oblačnost sem tam vykukovalo i sluníčko. A tak jsme s Vláďou OK1JOC v deset
hodin vše potřebné naložili, připojili vozík a vyrazili. Cestou na kótu se ale nebe
zatáhlo a na čelním skle auta se objevily první kapky. Po příjezdu na Krašov zde
už na nás čekali Jirka OK1ICJ, Václav OK1CVP. Po chvilce přijel i Fanda OK1HFP
a krátce po něm i Jarda OK1JT. A tak jsme se ihned vrhli do stavby DK7ZB. V
průběhu vztyčování antény foukal silný nárazový vítr a v samotném závěru stavby
se přidalo i drobné mrholení, v důsledku čehož bylo rozhodnuto se stavbou druhé
ANT počkat. Toto rozhodnutí se nakonec ukázalo jako rozumné, jelikož déšť

nepominul, ba naopak ještě zesílil a navíc se velice nepříjemně ochladilo. A tak
jsme nakonec raději všichni zalezli
do tepla a úderem patnácté hodiny zahájili provoz. Spojení velmi rychle přibývala
a tak brzo padla první stovka. Dobré podmínky se jevily směrem na východ, kde
jsme asi poprvé v historii dělali čtyři stanice z UR.Ve večerních hodinách nás
opustili Václav OK1CVP a Jarda OK1JT. Později se na naše snažení přijel podívat
Jirka OK1ZJH, který se zdržel asi do půlnoci. Druhá polovina noci byla na nárůst
QSO jako vždy tradičně dosti skoupá a ani s rozedněním a během dopoledne
žádný Pile-Up nenastal. Situace se poněkud změnila až po poledni, kdy se
podařila řada pěkných QSO směrem na západ a do I. Po skončení závodu jsme se
v sestavě posledních čtyřech vrhli na balení. Zde se ukázalo nakonec dobré
rozhodnutí nestavět druhou ANT, jelikož počasí bylo opravdu pod psa. Vítr se
naštěstí uklidnil, ale neustále drobně pršelo a teploměr ukazoval necelé čtyři
stupně. A proto jsme byli rádi, když jsme do tmy, která už nyní nastává opravdu
brzo vše sbalili a vydali se na cestu domů.
UHF Contest
Po celkem vydařeném VHF contestu jsme vyrazili tentokrát na contest
UHF.Nejdříve jsem jel já spolu s Václavem OK1CVP, abychom trochu připravili
naší buňku na příjezd dalších účastníků.Příprava byla nutná, neboť jak hlásil
Pavel OK1DFR, který Krašov navštívil během týdne, myši se začaly již stahovat a
připravovat na zimu a tak jsme jim to museli trochu překazit.Na Krašov jsme
dorazili během půlhodiny a hned jsme začali vynášet všechny věci, které jsou sice
potřebné pro provoz závodu, ale nyní "překážely" našemu úklidu.Buňku jsme tedy
pečlivě uklidili a již přijel další účastník Václav OK1POY.Za ním pak v krátkém
sledu náš předseda Jirka OK1ICJ,Vláďa OK1JOC a náš "first" operátor Pavel
OK1DFR.Na Krašov opět přijel i Jirka OK1ZJH z nedalekého Hubenova.
Pavel OK1DFR nám konečně odhalil překvapení se kterým nás napínal v
předcházejících minulých dnech a sice koncový stupeň pro 23 cm. Byla to pro nás
příjemná bomba- 150W na 23 cm.Hned jsme se tedy pustili do stavby anten pro 70
cm, neboť to bylo stěžejní pásmo a stavba čtyřčete přeci jen není hotova za
chvíli.Ještě že celou stavbu můžeme umisťovat na výsuvný stožár , to značně
usnadňuje stavbu.Na louce se letošní rok žádný skot nepásl a tak jsme pojízdný
vozík s výsuvným stožárem mohli umístit hned vedle buňky.Počasí nic moc, ke
konci stavby již i drobně mžilo, ale přeci jen jsme vše stačili dobře postavit a
umístit bez větších problémů. Náš plzeňský meteorolog OK1JFH předpověděl pro
západočeský kraj něco mezi oblačnem až zataženou oblohou a na Krašově to
vyšlo skoro na 100 %.Pokud v sobotu, to ještě šlo, v neděli nebylo naprosto nic
vidět - tak byla silná mlha .Nicméně anteny pro 70 cm byly postaveny a šlo se
na stavbu anteny na 23 cm.Byla to jen dlouhá Yagi antena a její prvky jsou tak
maličké, že ze země to vypadá až legračně.Ale pak když jsme zapnuli tcvr ,
připojili nový koncový stupeň, čekalo nás rozčarování, neboť PSV ukazovalo až
1:2,6 což jsme pochopitelně nemohli provozovat s výkonem 150W.Po krátké
poradě bylo tedy rozhodnuto-jede se domů a přiveze se parabola, kterou jseme s
sebou nechtěli vzít, neboť Jirka OK1ICJ po Polním Dnu prohlásil, že tedy parabola
nic moc hi.Parabola byla tedy přivezena a již se nám rozjasnily líce, neboť nyní se

PSV již umoudřilo na hodnotě 1 : 1,2 a mohli jsme směle koncový stupeň zapojit
bez obav.Pracoviště jsme měli
umístěny v buňce tentokrát přímo vedle sebe, tj. na jednom stole 70 cm a na
druhém pak oněch 23 cm.V 16.00 našeho času začal závod, který na 70 cm rozjel
Václav OK1POY a na 23 cm Jirka OK1ICJ.Skoro po hodině jsem pak Václava na 70
cm vystřídal a snažil se aby spojení do logu jen přibývala.Co se týče rušení - s 2m
se to nedá naprosto srovnat, ten kdo jezdí poslední dobou a závodí na tomto
bandu, ví o čem píši.K večeru pak přijel ještě Fanda OK1HFP, jehož živelná
aktivita je až neskutečná hi.Hned začal natahovat na poli ty své dráty aby mohl
pak vyrazit i na krátké vlny.Pohled na něj a na Jirku OK1ICJ, který se nechal
vystřídat u 23 cm byl "úchvatný". Seděli totiž ve stanu, který si postavili a vypadali
v něm jako partyzáni, kteří jsou v hlubokém týlu nepřítele a vysílají o sto šest.
Jejich činnost ale asi o půlnoci přerušil pád vertikální antény.
Co se týče jídla, toho bylo až tak, že jsme některé věci vezli i zpět domů. Vláďa
OK1JOC měl největší starost o to, zda se mě podaří rozběhnout televizi přes
Internet, aby mohl sledovat semifinále našich děvčat v basketbalu.To se podařilo
díky přivezenému notebooku Václavem OK1POY a tak mohl nerušeně sledovat
naše vítězství a postup do finále.Napojil jsem se i do clusteru, abychom mohli
sledovat jaké to stanice jsou na bandu hlavně tedy na 23 cm. Večer kolem 20
hodiny pak Václavové OK1POY a OK1CVP odjeli. OK1POY se vrátil v neděli kolem
poledne a hlásil, jak všude je dobře vidět-jen cca několik kilometrů před Krašovem
byla hustá mlha ve které nebylo vidět tařka na krok. Přesně o nedělním poledni se
o mírné vzrušení postaral koncový stupeň na 70 cm. Pravděpodobně v něm
bouchl VN transformátor, následkem čehož zhasla kompletně elektrika. Bohužel
zhasl i počítač, ve kterém bylo zrovna rozpracováno
QSO, které tím bohužel nebylo dokončeno. Dále jsme pak pokračovali jenom s
holým TRX FT847, 50W výkonu a jak se ukázalo, i s takovýmto výkonem se bez
problémů dala dělat QSO přes 500 km.Celkově jsme sice výsledků z loňského
ročníku nedosáhli, zvláště pak přece jen spojení na těch 23 cm se nám zdá trochu
málo, ve spojení s koncovým stupněm. Zde bude problém asi na straně přijímače,
protože do ANT šlo poctivých 150 W. Takže máme o čem přemýšlet.Nálada byla
výborná a o to hlavně jde.Výsledky jsou uvedeny níže pod tímto povídáním, fotky
pak v našem oddílu pro tento určený.Nakonec pak ještě jedna poznámka - jak
jsme slíbili, od roku 2011 jsme mírně upravili podmínky v FM Poháru co se týče
odměn pro vítěze.Ponechali jsme tedy dosavadní kategorie a jen jsme se rozhodli,
že každého vítěze v jednotlivé kategorii odměníme pohárem. Čili - za první místo v
každé kategorii bude pohár a současně za první tři místa v každé kategorii bude
diplom.Jinak vše ostatní zůstává jako v minulých ročnících.Celkové podmínky pro
rok 2011 a další jsou umístěny k seznámení ve zvláštní rubrice na naší web
stránce.Tam je i umístěn dokument, který ukazuje, že toto je kolektivní rozhodnutí.

VHF Contest a KV PD SSB
Na letošní VHF contest jsme ani žádné zvláštní přípravy nekonali a nakonec se
ukázalo, že to vlastně bylo i tak trochu dobře. Vyrazili jsme v sobotu ráno a to
hned s jednou ztrátou a to, že Vláďa OK1JOC zavolal, že bohužel nemůže jet,

neboť jej v noci zklátila horečka. V té chvíli jsem pak ani neměl po ruce nikoho,
kdo by mi pomohl připojit karavan. Sám jsem si to netroufal provést, abych
nakonec nevyrobil ještě nějakou škodu. Proto jsem telefonicky začal shánět, kdo
by mi pomohl. První kdo odpověděl na moje volání byli Vašek OK1CVP a Vláďa
OK1IVU. Ti již byli na cestě, někde za Úněšovem. Ochotně se však vrátili a odjezd
se nakonec podařil.
Když jsem s karavanem dorazil na Krašov, byli zde již všichni tři Jirkové, OK1ICJ,
OK1VKL a OK1ZJH, který přijel dokonce jako první již brzy ráno a posekal trávu
kolem buňky. A dále OK1CVP, OK1IVU a v plné síle již s rozbaleným nádobím na
KV Fanda OK1HFP. Vypuklo stavění antén, které na 2m pracovišti mělo hladký
průběh, jelikož jsme zde stavěli jenom jednu DK7ZB. Trochu komplikovanější to
pak bylo na KV, ale ani zde nedošlo k žádným výrazným překvapením, jako tomu
bylo při jarním KV PD. Nepatrný problém se vyskytl při spuštění zařízení na 2 m, a
sice jsme zjistili, že není uzemněný mikrofon, což pravděpodobně působilo
problémy již při Alpe Adria v srpnu. 3,5 mm jack bohužel nešel opravit a tak jsme
jej odstřihli. Pak zase nešel rozebrat
osmikolíkový mikrofonní konektor a tak jsme nakonec kabel od mikrofonu
připájeli přímo na konektor v panelu.Mezi tím již propukl KV PD na odloučeném
pracovišti v karavanu. A o hodinu později rozjel Vláďa OK1IVU i pásmo 2m.
Spojení přibývala obvyklým tempem. Asi okolo 18 hod. jsme zjistili, že Kenwood
TS850 nějak neposlouchá podle našich představ a tak jsem vyrazil s Vaškem CVP
domů pro TS570. Večer se pak také dostavil Zdeněk OK1IHZ a krátce nás navštívil
na kafe a pokec Roman OK7SM. Večer pak přišla dobrá zpráva, volal Vláďa
OK1JOC, že mu odlehlo, a že snad ráno by mohl přijet. Na 2 m vydržel Vláďa
OK1IVU téměř do půlnoci, kdy jej vystřídal Jirka OK1ICJ, který pokračoval až do
rána telegrafem. Já jsem do půlnoci bojoval s KV. Ráno nás zastihlo v poněkud
nepoužitelném stavu, jehož příčinou byl pravděpodobně rychlý přechod léta do
podzimu. Já a Vláďa OK1IVU jsme pro bolest v krku a ochraptění nemohli mluvit,
natož řvát do mikrofonu. V mém případě se podařilo alespoň trochu situaci
zachránit čajem s rumem, ale Vláďa IVU už byl ze hry do konce závodu venku
definitivně. Asi kolem desáté hodiny přijel Vláďa
OK1JOC a pomohl na KV. VHF contest na 2m jsme potom dotáhli do konce
společně s Jirkou OK1ICJ. Po skončení KV PD odjeli hned Vláďa OK1JOC spolu s
OK1IVU, protože jim opravdu nebylo dobře. My ostatní jsme poté v poklidu vše
sbalili a vyrazili taktéž k domovu.
Polní Den
Na největší radioamatérský závod letošní sezóny na Polní den jsme vyrazili jako
ostatně již po mnohá léta v pátek odpoledne. Nejprve já, v Vláďou OK1IVU z Plzně,
abychom se ještě cestou zastavili u Vaška OK1POY pro televizi, protože druhý
Vláďa OK1JOC nemohl být bez fotbalu. Potom společně s Jirkou OK1ICJ jsme
zapřáhli karavan a pojízdný magirus a vyrazili, abychom
po příjezdu na Krašov ke svému údivu zjistili, že jsme tentokrát až na plynový
vařič doma nic nezapomněli. Toto nepatrné opomenutí však snadno napravil
OK1JOC, který přijel nedlouho po nás. Ihned jsme se pustili do díla a sice
nejdůležitější bylo začít montovat 4 x 21 el. DL6WU, které měly premiéru a nikdo z
nás si netroufal odhadnout, jak dlouho montáž bude trvat a jaké se případně

vyskytnou potíže. První potíž se ukázala hned na začátku, kdy bylo nutné udělat
čtyři kabely z rozbočovače k jednotlivým anténám, což jsem již doma nestihl. A
zde se ukázalo, že
největší problém dělají právě ty nejjednodušší věci a sice v tomto případě
počítání do osmi. Nějak mi uniklo, snad tím horkem že na konce čtyřech kabelů je
potřeba osm konektorů. Konektory jsem ovšem koupil jenom čtyři. Naštěstí toho
radiového haraburdí už s sebou vozíme dost a tak jsem konektory sundal z jiných
kabelů. Krátce před setměním volal Fanda OK1HFP, že píchl kolo a že musí z
kufru vše vyložit, aby se dostal na rezervu. To už jsme tušili kolik uhodilo a
uhodilo opravdu dost, když se setměním Fanda dostavil. V té době už bylo čtyřče
na 70 cm pohromadě a
stejně tak i anténa 10 el. DK7ZB na 2m. Poslední úpravy a připojování čtyřčete
jsme dělali již za tmy, při svitu halogenu, abychom ještě večer zjistili, alespoň PSV
antén. Po připojení TRXu a PSV DIAMOND SX1100 jsem se zatajeným dechem
zaklíčoval a při přepnutí z CAL do polohy SWR se stalo něco neuvěřitelného.
Ručička měřáku se ani nehnula. Radostí se mi chtělo skákat metr vysoko. Chtěl
jem jít spát, protože za celý den toho bylo opravdu dost, ale nějak to nešlo, jelikož
nás Fanda zásoboval přívalem své nevyčerpatelné energie.
Nakonec si společně s Jirkou ICJ ustlali na hromadě sena pod širým nebem, ale
usnuli asi těsně před svítáním. O půl šesté ráno už Fanda zase byl ve svém živlu a
připravoval anténu na 80 m pro SSB ligu, do které šel okamžitě a natvrdo, zatímco
my ostatní jsme se pomalu probírali k životu. Po ránu přijel i Vašek OK1POY a
krátce po něm i druhý Vašek OK1CVP. Následovalo vztyčení antén na 70 cm,
přidání dvou dílů ke stožáru na 2m a postavení pracoviště na 23 cm, které Jirka
ICJ
tentokrát postavil až téměř na druhém konci louky. Fanda se pak dále ještě
věnoval anténě HB9CV na 50 MHz, kde se mu později povedla řada pěkných
spojení.Po poledni nás krátce navštívil Zdeněk OK1AR s XYL Maruš OK5AR a
krátce po nich přijeli i hoši ze Stříbra, Péťa OK1MFG,
Venca OK1MVP a Milan OK1DEE.Těsně před vypuknutím závodu se pak dostavil i
Jirka OK1VEC s polovinou žížaly, tedy zařízením na 3 cm. Zde nás letos potkala
trochu smůla, jelikožpravděpodobně selhal přijímač a v tomto pásmu jsme
neslyšeli vůbec nic. Mezitím začal závod a spojení přibývala obvyklým tempem.
Na 70 cm si Vašek POY pochvaloval dobře fungující antény a k mému údivu záhy
zjistil, že ač čtyřče, chovají se velmi ostře, tedy vyzařovací lalok se zdá úzký.
Pásmo 2m rozjel Vláďa IVU a vydržel zde téměř do půlnoci, kdy jej při stavu více
než 200 QSO vystřídal Fanda HFP, který pokračoval CW provozem do rána. Já
jsem k půlnoci vystřídal Vaška POY na 70cm a vydržel zde téměř do 3. hod.Ráno
už nezničitelný Fanda opět proháněl KV a sice tentokrát SSB ligu, zatímco Vláďa
IVU pokračoval na 2m. Jirka ICJ na svém odloučeném pracovišti také postupně
přidával jedno spojení ke druhému a u 70 cm se střídal Vašek POY s
Vláďou JOC. Odpoledne jsem pak Vláďu na 2m vystřídal já a závod zde dojel do
konce.
Po celý víkend bylo krásné počasí, slunce a tepla až přespříliš a tak nakonec
padnul i soudek piva, který jsme zpočátku považovali za nepokořitelný. Čtyřče na
70 cm nás v počtu spojení moc dopředu neposunulo, ale snad pomohlo při
několika pěkných QSO, které jsme dříve nedělali, I, YU, UR,OZ.S poslední minutou

závodu a posledním QSO na 2m jsme okamžitě začali balit a sice ze dvou důvodů.
Fanda HFP musel brzy odjet a sundavat ant. na 2m méně jak v pěti lidech je
značně riskantní. A nakonec se od jihozápadu začalo zatahovat s blesky a hromy.
Naštěstí se nám podařilo vše sbalit a odjet za sucha. Takže móóóóc pěkný Polní
den. Všem kteří s námi dělali QSO děkujeme a těm které jsme snad neslyšeli se
omlouváme. Příště tam snad už bude předzesilovač.

KV Polní Den a Mikrovlny
Jako již tradičně, vyrazili jsme i letos na Mikrovlnný závod. A protože na našem
nejžížalkovatějším pásmu se nikdy ještě žádný pile-up nekonal, rozhodli jsme se
že přibereme i KV a zúčastníme se KV Polního dne. Hlavní tíha příprav tak
spočívala na Fandovi OK1HFP, který se nabídl, že se postará o KV antény.A tak v
sobotu ráno vyrazil Jirka OK1ICJ směr Krašov, aby se na křižovatce u Štipoklas
málem střetl se Škodou Forman až po střechu naprasknutou vším možným i
nemožným materiálem. To se od Tachova blížil Fanda.Asi o deváté hodině jsme
pak vyrazili i my dva, OK1JOC a OK1DFR. Po příjezdu na místo nás překvapil
nečekaný problém. A sice že pro samé latě, trubky, kotvy, dráty, provazy, kabely a
jiný materiál nebylo kde pořádně šlápnout.
To Fanda již vybalil svoje KV ANT nádobí. Naštěstí ihned jsme snadno zjistili, co
patří k našim anténám a co ne. Elektrický ohradník na krávy byl již pod proudem a
pěkně tloukl. Po hodině pak ještě dorazil Zdeněk OK1MZB s fenkou Betinou a tak
jsme byli kompletní a ihned začali s budováním. Zatímco hoši se věnovali stavbě
KV antén, já jsem smontoval parabolu na 23 cm. Při jejím vztyčování na střeše
buňky jsem se pak postaral o malou kulturní vložku a sice když jsem si horní
trubku vytáhl z té spodní a nechybělo moc a s celou parabolou jsem málem sletěl
ze střechy. Naštěstí v poslední chvíli jsem parabolu odhodil mezi břízy a
rozplácnul se na střeše buňky. Pak jsem to zase všechno srovnal, včetně sebe a
ANT nakonec úspěšně vztyčil.
Vláďovi OK1JOC viditelně odlehlo, když zjistil že se obejdu bez lékařské pomoci.
Spojeným úsilím se nám pak podařilo vztyčit i všechno ostatní na KV a začali
závodit. O 23 cm pásmo jsem se staral
hlavně já a KV si rozdělili ostatní. V podvečerních hodinách nás pak opustil
Zdeněk a do noci jsme se již jenom věnovali vysílání. Kolem půlnoci pak 23 cm
pásmo téměř oněmělo až na několik skalních a tak jsme šli spát, kromě Fandy
OK1HFP, který až do rána proháněl KV.Zatímco na KV se dařilo rovnoměrně celý
závod, 23 cm pochopitelně v neděli již nemělo šťávu. Ale přesto potěšil v
poledne OM3ID z KN08BV. Po 16,00 hod. jsme pak pomalu začali balit, zatímco
Jirka OK1ICJ ještě proháněl KV, kde
závod končil až v 17,00. Poté jsme všechno ostatní demontovali, sbalili a vyrazili k
domovu. Po ubrečeném týdnu naprosto perfektní zážitek při skvělém jarním, nebo
už skoro letním počasí. Tak snad takto vyjde i VKV Polní den.

II.Subregional

Na II.subregionál jsme se domluvili tak, že stačí vyjet v 09.00 z domova. A tak
nejdříve vyrazil Václav OK1CVP spolu s OK1IVU z Plzně a současně vyjel i druhý
Václav OK1POY z Radčic.Setkali jsme se pak přímo na Krašově, kam jsme dorazili
za poměrně pěkného počasí.Předpověď sice zněla špatně, ale v sobotu občas i
svítilo pěkně sluníčko.Asi po půl hodině přijel pak Pavel OK1DFR s karavanem, za
chvíli přijel i předseda OK1ICJ spolu s dalším amatérem Jirkou
OK1VKL. Na Krašov ale přijel opět i Jirka OK1ZJH, který se zúčastnil již I.
Subregionálu a následně přijel Zdeněk OK1IHZ.Krašovem se rovněž mihnul Petr
OK1MFG spolu s rodinou. Pustili jsme se nejdříve do sestavení anteny DK7ZB,
kterou jsme vztyčili nad buňkou , následně pak do anteny M2, kterou jsme
postavili na stožár vedle buňky a nakonec jsme vztyčili dvojče anten pro
pracoviště na 70cm spolu s rotátorem.Jirka OK1ICJ pak postavil stan, kde zřídil
pracoviště pro 23 cm.Hodiny ubíhaly, ale do 16-té hodiny bylo vše
připraveno.Tentokrát jsme udělali společnou fotografii ještě před závodem a
dobře jsme udělali, neboť v neděli pak silně pršelo-ale o tom až později.V 16 hodin
tedy nastal ten okamžik, kdy se spustila "vřava" na bandu.U přístroje na 2 metry
zasedl Vláďa OK1IVU, 70 cm pracoviště rozjel Václav OK1POY a na našich
nejkratších vlnkách "řádil" Jirka OK1ICJ spolu s Jirkou OK1VKL.Spojení tedy
přibývala i když zpočátku se mně zdálo, že na 2 metrech se nespustila obvyklá
"šňůra" stanic.Na tomto pracovišti mě cca
na 1hod. vystřídal Jirka OK1ZJH, ale pak jsem opět zasedl abych vydržel až do
01.30.V tuto hodinu jsem pak si šel odpočinout a Jirka OK1ZJH válčil sám.Ráno v
06.00 jsem opět zasedl k tomuto pracovišti a snažil se dostat co nejvíce do
logu.Na pracovišti pro 70 cm se střídali Václav OK1POY, Vláďa OK1JOC a Pavel
OK1DFR.Náš předseda OK1ICJ spolu s dalším Jirkou OK1VKL obětavě vysílali ze
stanu na 23 cm. Když se den přehoupl přes poledne šel jsem se také já naobědvat
a na 2 metru pak zasedl Pavel OK1DFR, který zůstal až do konečné hodiny a dle
jeho slov se dařila pěkná spojení s DL, bylo i několik PA a dvě stanice z OZ. I
poměrně vzdálené stanice, např. přes 400 km přicházely v nebývalé síle. Na Smetru FT847 i 20 db přes S9. Možná to souviselo s postupem frontální poruchy,
která nás potom zastihla při balení.Na chvíli jsem se pak přesunul na 70 cm, kde
jsem se snažil udělat stanice, které se dosud v logu neobjevily.Po 15-té hodině,
kdy byla obloha kolem našeho stanoviště již plně zatažená se pak spustil
nepříjemný déšť i na Krašově a tak jsme po skončení závodu skládali anteny v
plném lijáku.Tentokrát jsme promokli tak, že na nás nebyla nit suchá a zde se plně
potvrdila "výborná" taktika, že jsme udělali společné foto ještě před závodem hi.K
domovu jsme odjížděli za neustálého deště, ale spokojeni s průběhem
z vlastního závodu .

Velikonoční závod
Na letošní velikonoční závod jsme vyrazili ve čtyřčlenné sestavě. Vašek OK1POY
spolu s Vláďou OK1IVU v jednom voze v 8.00 z Plzně a s malým zpožděním já s
druhým Vláďou OK1JOC a se zařízením z Kozolup. Při našem příjezdu na místo už
zde Vašek s Vláďou připravili antenu a sice tentokrát jenom jednu DK7ZB na 2m.
Vzhledem k pokročilé hodině jsme rychle připojili kabel k anteně, vztyčili stožár a
sestavili zařízení. TRX FT847 a PA 300W, nažhavili notebook a těsně před

vypuknutím závodu ještě zkušebně udělali několik QSO.Vlastní závod rozjel v 8.00
UTC Vašek OK1POY a hned v prvních okamžicích se mu podařil docela slušný
Pile-Up, tak že v prvé půlhodině bylo přes 30 QSO. Později, jak už to bývá začalo
tempo pozvolna opadat. Po hodině Vaška vystřídal Vláďa OK1IVU, kterému se
krátce na to podařilo pěkné QSO s UT5DV. Dále už
nic výrazného nepřibylo a postupně jsme se u zařízení vystřídali
všichni.Atmosféra byla velmi příjemná, samozřejmně obohacená příchutí
velikonoc, takže došlo i na ta vajíčka, nádivku a bochánek. Počasí celkem
ucházející, dá-li se to tak říci. Předpověď tentokrát vyšla na sto procent.
Sluníčko se pralo s oblačností, která ale vítězila na celé čáře a dokonce i pár
kapek nás navštívilo. Nakonec jsme ještě odpoledne ogrilovali klobásy. Byl to ale
jako obvykle tak trochu spíše boj se západním větrem.Po skončení závodu vše
rychle sbalili a ještě jsme vyčkali příjezdu dalších členů OPT, abychom probrali
některé organizační záležitosti.

I.Subregional
Příprava závodu začala ve čtvrtek úpravou přístupové cesty do prostoru
pracoviště. Velká zledovatělá závěj v přístupové cestě se ukázala obtížně
proniknutelnou a odklízeli bychom ji tak celý den ve složení OK1ICJ, OK1DFR a
OK1CVP. Proto jsme hledali cestu schůdnější a podařilo se. Po louce mimo silnici
žádné velké závěje sněhu nebyly a tak stačilo vyčistit jen asi dvacet metrů nájezdu
ze silnice na louku. A také přístup na dvůr skrz závěj vysokou půl metru v délce
cca 15 metrů. To jsme bez problému zvládli zhruba za hodinu práce.Zimní počasí
nám připravilo jiné překvapení když v noci z pátku na sobotu napadlo 12 cm
nového sněhu. Vašek OK1CVP, který v sobotu ráno dorazil na místo a jako první
projížděl cestu, uvízl ve vyšší závěji. Situace začala být
vážná když po vyproštění ze závěje a ujetí několika desítek metrů uvízlo auto
znovu. Záchranu přivezl až Jirka OK1ZJH, který jako jediný měl s sebou sněhové
řetězy. Nasadil je a po projetí cesty jsme se šťastně dostali všichni na místo až k
boudě. Sestavili jsme anténu pro pásmo 2m a po přípravě zařízení začal OK1JOC
závod. Zbytek postavil ještě anténu pro pásmo 23cm vedle boudy na ledové
závěji. Teplota v buňce již přesáhla 15°C a za čalo být příjemně. Střídali jsme se
všichni u obou zařízení tak jak to komu vyhovovalo. Dobrá nálada i dobré jídlo nikomu nic nechybělo. Jen počasí venku bylo opravdu zimní. V noci a v neděli
dopoledne padal ještě další sníh a pak už svítilo slunce. Nejnižší naměřená teplota
v neděli k ránu mínus 12°C.Hodnocení jednotlivých ú častníků se dá vyjádřit asi
tak. OK1JOC bez problémů byl z nás nejlepší. OK1ICJ jako obvykle
potíže se zápisem do klávesnice. Překvapil OK1CVP svojí dobrou operatérskou
zručností, který se jindy k obsluze stanice moc nedere. OK1ZJH, jako host při
tomto závodě, projevil dobré operátorské schopnosti i technické znalosti.
Dosažený výsledek je patrný z přiloženého hodnocení včetně pořízených snímků.
Po skončení závodu jsme jako vždy demontovali antény, naložili všechny krámy
zase do vozidel a po rozloučení jeli domů.

