Vánoční závod 2012
Na poslední letošní závod jsme vyrazili ve stejné sestavě jako loni a sice OK1DFR
OK1ICJ a OK1IVU. V 7.30 ráno jsme odjížděli z Plzně a na Krašov jsme dojeli za
třičtvrtě hodiny. Rtuť teploměru ukazovala opět dílky nad nulou a tak na Krašově nebyl
skoro žádný sníh. Mohli jsme tak bez problémů dojet až k boudě.Vrhli jsme se ihned na
stavbu anteny,kterou jsme vztyčili během čtvrthodiny.Vanul trochu svěží vítr a tak jsme
se pak hned přemístili dovnitř, kde bylo již tepleji.Úderem deváté hodiny jsme závod
zahájili a po první hodině, kdy jsem předával mikrofon Pavlovi, bylo v logu 51
stanic.Tentokrát jsme měli opět jen holý tcvr, čili 50 Wattů. Znovu byl na bandu
UT5DV, což byl pro nás již po třetí ODX . Podmínky nebyly nijak zvláštní a chvílemi
jsme neslyšeli skoro nic, neboť déšť znemožňoval poslech i velice silných stanic.První
etapu jsme zakončili s 87 QSO. Druhá etapa byla ještě horší, chvílemi nárazový vítr a
déšť znemožňoval dosáhnout lepší výsledek. Celkově jsme udělali méně spojení než loni.
V boudě ale bylo příjemně, zásoby přivezené jsme spotřebovávali úměrně s časem. Co
mě jen mrzelo, bylo to, že jsem nespustil svůj fotoaparát. Baterie jsem před závodem
kontroloval, nabíjel a přesto po dojezdu na kótu jsem smutně konstatoval, že baterie
nejsou v pořádku. A tak letos z tohoto závodu nemáme žádnou fotografii. Na příští
závod se pojistím a sice tím, že buď vezmu s sebou nabíječku, či lépe celou záložní sadu
nových baterií. Po skončení závodu jsme vše bez problémů sbalili a za hodinu již uháněli
k domovu. Tím jsme tedy zakončili rok 2012. Na spojení s Vámi všemi v závodech roku
2013 se již všichni těšíme.

145 MHz
164 QSO, 25267b., best ODX UT5DV, KN18DO, 682km
Foto tentokráte žádné není - viz povídání výše.
73! Vláďa OK1IVU

A1 contest 2012
Poslední velký závod v letošním roce. Na letošním posledním závodě jsme se na našem
vysílacím stanovišti sešli v celkovém počtu - 5 lidí. Postavili jsme tentokrát nejen antenu
DK7ZB na naší buňce, ale rovněž jako novinku u nás i stožár, kde byly dvě 5-ti prvkové
anteny DK7ZB nad sebou, ovládané rovněž rotátorem.Toto se v průběhu závodu velmi
osvědčilo, neboť zatímco jsme měli třeba "hlavní" antenu namířenou na DL, toto
"dvojče" pak směřovalo na S5. Závod rozjel náš nejzkušenější závodník Vláďa
OK1JOC. Spojení přibývala a bylo znát, jak přepínal anteny mezi sebou . Vláďa ale
večer odejel, neboť vedle radioamatérství má dalšího "koně" a tím jsou šachy. Právě ale
běžela liga a tak tam nemohl chybět. Za 3 hodiny "vyrobil" 100 qso a pak se s námi
rozloučil. Převzal jsem tedy uvolněné křeslo po Vláďovi a začal rovněž závodit. Vydržel
jsem u toho do 22 hodin a následně mě vystřídal Pavel OK1DFR. V noci pak k tomu
usedl Jirka OK1ICJ, ale stěžoval si, že tam nebyly skoro žádné stanice. Ráno kolem 1/2
páté jsem opět byl u zařízení, v 10 hodin k tomu opět zasedl Pavel OK1DFR a pak jsme
se do konce závodu již spolu střídali podle toho jak se kdo cítil. Jirka OK1ZJH proháněl
své KV zařízení.Celkové výsledky jsou pak uvedené v záložce Závody. Počasí bylo
celkem dost špatné, v sobotu pršelo a vál i vítr, v neděli se nakonec ukázalo i sluníčko,
ale již bylo poznat, že je konec sezony, že je listopad. Však také na místě odkud vysíláme

stále ještě ležely zbytky sněhu, jako připomínka toho, co bylo o týden dříve.Náš
předseda když se závod chýlil ke konci tj. někdy kolem 13-té hodiny začal strouhat
brambory a následně pak vytvořil bramboráky, které jsme ani všechny nesnědli, neboť
jídla jsme i tentokráte měli hojně. Anteny jsme nakonec v poklidu rozebrali a asi kolem
páté hodiny jsme ujížděli k domovům. Pokud toho 21.12.2012 nenastane "konec" světa,
jak je předpovězeno, tak snad se ještě zúčastníme Vánočního závodu, ale na další
"velký" závod si musíme počkat až do roku příštího. Všem stanicím, které s nami
navázaly spojení děkujeme a budeme se těšit na příští sezonu.

145 MHz
368QSO, 114703b., 74loc., YU7ACO, KN05qc, 823km
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí
73! Vláďa OK1IVU

UHF contest 2012
Nebyl jsem na minulém VHF contestu a tak jsem byl rád, že se tentokrát UHF contest
již přiblížil a já mohl jet. Jel jsem pohodlně autobusem, nemusím se skoro o nic starat.
Kousek za zastávkou mne předjel Jirka OK1ZJH a tak jsem ty 2 km vzdálenosti od
zastávky autobusu na kótu nemusel jít pěšky. Sluníčko krásně svítilo a tak jsme zvesela
se dali do montáže anten. Jelikož vanul takový "čerstvý" vítr, tak jsme se nakonec
rozhodli, že na 70 cm nebudeme stavět čtyřče, ale že postavíme jen jednu antenu. Toto
rozhodnutí se v následujících hodinách ukázalo jako velmi prozíravé. Jen náš předseda
si nedal říci a stavěl parabolu na 23 cm, která je ale z "plného" materiálu a to se naopak
vymstilo. Ještě v odpoledních hodinách kdy vítr nabýval na intensitě a obloha se pomalu
začala zatahovat se tato antena začala ohýbat a bylo ji nutno opět demontovat. Jirka
OK1ICJ ovšem protestoval s námitkou, že se stále vysílá a že dělá spojení. Možná, že to
bylo skoro již EME hi. Na námitky Jirky jsme tedy nedali a tuto antenu nahradili jinou.
Večer pak začalo pršet a nepřestalo snad až do nedělních dopoledních hodin.Vítr, nebo
snad lépe vichr byl obrovský. Karavan sténal, pod nápory vichru se nakláněl na tu či
druhou stranu, déšť bičoval okna. Vzpomněl jsem si na ty, kteří byli venku na louce jen
snad ve stanech. To muselo být asi obzvláště kruté. V karavanu ale bylo jinak velmi
teplo, takto jsme tedy nestrádali. Na tento závod jsme měli s sebou již dva nové
notebooky, neboť problémy se starým programem "Superlog" začaly již narůstat a byly
tudíž neúnosné. V nových noteboocích jsou ovšem již Windows 7 a tak naše rozhodnutí
padlo na nový program VUSC od OK1DIX. Samozřejmě ač jsme tento nový program
doma trénovali, přece jen zažité "mlácení" na určité klávesy je jiné a tak to trochu bylo
znát. Podmínky byly asi dost horší oproti loňskému závodu, antena jen jedna oproti
čtyřčeti, nový program pro vedení deníku a tak to vše zřejmě způsobilo, že jsme udělali
spojení méně než loni. Nicméně v sobotu, kdy ještě počasí nebylo tak bídné jsme dělali
italské stanice. Dopoledne v neděli jsem jen pokukoval po obloze a představoval si jak
jen safra budeme vše demontovat v dešti. Ovšem počasí se nakonec tak umoudřilo, že
vítr ustal, rovněž tak déšť a nakonec dokonce svítilo opět sluníčko jakoby chtělo ukázat,
že je stále na obloze. Takže jsme mohli v naprostém poklidu vše sbalit a odjíždět za záře
zapadajícího Slunce k domovům. Všem stanicím se kterými jsme měli spojení, operatéři
OK1DFR, OK1JOC, OK1ICJ, OK1ZJH a OK1IVU děkují a těší se na poslední velký
závod v tomto roce - A1 contest.

432 MHz
174 QSO, 47loc., 39488b., best dx IK4WKU/P, JN61IL, 946km.

1296 MHz
34 QSO, 14 loc., 5894b., best dx HA6W, KN08FB, 575 km.
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí
73! Vláďa OK1IVU

VHF contest 2012 a KV Polní Den SSB
Léto se přehouplo a závěr posledního srpnového týdne nám ukázal, že letní počasí
nepotrvá věčně. Páteční ráno nás přivítalo deštivým počasím a teplotou pouhých patnáct
stupňů, což byl v porovnání s předchozími dny dost nepříjemný šok. Bylo nutné odvézt
přívěs s magirusem na STK a tak se tohoto úkolu ujal Jirka OK1ICJ. Samozřejmě
zákon schválnosti velí, že má-li vzniknout nějaký problém, vznikne v nejméně vhodnou
chvíli. Na přívěsu nesvítilo mlhové světlo a tak se opravovalo. Na dvoře venku a v dešti.
Ale nakonec se zadařilo. Jako první vyrazil již v pátek ráno na Krašov Fanda OK1HFP
se svým krátkovlnným nádobím. K němu se přidali oba Romanové OK7SM a OK1UFM
aby otestovali různé tranceivery. My ostatní jsme pak dorazili postupně v sobotu
dopoledne, kdy se naštěstí počasí umoudřilo a kromě malé přeháňky kolem poledne bylo
proti pátku přijatelně. V sestavě OK1DFR, OK1ICJ, OK1CVP, OK1HFP, OK7SM,
OK1JOC a později se dostavivší OK1ZJH jsme postavili dvě antény DK7ZB. To se
samozřejmně neobešlo bez oprav, protože připojení kabelů pomocí pájecích oček k
duralovým trubkám dipólu se nejeví jako dostatečně spolehlivé. Bude nutné vymyslet
jiné řešení. Pak následovalo pospojování všeho potřebného zařízení a jelikož jsme se
rozhodli tentokrát použít dva PA do dvou směrů, zabralo nám to více času než obvykle.
Trochu jsem se při tom zamotal do vlastních smyček a v jednu chvíli jsem musel jít
hledat zapojovací schema celého uspořádání. Vše se ale nakonec podařilo zprovoznit
právě včas a tak závod mohl začít. Spolu s tím si hoši postavili KV pracoviště vedle v
karavanu a tak nic nebránilo rozjetí závodu. Nejpve jsem začal závod já a po sto QSO
jsem předal mikrofon Jirkovi OK1ZJH. V noci pak pracoval na CW Jirka OK1ICJ a k
ránu Fanda OK1HFP. V neděli jsme se pak znovu prostřídali postupně všichni. Nedělní
počasí už bylo pak proti sobotě a hlavně pátku velmi příjemné a dokonce se na nás i
krátce podívalo slunce. Balení pak proběhlo v klidu a pohodě a tak tedy skončil náš
VHF contest 2012.

145 MHz
369 QSO, 71 loc., 102525b., best dx UR4SWU/p, KN28QV, 893km.

KV Polní Den SSB
340 QSO

Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí
73! Pavel OK1DFR

Polní Den - 2012
Na letošní Polní den vzhledem k svátkům které letos připadly na čtvrtek a pátek bylo na
přípravu času poměrně dost a tak nemusela probíhat tak hekticky, jako jindy. Ve
čtvrtek jsem ještě provedl některé drobné úpravy na karavanu, v pátek ráno nakoupil
nějaké ty dobroty a čekal na příjezd Bohuše OK1FJW, který dle dohody měl tentokráte
přijet ke mně. Ve čtrnáct hodin Bohouš dorazil a tak jsme společnými silami zapřáhli
přívěs s magirusem a vyrazili směr Krašov. Po příjezdu na místo zde již bylo velice živo.
Před námi dorazil jako první již ráno Fanda OK1HFP a postavil stan a anténu na KV a
HB9CV na 50 MHz. Dále na náš příjezd už čekali Václav OK1CVP, Jirka OK1ICJ,
Jarda OK1JT a Luboš OK1ZDA. V takto početné sestavě jsme se tedy hned vrhli do
stavby antén a začali hned sestavou 4 x 21 el. na pásmo 70 cm, protože tato montáž je
nejpracnější. Bohouš OK1FJW zřídil občerstvovací stanici a pak s Fandou OK1HFP
začali s montáží DK7ZB na 2 m. Dostavil se Vláďa OK1JOC a Roman OK7SM a tak
jsme pro páteční večer byli kompletní. Antény se podařilo postavit bez větších
problémů, pouze nepatrné těžkosti byly u antény na 2m. Prasklo pájecí očko u dipólu a
tak jsme pro tuto závadu museli anténu znovu spustit a opravit. Po vztyčení antény jsme
hned vyzkoušeli několik spojení a zařízení pracovalo bez problému. Stejně tak na 70 cm,
kde byl pouze problém s kvalitou modulace, ale toto bylo jen provizorní zkoušení s
FT736, která má už asi období své největší slávy za sebou. Na 2 m nám zase do
mikrofonu lezlo nepříjemné pískání, které produkuje ventilátor ve spínaném zdroji PA.
Toto jsme později částečně odstaranili odsunutím PA na vedlejší stůl a postavením
protihlukové stěny z matrace z karavanu. Večer jsme pak už jenom věnovali vysílání,
opékání buřtů a občerstvování u ohně. Později pak odjeli postupně Vašek OK1CVP,
Luboš OK1ZDA a Jarda OK1JT. V sobotu ráno jsme se probudili do dost pošmourného
dne a největší starost nám dělala tmavě modrá stěna na jihozápadě, která se byť jen
pozvolna sunula směrem k nám. Kolem deváté hodiny se pomalu spustil napřed mírný
deštíček. To ale nevěstilo nic dobrého, jelikož náznaky byly takové, že pršet bude asi
dlouho. Krátce před devátou hodinou také dorazil Vláďa OK1IVU po něm Jirka
OK1VKL , Vašek OK1POY a později ještě Péťa OK1MFG a tak jsme byli v kompletní
sestavě. Po poledni se také dostavil Jirka OK1VEC se zařízením na 3 cm, ale pouze
krátce na vyzkoušení, takže jsme v tomto pásmu pod OK1OPT žádné soutěžní spojení
tentokráte nedělali. Následovala příprava pracoviště pro 70 cm, která je již tradičně v
režii OK1POY a stavba stanu a paraboly pro 23 cm s hlavním režisérem OK1ICJ. S
Vláďou OK1IVU jsme doladili pracoviště na 2 m, pak ještě zapojit a odzkoušet zařízení
na 23 cm a šestnáctá hodina byla tu. Polní den začal. Na 2 m rozjel závod Vláďa
OK1IVU, 70 cm Vašek OK1POY a 23 cm oba Jirkové OK1ICJ a OK1VKL. Později
jsme se postupně u zařízení vystřídali. Spojení přibývala obvyklým tempem a jak na 2m,
tak na 70cm přišlo postupně několik "dobrých štací". Na 2 m se pracovalo nepřetržitě, v
noci se u zařízení střídali OK1DFR, OK1FJW a OK1IVU. Na 70 cm pracoval Vláďa
OK1JOC a ráno ve čtyři hodiny udělal přestávku, stejně tak jako oba Jirkové, kteří
zalehli něco po půlnoci. Ráno v půl osmé jsem pak 70 cm rozjel znovu já a hned se
povedlo několik pěkných QSO. YU7A z KN05 a krátce po něm tři Italské stanice z JN44
a JN45. Stejně tak se zadařilo i Vláďovi OK1IVU na 2 m.(QSO do SM, OZ, UA2F, F,
YU, YO) Neděle nás přivítala rozumnějším počasím než sobota. Pouze krátce po poledni
se opět zatáhlo, spadlo dokonce i několik kapek takže zavládla obava, zda nebudeme

balit v dešti. Nakonec se ale počasí umoudřilo a vysvitlo slunce. Ke konci závodu pak již
spojení přibývala zvolna jako obvykle a žádné překvapení se nekonalo. Demontáž antén
a balení proběhlo v pohodě, stejně tak jako odjezd domů. A tak jsme tedy zakončili
Polní den 2012. Naslyšenou ve VHF contestu v září.

145 MHz
378 QSO, 61 loc., 104340b., best dx YT2R, KN04ON, 856km.

432 MHz
212 QSO, 49loc., 53653b., best dx YU7A, KN05BW, 688km.

1296 MHz
52 QSO, 16 loc., 10205b., best dx HA5KDQ, JN79LN, 505 km.
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí
73! Pavel OK1DFR

KV Polní den a Mikrovlny - 2012
První víkend června se opět ohlásil mikrovlnným závodem, spolu s kterým vždy
tradičně bereme účast v KV Polním dnu. A ne jinak tomu bylo i letos. Ač
meteorologická předpověď slibovala zhoršení počasí, nenechali jsme se tím zaskočit a
vyrazili na naše soutěžní stanoviště na Krašov. Největší nedočkavec Fanda OK1HFP
vyrazil se svým KV nádobím dokonce již v pátek. Abychom jej v tom nenechali
samotného, přidali jsme se já spolu s Vláďou OK1JOC. A tak páteční odpoledne bylo
zasvěceno stavbě KV antén, při které přidal ruku k dílu i Roman OK7SM. Stvaba se
protáhla až do večerních hodin, jelikož jsme několikrát museli prchat před deštěm pod
střechu. Večer jsme pak Fandu opustili a vydali se na noc k domovu. Já také hlavně
proto, abych připravil zařízení na 23 cm. V sobotu ráno jsem pak vše potřebné naložil
do vozu, k tomu Jirku OK1ICJ a vyrazili jsme na Krašov. Po příjezdu na místo nás
Fanda přivítal s nadšením, že mu KV antény chodí fantasticky. Jeho nadšení pro věc
bylo tak velké, že ani celou noc nespal a dělal jedno spojení za druhým. Na místě byl už
také Václav OK1CVP a krátce po nás přijel Jirka , Jířa - Doubravka ( značka CB) a po
něm Vláďa OK1JOC. Byli jsme tedy v kompletní sestavě. Já jsem začal připravovat
zařízení na 23 cm a oba Jirkové se věnovali přípravě dřevěného stožáru na KV antény,
který jsme pak společnými silami zdvihli. Úderem šestnácté hodiny vypukl mikrovlnný
závod. Jeho průběh byl standartní a stejně tak i jeho výsledek. U zařízení jsem se
vystřídal já s Jirkou OK1ICJ a Vláďou OK1JOC. Na vedlejším pracovišti pro KV se
pak v 17 hodin rozběhl KV Polní den. V průběhu odpoledne se dostavil opět Roman
OK7SM a započala ještě výstavba vertikálu. Na návštěvu přijel také druhý Roman
OK1UFM a Jirka OK1VEC, který si přijel odzkoušet zařízení na 3 cm. Noc pak
proběhla v klidu a spojení pomalu přibývala. Na 23 cm pochopitelně pomaleji a kolem
půlnoci jsme na tomto pásmu provoz přerušili. Dále jsme pak pokračovali až ráno. S
obavami jsme očekávali nedělní odpoledne, jelikož předpověď slibovala deštivo. To se
také krátce po poledni stalo a jednu chvíli pršelo i dost hustě. Měli jsme tedy starost, zda
balení nebude probíhat v dešti, protože jsme toho měli venku tentokrát opravdu dost.

Počasí se naštěstí umoudřilo a tak balení proběhlo také v klidu. Bylo však kromě
zařízení na 23 cm a dvou antén potřeba sbalit : inverted V na 160 a 80m, inverted V na
40m, 3 el. Yagi na 20m, 3 el. Yagi na 15m a vertikál. Za všechna navázaná spojení
protistanicím děkujeme a naslyšenou v Polním dnu.

1296 MHz
45 QSO, 13 loc., 7049b., best dx DF0MU, JO32PC, 471 km.

KV PD
750 QSo
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí
73! Pavel OK1DFR

II. Subregional -2012
Na závod II. Subregionál jsme připravili plán - postavit dvojitou antenu 10 el. DK7ZB
na 2 metry, na 70 cm vztyčit rovněž dvojče a na 23 cm připravit parabolu. Kromě toho
jsme chtěli dokončit betonáž sloupku, který jsme začali o Velikonočním závodě. Fanda
OK1HFP samozřejmě chtěl nainstalovat zařízení na KV aby i tato pásma mohl
prohnat.Takový byl plán, ale člověk míní a věci se dějí ale úplně jinak. Na Krašově jsme
se sešli kolem 10.30 což se zdálo jako bohatá časová reserva. Nejdříve jsme naistalovali
kompletně pracoviště pro dvoumetrové pásmo. Anteny byly vztyčeny, překontrolováno
PSV a zdálo se, že je vše jak má být. Toto jsem provedl spolu s Pavlem OK1DFR.
Ostatní ale byli jen v družném rozhovoru a snad čekali, že se další pracoviště nainstalují
sama. Takže opět musel se Pavel zasadit o to, aby i tam se instalovalo a ne hovořilo. Čas
ubíhal a najednou se zjistilo, že chybí jedna součást pro postavení anteny na 70 cm.
Vašík OK1POY také ještě nedorazil se zařízením pro 70 cm a tak jsme se rozhodovali
jak dál. Naštěstí Vašík se objevil, nemohl přijet dříve pro nenadálé zdravotní potíže.
Protože se ale dříve "připíjelo" na zdar závodu, nemohl Pavel jet se svým autem domů a
proto se hledal řidič, který by tak mohl učinit. Vašík OK1CVP se toho mohl ujmout a
tak se vypravil spolu s Pavlem OK1DFR pro chybějící součást. Mezitím najednou
přijelo auto plné radioamatérů, kteří se za námi přijeli podívat na závod.Takže
tentokrát bylo na Krašově skoro přeamaterizováno hi. Součást pro stavbu anten na 70
cm byla přivezena a tak se rychle dokončovala montáž. I pracoviště pro 23 cm se
podařilo zprovoznit a již zde bylo 16.00 hodin. Já jsem tedy zasedl k dvoumetrovému
pracovišti a závod tedy odstartoval. Co se dělo mimo, jsem se pak dozvěděl až později.
Již hned zpočátku jsem nabyl dojmu, že naše sestava nějak špatně poslouchá, neboť ač
jsem se snažil, spojení přibývala pomalu.Slabé stanice jsem vůbec nemohl přečíst,
některé reporty jsem si musel nechat opakovat. Nemohl jsem ale nic dělat, neboť jak
jsem zjistil na pracovišti pro 70 cm se vyskytly velké potíže a nebylo dost lidí abych mohl
žádat o lidi pro úpravu anteny na 2 metry. Po delší době se pak zjistilo, že na pracovišti
pro 70 cm vše zavinil špatný konektor v propojovacím kabelu mezi tcvrem a PA
stupněm. Ovšem propojovací kabel se tvářil chvíli jako dobrý a to obsluhu mátlo. Do
toho aby se to nepletlo vysadil počítač a odešel do věčných lovišť. Já mezitím tedy zápolil
na dvoumetru, kde jsem se nemohl pořádně "odpíchnout" , na pracovišti 70 cm se zase
zápolilo se zařízením a computerem. Nakonec závada konektoru se objasnila, ale

vzhledem k tomu, že náhradní computer již nebyl začalo se asi až kolem 19-té hodiny a
po dlouhé době několika let se zapisovala spojení na papír ! Noc jsem nějak přečkal,
skoro jsem ani nespal a dopoledne situace vyzrála na to, že se antenní soustava
dvoumetrová stáhla dolů a naistalovala se jen jedna antena. Rázem se situace zlepšila.
Anteny ač se zdálo, že jsou stejné, PSV bylo velmi dobré, tak přece jen zřejmě nebyly
dvě anteny v dokonalém soufázování. Bylo ale již příliš pozdě na to abych dohnal
manko, které se vytvořilo špatným poslechem. V neděli se k tomu navíc přidalo i velmi
špatné počasí, pršelo až přímo lilo, takže jsme jen doufali, že se to do konce závodu
trochu umoudří tak, abychom mohli udělat demontáž anten. To se nakonec stalo a tak
po skončeném závodě jsme se začali balit. Při tomto závodě jsme si tedy vybrali smůly
jak doufám na mnoho příštích závodů dopředu. Computer opatříme tedy nový a
musíme se lépe soustředit na stavby anten a propojování jednotlivých zařízení tak,
abychom v pohodě mohli začít ve stanovený čas. Všem stanicím se kterými jsme navázali
spojení děkujeme a těm kteří nás se nemohli dovolat z výše uvedených důvodů se
omlouváme.Jak pevně doufáme bude to příště lepší.

145 MHz
316 QSO, 60 loc., 79700b., best dx YT7C, JN49XC, 833km.

432 MHz
91 QSO, 25loc., 18423b., best dx PI4GN, JO33II, 580km.

1296 MHz
43 QSO, 14 loc., 7193b., best dx HA5KDQ, JN79LN, 505 km.
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí
73! Vláďa OK1IVU

Velikonoční závod -2012
Na Velikonoční závod jsem tentokrát vyrazil autobusem, neboť nikdo z Plzně nejel a
nechtěl jsem aby pro mne kluci jeli z Kozolup. Když jsem vystoupil z autobusu tak
docela hustě sněžilo.Šel jsem tedy v chumelenici, cesta byla bílá, nikde žádná stopa.
Kdopak také by v 07.00 hodin jel. Když jsem přišel na naši boudu hned jsem zapnul
kamínka a asi za hodinu jsem to z nuly vytáhl na 10 stupňů. Sestavil jsem antenu, vytáhl
ji na střechu a čekal na ostatní. Ti dorazili kolem 08.00 hodin a část se věnovala úkolu,
který si předsevzali a to vykopání jámy na zabetonování traversy. Ta bude pak sloužit
jako podpěra pro krátkovlnnou antenu. Jirka OK1ICJ prohlédl plány, abychom někde
nepřekopli kabel Telecomu a jako správný polír se pak jen díval, jestli pracovníci dobře
pracují. Já spolu s Pavlem OK1DFR jsme ustavili antenu na 144 MHz a nastavili pak
zařízení. Nejdříve ale jsme pro jistotu změřili napětí v zásuvce, kde byl zapojen koncový
stupeň. Přece jen vzpomínka z letošního I. Subregionálu silně zapůsobila. Napětí bylo v
pořádku a tak po navázání zkušebního spojení jsem pak očekával 10.00 hodin, kdy
závod začal. Počasí se pomalu začalo "umoudřovat " to jest přestalo sněžit a přes
poledne dokonce se ukázalo i Slunce - to abychom věděli, že tam pořád ještě je.
Skřivánci pěli své písně a my jsme závodili. Ze strany DL nebyly dopoledne žádné

stanice, ty přišly až po poledni. Zřejmě jak se přesouvala fronta, tak zpočátku to lépe
chodilo na východ, pak i trochu na západ. Kopáči dokončili své dílo a následně pak
konsumovali přivezené zásoby, kterých bylo opět mnoho. Já se s Pavlem OK1DFR
vystřídal u zařízení po hodině a po další hodině jsem k tomu opět zasedl. Asi kolem
13.30 jsem předal zařízení Vláďovi OK1JOC, který začal dělat přece jen nějaké stanice
z DL a PA. Stanice byly i na telegrafu . Takže v 16.00 jsme skončili závod a začali jsme
pomalu balit.Venku bylo stále kolem nuly, foukal studený vítr. Prostě zase jedny
Velikonoce trochu "zimovější". Před námi je tedy II. Subregionál na který se již nyní
těšíme.Děkujeme všem stanicím, které nás zavolaly.

145 MHz
132QSO, 27loc., 197km/qso, 25600., best dx UT5DV, KN18DO, 682km.
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí
73! Vláďa OK1IVU

I.SUBREGIONAL 2012
Na letošní první závod jsme žádné velké přípravy dopředu příliš nedělali, jelikož jsme
počítali stále ještě tak trochu se zimním počasím. Počasí se nakonec sice umoudřilo a
mrazy a sníh ustoupily. Zato však na druhé straně jsme měli obavy z rozblácené cesty na
naše přechodné QTH. V sobotu ráno jsme pak s Jirkou OK1ICJ naložili vše potřebné
pro pásma 2m a 70cm (23cm jsme letos vypustili) a vyrazili směr Krašov. Na místě nás
již očekával Václav OK1CVP a zbývající tři účastníci dorazili asi po půlhodince za námi
a to téměř všichni současně. Na místě nás skutečně čekala značně rozblácená cesta, navíc
ještě rozježděná těžkou technikou, protože v přilehlém lese právě probíhá těžba. A lesní
pracovníci navíc vtipně zaparkovali vyprošťovací traktor přímo před naši boudou. Po
příjezdu jsme se ihned pustili do stavby antén a přípravy zařízení. Vše probíhalo celkem
dle plánu a tak zařízení bylo úderem patnácté hodiny připraveno k provozu. Odpoledne
ještě Fanda OK1HFP s Jirkou OK1ICJ postavili vertikální dipól na 20 m, jelikož si
Fanda chtěl vyzkoušet v ARRL contestu jak bude tato anténa fungovat. V začátku jsme
usedli k zařízení já na 2m a Jirka OK1ZJH na 70cm a vyrazili do závodu. A hned se
přestalo dařit. Na 2m se nám v prvních patnácti minutách závodu nikdo na výzvu
neozval. Začal jsem tedy ladit a volat stanice a nikdo neodpovídal. Ač ručičky měřáků
na PA ukazovaly že vše je v pořádku, prostě to vypadalo, jako když do antény nic nejde.
Vedle na 70cm se sice Jirkovi podařilo udělat několik spojení, ale vše s poznámkou, že
máme velmi špatnou modulaci. Zkusili jsme vyměnit mikrofon a nic. Zkontrolovali jsme
celé zapojení sestavy FT736 + PA a vše bylo v pořádku. Zkusili jsme FT napájet z jiného
zdroje a pořád stejné. Nakonec Jirka přišel s návrhem odpojit PA a zkusit vysílat jenom
na samotný TRX. A hle ono to chodilo. Tedy alespoň něco. No a nyní co s 2m. Tak rychle
na střechu a sundat ANT, zkontrolovat všechny spoje na ANT a konektory. Všehno
dotáhnout a znovu vztyčit anténu. A zdálo se, že je všechno OK. Ale jenom chvíli, během
které jsme udělali sotva 10 QSO. A zase to nechodilo. Rychle zapojit k PA PSWmetr. No
hrůza! Ručičky zmateně lítaly sem tam, tak že se vlastně stojáky nedali ani odečíst.
Střední hodnota PSW asi tak 1:5. Tak a teď co s tím. Tma se kvapem blíží. Rychle ven a
na střechu. Vyměnit kabel k anténě. Protože na takovou práci už jsme vcelku sehraní,
bylo to hotové asi za deset minut. A zdálo se, že je po problému. Udělali jsme zase
nějakých 10 QSO a vše se opakovalo. To už se o mě opravdu pokoušely mdloby. Vláďa

OK1JOC mě ale uklidňoval s tím, že když tak máme s sebou televizi a budeme se tedy
dívat. Asi kolem osmé hodiny dorazil na návštěvu Roman OK7SM. Začal jsem se
šťourat v koncovém stupni a k mému údivu jsem zjistil, že nějak nedobře spíná anténní
relé. Bylo nějak špatně živené napětím a já byl v koncích. A pak najednou záblesk
myšlenky a jí si vzpoměl, že v síti míváme v jedné fázi někdy nižšší napětí a že už to
způsobovalo problémy dříve. No jistě. V zásuvce 210V!. Stačilo zapojit PA do jiné
zásuvky a bylo po problémech. Tedy jenom PSW metr jsem pro jistotu raději vyhodil,
protože už jsem mu prostě nevěřil. A od té chvíle šlapalo vše jak mělo. Dokonce i PA na
70cm se vzpamatoval. Záhadou mi jenom zůstává, pokud řádně nespínalo to anténní
relé, jak to ten LD MOS v PA vydržel!?! Pak už vše fungovalo dobře a spojení začala
přibývat. Nakonec ani ztráta ze začátku závodu moc nevadila, alespoň bylo co dělat v
noci. Ještě Fanda vyzkoušel svůj vertikální dipól a bylo s podivem, jak krásně na něj
hrály stanice z W. V jednu chvíli to vypadalo, jako by W3 byl snad přímo v sousední
vesnici. A v síle 59 dokonce i stanice z VK. Rušení na pásmech bylo na přijatelné úrovni
a snad dokonce lze říci, kdyby takto bylo i při jiných závodech, tak jsme spokojeni.
Pouze na 70 cm se několikrát Frantovi OK1PGS splašili koně, ale byl od nás asi necelé 3
km. Rovněž tak počasí na tuto roční dobu bylo krásné a tak jsme s naším závoděním
byli spokojeni. V neděli jsme vše sbalili a hurá zase do svých domácích QTH. Za dva
měsíce naslyšenou. 73! Pavel OK1DFR

145 MHz
363QSO, 61loc., 262km/qso, 94948b., best dx YU7ACO, KN05QC,822km.

432 MHz
126QSO, 36loc., 217km/qso, 27321b., best dx 9A2SB, JN95GM, 640km.
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí
73! Pavel OK1DFR

