A1 contest - Listopad - 2014
Na poslední závod letošní sezóny jsme se všichni opravdu moc těšili, jelikož se jedná o
královskou disciplínu - telegrafii. V sobotu dopoledne jsme se tedy sešli na Krašově v
sestavě já, Luboš OK5KL, Jirka OK1ICJ a Vašek OK1CVP, smontovali anténu DK7ZB
a začali připravovat zařízení. Během týdne jsem totiž v důsledku pracovních povinností
na přípravu mnoho času neměl a tak část věcí bylo nutné dodělat opět na místě těsně
před závodem. Krátce po poledni se pak ještě dostavili Vláďa OK1JOC, Jirka OK1ZJH
a Pavel (zatím bez značky). Chyběl jen Vláďa OK1IVU, který se nemohl zúčastnit z
rodinných důvodů.Na první listopadový den bylo počasí více než excelentní. Vítr
nefoukal a slunce opravdu hřálo na plné volume. Prostě pohoda a teplíčko. Teplíčko až
trenýrkové - viz foto.Že by opravdu důsledky globálního oteplování !?Poslední příprava
se pak dodělávala v první minutě závodu. Byla to redukce mezi mikrofonní konektor a
šlapku, aby bylo možné ovládat PTT. Asi ve druhé minutě závodu jsem ihned na volné
frekvenci dvakrát zavolal naši značku a jaké bylo překvapení když na toto zavolání
odpověděl YU7ACO. ODX s 823 body. Správná trefa do černého, když se první QSO v
závodě povede ODX, který pak vydrží do konce.Udělal jsem několik QSO a vystřídal mě
OK1JOC. Hoši mezi tím venku vztyčili anténu na KV a udělali několik spojení v
Ukraian DX contestu. Nakonec jich bylo celých 20.No a pak už jsme se věnovali jenom
vysílání a gastronomii. Václav OK1CVP očekával ohlášenou návštěvu, jelikož měli přijet
Roman OK1UFM a Petr OK1IPU. Stále se jich nemohl dočkat a tak navečer čekání
vzdal a odjel k domovu. Neuběhlo snad ani dvacet minut a hoši skutečně na návštěvu
dorazili. A tak jsme společně poseděli, něco popili a pojedli, podebatovali a asi kolem
deváté hodiny se hoši s námi rozloučili a pokračovali ve své inspekční cestě. Večer pak
také odjel OK1JOC a Pavel (zatím bez značky). Spojení přibývala rovnoměrně, což
ovšem neplatí o druhé polovině noci. Ale to je ve všech závodech celkem obvyklé. Neděle
nás pak přivítala krásným slunečným ránem, ovšem na trenýrky už to nebylo. Dost
citelně se ochladilo a foukal i docela studený západní vír. V deset hodin se s námi
rozloučil Jirka OK1ZJH a tak jsme zůstali pouze tři. Do konce závodu jsme se ještě
několikrát vystřídali u zařízení a úderem patnácté hodiny závod zakončili se skóre 372
QSO.Trochu obav jsme měli při sundávání antény, protože ve třech lidech je to opravdu
dost málo, ale nakonec vše dopadlo nad očekávání dobře a za hodinku a něco málo bylo
vše sbaleno a ujížděli jsme k domovu. Všem děkujeme za pěkná spojení, ještě na
slyšenou ve Vánočním VKV závodě a pak vzhůru do nové sezóny 2015.

145 MHz
372 qso, 118114b.,70 loc., ODX=YU7ACO;KN05QC; 823 km
Ukraian dx contest 20 QSO, op. Pavel pod přísným dohledem OK5KL
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí
73! Pavel OK1DFR

UHF contest- říjen - 2014
Na závod UHF contest jsem se vyloženě těšil. Předpověď počasí byla velice pěkná
(meteorologové předpovídali babí léto) a tak jsem vyrazil opět oblíbeným autobusem
ráno v sobotu na Krašov. Byl jsem oblečen jen v lehké bundě, neboť jsem předpovědi

bezmezně věřil. Sice ráno mě hned trochu překvapila mlha, ale utěšoval jsem se, že na
kotě bude přece krásně. Ale chyba lávky, nebylo vidět tařka na krok jak byla mlha
hustá. Nicméně jsem si neustále opakoval, že k polednímu se to protrhne a bude krásně.
Nebylo a po oba dva dny bylo přímo hrozně. Takže to byl první zádrhel. Po příjezdu
ostatních účastníků jsme se hned vrhli na stavbu anten. Nejdříve stavba čtyčete na 70
cm si vyžádala svůj čas, ale za vedení Jirky OK1ZJH vše probíhalo velice dobře.
Následně pak stačilo jen na boudu vztyčit antenu pro 23 cm a v otázce anten bylo vše
připraveno. Zařízení se namontovalo ,ale přesto jsme stále nebyli hotovi, neboť na
pořad dne přišla oslava narozenin našeho prvního operátora Pavla OK1DFR, který měl
"kulatiny". Vše bylo tedy zdárně zapito a vyjeli jsme. Na 23 cm kraloval jako obvykle
Jirka OK1ICJ a na stanovišti pro 70 cm, jsme se pak střídali. Spojení sice z počátku moc
nepřibývala, ale byli jsme v klidu. Na 23 cm kolem 23 hodiny jsme přerušili provoz,
vypnuli computer a pokračovali jen na 70 cm. Ráno ovšem se computer již neprobudil a
napsal nám, že je zbořený OS, což byla rána, neboť samozřejmě žádná záloha nebyla. A
tak jsme tedy 23 cm odpískali. Jirka to ale vynahradil v neděli v poledne parádními
bramboráky, takže jsme byli nakonec spokojeni hi. Poprvé jsem na VKV slyšel stanici
ze 4O. Když se blížil konec závodu, sedl si k zařízení Pavel a doslova "čaroval" vytahoval jednu DL stanici za druhou jak se vyjádřil jeden náš kamarád z Plzně. Konec
dobrý, vše dobré. Jen to počasí to totálně zkazilo. Příští závod si vezmu pořádný svetr i
kdyby meorologové hlásili 30 stupňů do plusu. Ale to snad až tak hrozit nebude, v
listopadu přece jen bývá už velmi sychravo. Takže děkujeme všem stanicím co nám
zavolaly a omlouváme se za zničená spojení na 23 cm - computer se neprobudil aby nám
ta data dal.
P.S. Tak nakonec se nějak podařilo data ze zlobivého computeru získat a tak přece jen
jsme něco zachránili !

432 MHz
214 qso, 51665b.,49 loc., ODX=YU1LA;KN04FR;804

1296 MHz
35 qso, 6746b.,12 loc., ODX=HA5KDO;JN97LN;505
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí
73! Vláďa OK1IVU

VHF contest - Den Rekordů - září - 2014
Na letošní VHF závod vyjeli někteří již v pátek a připravili na kotě jednu z anten. Také
byl nainstalován velký, motorem poháněný gril, na kterém se tentokrát točila celá kýta !
Já jsem přijel až v sobotu autobusem. Po příjezdu jsme se tedy pustili do stavby druhé
anteny. Počasí bylo krásné, bylo teplo a slunečno. Závod začal a celkem se i dařilo. Nad
ránem pak přicházely stanice z YU a UW . Neděle sice začala opět slunečným počasím,
ale to bylo během dopoledne vystřídáno oblačností, která přecházela pak do bouřkových
mraků. Přímo nad námi pak to bylo kolem 14 hodiny, kdy jsme raději odpojili anteny a
po nuceném odpočinku jsme pak závod na poslední hodinu dokončili. Mohu říci, že se
mně závod celkem líbil, sice pochopitelně rušení bylo opět, ale nějak jsme si poradili.
Jídla bylo mnoho a tak se opět vezla část zpět domů. Na bourání anten nám pak přijel

na pomoc Jarda OK1JT a my jsme byli rádi, že po skončení contestu déšť ustal a my
jsme mohli vše v klidu sbalit a vydat se směrem k domovu. Těm, kteří jste s námi měli
spojení děkujeme a těšíme se opět naslyšenou tentokráte v UHF contestu. Vláďa
OK1JOC se pak ještě zúčastnil KV SSB závodu. Operátoři, kteří se zúčastnili :
OK1DFR, OK1JOC, OK1ICJ, OK1ZJH, OK5KL, OK1IVU

144 MHz
402 qso, 112603b.,67loc.,ODX YT2R, KN04NR, 839km

KV SSB
152 QSO
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí
73! Vláďa OK1IVU

Polní Den - červenec -2014
Na letošní polní den jsme opět jako tradičně vyrazili již v pátek odpoledne. V sestavě
mojí maličkosti, Luboše OK5KL a Bohouše OK1FJW jsme zapřáhli karavan a přívěs s
magirusem, naložili vše potřebné a vyrazili směr naší kóty Krašov. Páteční počasí bylo
vpravdě letní a místy až trochu nepříjemné horko. Cestou naši kolonu dohonil Jirka
OK1ICJ a tak jme dorazili v téměř kompletní páteční sestavě. Chyběl pouze druhý
Jirka OK1ZJH, který se také dostavil kolem šesté hodiny večerní a tím páteční sestavu
uzavřel. Ihned po příjezdu jsme se pustili do budování pracoviště na 2 m, sestavili první
10 el. DK7ZB a postupně nastěhovali všechno potřebné do buňky. Následovalo
zapojování sestavy TRX - XVERT - budič - PA1 a PA2. Po vyzkoušení antény jsme
nastavili stožár a anténu zvedli do konečné výšky. V mezičase se Luboš OK5KL věnoval
gastronomii a svědomitě se staral o naše žaludky. Zařízení pro 2 m bylo tedy funkční a
tak jsme vyzkoušeli několik spojení. Vzhledem k tomu, že však nebyla postavena druhá
anténa, musel být budící výkon pro druhý PA mařen v zatěžovacím odporu. Jirka
OK1ZJH si připravil pracoviště v autě a zkoušel spojení na KV. Takto jsme vydrželi asi
do půlnoci, kdy jsme usoudili, že plán pátečního večera byl splněn a odebrali jsme se
spát. V noci a zejména pak k ránu se obloha zatáhla a spustil se déšť, který však ale
naštěstí neměl dlouhého trvání. Ráno se pak počasí opět vybralo, postupně se dostavili
další účastníci, Václav OK1CVP, Vláďa OK1JOC a Petr OK1MFG s děvčaty Katkou,
Luckou a Jíťou, operátorkami Polního dne mládeže a tak jsme mohli pokračovat v
přípravě dalšího zařízení. Jirka OK1ICJ postavil stan na pracoviště pro 23 cm, my
ostatní jsme pak smontovali a vztyčili druhou anténu DK7ZB. Pak ještě následovalo
vztyčení antén a příprava zařízení na 23 cm. Poslední na řadě byla sedmdesátka, kde
jsme vyčkávali příjezdu Toma OK1TOM, který se dostavil kolem 13.00 a přivezl své
čtyřče na 70 cm. V té době již naplno běžel Polní den mládeže a dlužno konstatovat, že
holky se u zařízení činily. K šestnácté hodině bylo vše připraveno a tak závod mohl
vypuknout. Na 2 m zahájil činnost Luboš OK5KL, 70 cm obsadil Tom OK1TOM a 23
cm tradičně Jirka OK1ICJ. Vše probíhalo bez problémů až na nepatrný zádrhel u
zařízení na 2 m, kde asi po hodinovém závodění přestal fungovat mikrofon v náhlavní
soupravě, asi vlivem přelámaného kabelu. Nezbylo než vzít ruční mikrofon a s tímto

malým nekomfortem pokračovat dále. Jiné závady se naštěstí nevyskytly. Odpoledne
nás také na chvilku navštívil Jirka (Jířa - Doubravka, značka CB). Navečer pak
postupně odjeli Václav OK1CVP a Péťa OK1MFG se závodnicemi PDM. O půlnoci pak
Tom OK1TOM. U zařízení jsme se postupně vystřídali a vzhledem ke slabšímu provozu
na 70 a 23 cm jsme zde v noci udělali ve vysílání přestávku. Nedělní ráno nás přivítalo
polojasnou oblohou, která se pak postupně probrala k téměř úplně azurové obloze až
zase s trochu nepříjemným horkem.Spojení postupně přibývala, jenom na 70 cm a
zejména pak na 23 cm už to v neděli šlo hodně ztuha. Poslední dvě hodiny jsem se
věnoval pak dvoumetrovému pásmu a úplně posledním spojením zde byl v 59 minutě
ODX YT0A z KN04CD, který dal 842 bodů.Balení pak proběhlo celkem hladce,
vzhledem k příznivému počasí. Výsledek závodu byl tentokrát spíše podprůměrný,
možná také s ohledem na neúčast Vládi OK1IVU, který se nemohl zúčastnit z rodinných
důvodů.

144 MHz
302 qso,78221 b.,54loc.,ODX YT0A,KN04CD,842km

432 MHz
101 QSO, 21194 b. , 27 loc., I2FHW, JN44NU , 645 km

1240 MHz
36 QSO , 7647 b. , 10loc., HA5KDQ, JN97LN, 505km

144 MHz - PD Mládeže
51 QSO , 10360 b. , 10loc., OM3VSZ, KN08PO, 612km
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí
73! Pavel OK1DFR

II. Subregional - květen -2014
Uběhlo pár dní a byl zde další závod, tentokrát II. Subregional. Předpověď počasí
nevěštila ale nic dobrého. Ač v týdnu před závodem bylo teplo a dalo se chodit ven jen v
košili, právě na tento závod byla předpověď špatná- mělo se výrazně ochladit. A bylo
tomu tak skutečně. V sobotu bylo velmi chladno a tak když jsme se sešli na kotě, bylo
kompletně zataženo, vítr. Ihned jsme se pustili do stavby 2- metrové anteny, pak
následovala sestava na 70 cm. Tentokrát vzhledem k počasí jen jedna antena. Jirka
OK1ICJ postavil stan pro stanoviště 23 cm, následně jsme vztyčili Yagi antenu pro toto
pásmo a on pak statečně odtamtud opravdu i vysílal. Tentokrát po začátku závodu jsme
nezaznamenali rušení od big stanic, které bylo znát při Velikonočním závodě. Ano
stanice byly silné, ale souvislý šum po celém bandu tentokrát nevytvářely. Nicméně bylo
znát, že jak na 70cm a na 23 cm mnoho stanic na kopce nevyjelo a tak počet spojení
nebyl nijak velký. Na dvoumetru spojení přibývala obvyklým tempem. Tentokrát jsme

měli s sebou nezvyklé množství proviantu, ráno v neděli byla smažená vajíčka. Došlo i
na klobásky a tak hladem jsem rozhodně netrpěli.Ostatně je to vidět i na fotografiích. V
neděli se přece jen ukázalo zlepšení počasí a bylo i sluníčko. Přijel také se podívat
kamarád OK1TOM se svým psím kamarádem. Teplota na kopci sice nic moc, ale bylo to
znatelné zlepšení oproti sobotě. V neděli dopoledne se Pavlovi OK1DFR dařila šňůra DL
stanic, ukázaly se stanice z Italie, ač v malé míře. Anteny jsme balili v suchu a tak jsme
si libovali. Vláďa OK1JOC se zúčastnil i ARI contestu takže jsme asi všichni byli
spokojeni s průběhem contestu. A tak to má být !
Dovětek - Pokud někdo zaregistroval v našem signálu nosnou, pak se omlouváme, ale
nosná to nebyla - jen pouze hukot ventilátorů na který je použitý elektretový mikrofon
bohužel asi velmi citlivý. Tento nedostatek se do příštího závodu pokusíme odstranit.

144 MHz
361 qso,92242 b.,58loc.,ODX YU7ACO,KN05QC,823km

432 MHz
103 QSO, 20323 b. , 29 loc., I4CIV, JN63FX , 670 km

1240 MHz
23cm 28 QSO , 4266 b. , 10loc., OK2UYZ , JN99FS, 383km
ARI contest, 268 QSO.
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí
73! Vláďa OK1IVU

Velikonoční závod - duben -2014
Na Velikonoční závod jsem se těšil, neboť I.Subregional jsem letos vynechal. Sešlo se nás
celkem 5. Postavili jsme antenu, připravili stroj a úderem desáté hodiny jsme vyjeli na
pásmo. Ihned jsem zaznamenal velké rušení z jedné nejmenované stanice, ale dalo se jet.
Počasí bylo na začátku závodu slunečno, ale během dopoledne a pak odpoledne se
vystřídalo vše co duben obnáší. Velký liják, vítr a pak i bouřka. Ta byla slyšet i ve
sluchátkách a chvílemi nám znemožňovala příjem. Byly i půlhodiny, kdy bylo nádherně
klidno, asi se té stanici porouchalo zařízení hi. Ale pak začalo vše nanovo. Nicméně se
konec závodu přiblížil a tak deset minut před koncem jsme začali balit antenu, neboť
opět se blížila bouřka a bylo velmi zataženo. Jen jsme vše uklidili, bouřka přestala a
nebe bylo opět modré. Inu bláznivý duben. Tak jsme dokončili balení, dali si na závěr
každý jednu opečenou klobásu. Provedli jsme závěrečné foto a protože na nás zřejmě ta
bouřka působila, jsem na fotce všichni "nakřivo" hihi. Všem stanicím děkujeme za
spojení a již nyní vyhlížíme k dalšímu závodu, tentokráte většímu - II. Subregionálu.

144 MHz

136 qso,26474 b.,18loc.,ODX HG7T,KN07VN,690km
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí
73! Vláďa OK1IVU

I.Subregional - březen -2014
První dva měsíce roku nám utekly jako voda a nadešel první březnový víkend a s ním
tradičně První subregionální závod. Na přípravu nám tentokrát vzhledem k pracovnímu
vytížení a mojí předcházející nemoci moc času nezbývalo a tak jsem vše potřebné v
sobotu ráno nanosil do auta a vyrazil pro Jirku OK1ICJ. U něho jsme naložili zbývající
část materiálu, zejména stožár na 70cm a vyrazili směr Krašov. Po příjezdu na místo
nás přivítal Václav OK1CVP, který již připravil některé potřebnosti. Chvíli po nás se
pak ještě dostavil Jirka OK1ZJH a Vláďa OK1JOC s Lubošem OK5KL. V takto
komplení sestavě jsme započali se stavbou antén a přípravou zařízení. Ovšem velice
rychle se dostavil obvyklý efekt zapomenutí některé důležité součásti doma a tak jsem se
ještě jednou projel k domovu a zpět. Tentokrát to byl jenom držák 70cm antény a
redukce ke kabelu ovládání rotátoru. Ale krátce po poledni už bylo vše na svém místě a
tak mohlo být pokračováno v přípravě zařízení. Jako první bylo připraveno a
odzkoušeno pracoviště na 2m a tak úderem 15.00 začala v deníku přibývat první
spojení. Poté jsme ještě zprovoznili 70cm a tak už se mohlo jenom vysílat a vysílat. U
zařízení jsme se postupně vystřídali všichni a spojení přibývala obvyklým tempem. V
podvečer nás také krátce navštívil Marek OK1BIL s přítelkyní. Večer pak odjel také
Václav OK1CVP a Vláďa OK1JOC. Po půlnoci už spojení přibývala opravdu šnečím
tempem a na 70cm se provoz prakticky úplně zastavil. Ráno pak zase došlo k oživení,
zejména do směru DL a kolem poledne i na I, 9A, S a YU. V průběhu neděle dokonce i
vykouklo sluníčko, vystřídalo zamlženou sobotu a tak nálada personálu byla na stupni
1A. Počet spojení a výsledek byl asi odpovídající a podmínky pokud lze hodnotit snad
průměrné. Takže lze říci: "Celkem to ušlo, jenom těch spojení na 70cm mohlo být víc".
Tak snad příště.

144 MHz
311 QSO, 82689b., 61 loc., best ODX YU7ACO, KN05QC, 823km

432 MHz
68 QSO, 11535b., 21 loc., best ODX I4CIV, JN62FX, 781km
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí
73! Pavel OK1DFR

