
Vánoční závod - Prosinec - 2015 

Poslední závod v tomto roce. Po průzkumu jsme se na tento závod vydali jen my tři. 
Pavel OK1DFR, Jirka OK1ICJ a já OK1IVU. Dojeli jsme na Krašov těsně po osmé 
hodině. Okolní krajina připomínala spíše jarní měsíc, neboť vše bylo kolem dokola 
zelené. Foukal dost svěží vítr, který až trochu obtěžoval. Smontovali jsme antenu, 
vztyčili ji na stožáru a nainstalovali. Tentokrát jsme použili deník VUSC, který umí dvě 
etapy, které jsou v tomto závodě trochu zvláštností. Začal jsem jsem tedy úderem deváté 
hodiny a spojení rychle přibývala. Po dosažení prvních sto spojení jsem předal mikrofon 
Pavlovi a ten svižně pokračoval. Následovala hodinová přestávka a pak jsme trochu i 
donutili Jirku, aby si rovněž zavysílal. Závod skončil v 16 hod a konstatovali jsme , že 
takový výsledek jsme nikdy předtím neměli. Sbalili jsme tedy antenu a ostatní věci a za 
zapadajícího slunce jsme odjížděli k domovu. Nyní už nás čeká závěr roku a pak znovu 
do další sezony . Děkujeme všem stanicím, které nás zavolaly a naslyšenou v roce 2016 !  

145 MHz 

258 QSO,47 876 bodů,19 loc.,ODX OM8AHJ;KN18CS;672  
 
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí  
 
73! Vláďa OK1IVU  

 

A1 contest - Listopad - 2015 

Na tento závod jsem se vyloženě těšil. Nebyl jsem na UHF contestu a závod A1 je jen 
telegrafní a CW to je moje. Na kotu jsem přijel s kamarádem Lubošem. Antena již byla 
připravena v provisorní poloze jak ji Luboš již připravil a i jinak v buňce bylo také vše 
ve startovní poloze. Dorazil i Jirka OK1ZJH a pak náš vedoucí operátor Pavel. Stále nás 
ale bylo málo abychom antenu zvedli do té správné polohy. To se stalo když dorazili 
ostatní, kteří se sice nezúčastnili vysílání, ale přišli nás povzbudit na nadcházející závod. 
Byli to Vláďa OK1JOC, Vašek OK1MVP, Vašek OK1CVP, OK1MFG s dcerou Jiťou a 
Pavel OK1APA, tentokrát bez dcery Anity. Antena byla tedy zvednuta a již byl pomalu 
čas na odstartování závodu, který díky posunu času zpět začal v 15 hodin. K večeru pak 
odjeli všichni co se závodu neúčastnili aktivně a tak jsem zůstali v sestavě OK1DFR, 
OK1ICJ, OK1ZJH, OK5KL a já. K prvním spojením jsem tedy zasedl já a byl jsem u 
toho až do 18.30. Pak mne vystřídal Pavel OK1DFR, následně pak Jirka OK1ICJ a 
v 02.hodin ráno jsem k tomu znovu usedl a byl až do 08.hodin. Večer se podávala 
tradiční Marconiho topinka díky Pavlovi OK1DFR. Jak vypadá u nás tato oblíbená 
topinka je vidět v naší obrazové části našeho serveru. V neděli jsme se již tedy střídali 
jak to komu vyhovovalo. Mne potěšily signály z G, které při tomto závodě přicházely 
s neobvyklou silou, rovněž stanice z F burácely. Velmi pěkné signály byly i z SM a ON. 
Tentokrát po dlouhé době je i náš ODX z jiné země než z YU a to z Anglie ! V sobotu 
ráno v Plzni kolem 05.00 hodin velmi pršelo, celou sobotu pak bylo zataženo. Zato 
v neděli se velmi vyčasilo, bylo nádherně a teplotní rekordy padaly jako zralé švestky. 
Luboš přivezl s sebou velkého draka a tak jsem si vyzkoušeli jak drak vesele létal po 
obloze, neboť vítr vál velmi pěkně. Určitě zkusíme příští rok opět vysílat s pomocí draka 
na KV, jak již jednou to zde předvedl Jirka OK1ICJ na „středních vlnách“ 160m. Ráno 
v neděli pak ještě přijela Lubošova přítelkyně s malou Týničkou a užívaly si pěkného 



počasí na Krašově. Závod se tedy velmi vydařil, bylo postaráno i o gastro. Zkrátka 
nemělo to chybu a moje nadšení sdíleli i ostatní účastníci závodu.V pohodě jsme po 
skončení vše sbalili a rozjeli se do svých domovů - naslyšenou při Vánočním závodě, kdy 
ukončíme letošní sezonu.  

145 MHz 

380 qso, 124530b.,78 loc., ODX G4DBN;IO93NR;1046 km  
 
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí  
 
73! Vláďa OK1IVU  

 

UHF contest - říjen - 2015 

Na letošní UHF contest jsme se sešli v sobotu dopoledne v sestavě Jirka OK1ICJ, Luboš 
OK5KL, Jarda OK1JT, Jirka OK1ZJH a já. Až kolem poledne jsme započali se stavbou 
antén a sice tentokrát, jelikož bylo avizováno pěkné počasí, jsme na 70 cm postavili 
čtyřče. 23 cm bylo v obvyklé sestavě, tedy anténa F9FT 35 el. a stará dobrá FT736. 
Ovšem bez PA, který se dosud nepodařilo zprovoznit a který ostatně bude kompletně 
modernizován. Naproti tomu se od II. subregionálního závodu podařilo rozdýchat PA 
na 70 cm a proto tedy také to čtyřče.Krátce po poledni nás svojí návštěvou poctil Fanda 
OK1PGS, který musel účast v závodě vzdát, jelikož jej zradila elektrocentrála.Úderem 
šestnácté hodiny Luboš OK5KL rozjel 70 cm a o něco později z důvodu opoždění 
přípravy Jirka OK1ICJ také 23 cm. Sobotní počasí přípravě závodu přálo a tak na kótě 
vládla spokojenost. Stejně tak spojení přibývala obvyklým tempem a k žádné 
mimořádné události tentokráte nedošlo.Když pak po půlnoci již spojení přibývala 
zvolna, věnovali jsme se raději spánku a načerpání nových sil do nadcházející neděle. 
Ráno nás pak přivítalo slunečným a teplým počasím a tak jsme posnídali venku na 
čerstvém vzduchu a opět se věnovali provozu. Krátce před polednem se pak dostavil 
Zdeněk OK3RM se zařízením na milimetrové vlny. Ihned jsme se pustili do přípravy 
zařízení a po prvním spojení na 24 GHz, když jsme chtěli přejít na vyšší pásma přerušil 
naše snažení déšť. Naštěstí podle meteoradaru jsme zjistili, že by mohl zakrátko přejít a 
tak jsme uklidili pouze tu část zařízení, která by mohla utrpět újmu. Asi za půl hodiny 
déšť opravdu ustal a tak došlo ještě i na pásma 47 a 76GHz.Když se pak přiblížil konec 
závodu, abychom si také něco užili, začalo pršet více. Balení pak probíhalo sice v 
mírném dešti ale i tak nebylo moc příjemné. Malý problém pak nastal při spouštění 
čtyřčete na 70 cm, jelikož vlivem větru a velkého torzního namáhání magirusu došlo na 
jeho posledním dílu k poškození vodícího pera a stožár se nechtěl zasunout. Naštěstí se 
toto později podařilo, ale poučení z této závady plyne, že tahat na magirusu tohoto typu 
tak velké antény nebude napříště možné a bude třeba hledat jiné řešení. Za půl druhé 
hodiny bylo vše sbaleno a tak jsme vyrazili k domovu. A nyní vzhůru do A1 Contestu.  

432 MHz 

191 QSO,45880 b., ODX E70A, JN94GG, 756 Km  

1296 MHz 



38 QSO, 6232 b., ODX HG5KDQ, JN97LN, 505km  

24 GHz 

2 QSO, 122 bodů, ODX : OK1VM, JO60VR, 96 km  

47 GHz 

1 QSO, 26 bodů, ODX : OK7RB, JO60RB, 26 km  

76 GHz 

1 QSO, 26 bodů, ODX : OK7RB, JO60RB, 26 km  
 
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí  
 
73! Pavel OK1DFR  

 

VHF contest - Den Rekordů - září - 2015 

Na letošní závod se náš hlavní operátor Pavel OK1DFR vypravil již v pátek. Na Krašově 
za ním přijeli na návštěvu Vláďa OK1FIK, Roman OK7SM druhý Roman OK1UFM a 
Zdeněk OK3RM. Při podvečerním ohníčku, při opékání buřtů probírali pak naše 
radioamatérské věci. Druhý den v sobotu jsem pak přijel i já spolu s Václavem 
OK1CVP, následně přijel Jirka OK1ICJ a druhý Jirka OK1ZJH. Přijel i Luboš 
OK5KL spolu s přítelkyní Denisou a její malou dcerkou Tinou. Na Krašově byl i Pavel 
OK1APA tentokrát se synem Šimonem a dcerou Anitou, která se zúčastnila SSS ligy -42 
qso.  Pak s nimi odjel domů ke K. Varům, aby se před začátkem závodu vrátil. Rovněž 
se objevil i Jenda OK1XFJ, Jirka OK7RA s přítelkyní Květuškou – zkrátka byl nejen 
Den Rekordů, ale i rekordní den návštěv hi. Antena byla od Pavla OK1DFR sice již na 
boudě, ale museli jsme ji ještě zvednout do patřičné výše a k tomu bylo zapotřebí dalšího 
„mužstva“. Na louce se pásl skot a tak jsme trochu měli starost jak zakotvit antenu, 
neboť do louky jsme tentokrát nemohli. Počasí se tvářilo jako polojasné, ale foukal dost 
ostrý vítr a tak celkově bylo chladno. Ovšem v neděli se to ještě zhoršilo a bylo přes den 
zataženo - jen kolem 7 stupňů. Přeháňky zlobily celou neděli a byly patrné hlavně při 
bourání anteny. V caravanu kluci udělali pak KV stanoviště aby se aktivně zúčastnili 
KV Polního Dne SSB -38 qso. Závod rozjel Luboš OK5KL a následně jsme se pak 
střídali u miku či klíče postupně všichni. Hodiny ubíhaly spojení pomalu přibývala. 
V neděli pak jsme slyšeli, že někteří dělali i qso s G stanicemi, na Krašově nebylo po G 
stanicích ani slechu. Výsledek při našich možnostech je obvyklý - 353 spojení. Potěšily 
některé ze vzdálenějších stanic z YU – přes 830 km. Kdyby bylo tepleji bylo by to pěkné, 
takto jsem přece jen konstatoval, že léto definitivně skončilo a že se budeme pomalu 
připravovat na zimu. Děkujeme všem stanicím, které nás zavolaly a jsme připraveni na 
další závod v říjnu na UHF contest.  

144 MHz 



353 qso, 101202b,ODX - YT1X, JN94XC, 838km  
 
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí  
 
73! Vláďa OK1IVU  

 

III. Subregional - Polní Den- červenec - 2015 

Na letošní polní den jsme se chystali vyrazit již v pátek a to pokud možno dříve. 
Pracovní povinnosti však stanovili jinak a tak jsme nakonec s Bohoušem OK1FJW 
vyrazili až odpoledne asi kolem osmnácté hodiny. Po příjezdu na kótu „U televize“ nás 
již očekávali Jirka OK1ICJ a Luboš OK5KL. Následoval krátký breefing ohledně 
sumarizace zapomenutin. Tentokrát měl míč v brance Jirka OK1ICJ, neboť zapomněl 
doma věnec vuřtů a tím pádem nebylo co na oheň a následně co do úst. A zatímco tedy 
Jirka vyrazil zpět k domovu (naštěstí to nemáme příliš daleko), my ostatní jsme se 
pustili do díla. Já s Lubošem jsme postavili anténu na 2m a připravili zařízení, pak 
Bohouš připravil občerstvení a rozdělal oheň. Mezitím dorazil Jirka s vuřty a tak mohla 
začít opékačka. Páteční den se zvolna klonil ke svému závěru a konečně se po velmi 
horkém dni dostavilo příjemné večerní ochlazení. Asi do půlnoci jsme pak ještě seděli u 
ohně a střídavě i u zařízení na 2m. Stanic na pásmu bylo poskrovnu, ale nějaké spojení 
se přesto udělalo. S půlnocí jsme každý zalehl na své lože a pokračování bylo až ráno. 
Sobotní ráno nás přivítalo azurově modrou oblohou a vyšedší slunce bohužel ale začalo 
opět teplotu rychle zvedat. Po vydatné snídani jsme se tedy hned pustili do díla a začali 
připravovat pracoviště na 70cm. Zde to šlo poměrně rychle, jelikož se nám od II. 
subregionálu doposud nepodařilo opravit PA (shořelé trafo), rozhodli jsme se, že 
postavíme jenom jednu anténu na magirusu. Po přípravě 70cm jsme ještě pomohli 
Jirkovi OK1ICJ s přípravou pracoviště na 23cm. Zde jsme však v práci již museli dělat 
přestávky, protože slunce opravdu začalo nepříjemně pálit a práce tak byla velice 
namáhavá. Po desáté hodině se dostavila další posila, Vláďa OK1IVU a Václav 
OK1CVP, po nich Richard OK3AR a Pavel OK1APA s dcerou Anitou. Také na chvíli 
přijel i Jarda OK1JT. Před dvanáctou hodinou pak ještě Péťa OK1MFG s vozem plným 
operátorů do Polního dne mládeže. A tak Lucka, Jíťa a Lukáš spolu s Anitou úderem 
dvanácté hodiny rozjeli PDM a to tak, že to nešlo zastavit. Protože operátorů, tedy 
pardon, hlavně operátorek bylo dost, postupně se všichni vystřídali a tak tentokrát byla 
stanice v provozu po celou dobu závodu. Výsledkem bylo 44 QSO a dokonce došlo i na 
70cm. Zde však účast stanic nebyla valná a tak bylo uděláno pouze 6 QSO. Po skončení 
PDM a hodinové přestávce vypukl konečně hlavní závod. Počasí přálo-nepřálo, protože 
horko bylo opravdu děsné, takové jsme „U televise“ ještě nezažili. Rtuť teploměru se 
zastavila na 36 stupních dle škály Celsiovy, ve stínu a v boudě pak bylo 40° a v karavanu 
ještě více. Vlastní závod začal více méně stejným tempem jako obvykle. U zařízení jsme 
se postupně střídali. Asi kolem 18. hodiny se s námi rozloučil Václav OK1CVP a 
Richard OK3AR. Dále pak Pavel OK1APA odvezl Anitu na prázdniny k babičce a opět 
se vrátil. Péťa OK1MFG pak odjel s ostatními mládežníky. Provoz na všech námi 
obsazených pásmech pak měl standardní průběh. V podvečer jsme pak ještě přivítali 
dvě návštěvy a sice Zdeňka OK3RM s kamarádkou Květuškou a Pavla OK1DX 
s Jožinem . Obě návštěvy se zdržely do večerních hodin. Během noci jsme se u zařízení 
střídali s Pavlem OK1APA a v průběhu naší služby se nic mimořádného nestalo. Za 
zmínku snad stojí pouze to, že v 01.30 SELČ jsme zaznamenali venkovní teplotu 26 C. 
Nedělní ráno nás opět přivítalo slunečními paprsky a rostoucí teplotou. V 11 hodin jsa 



tlačen jistými pracovními povinnostmi se s námi rozloučil Bohouš OK1FJW . Spojení 
také přibývala a tak kromě rostoucí teploty se zdálo, že vše je v naprostém pořádku. 
Ovšem chyba lávky! Ve 12.26 se s námi rozloučila na 70cm FT847-ička. Prostě lampa 
(displej) co dosud hořela, lampa co dosud svítila, prskla a zhasla docela. No nebylo divu. 
V inkriminované době bylo v karavanu 42° C. Na 70cm jsme tedy hodili ručník do ringu 
a začali pomalu balit. Už také proto, že od severozápadu se začalo zatahovat a v dáli 
bylo slyšet slabé temné hromobití. Všemu trápení však nebyl konec. Asi ve 14.30 došlo 
ještě k havárii PA na 2m. Prostě jsme ho uvařili. Byla to ovšem moje chyba, protože 
jsem na PA postavil transvertor a to tak šikovně, že sací mřížku pro chlazení PA jsem 
zakryl transvertorem. Ten má ještě vespod také malý chladící ventilátor a tak se oba 
přetahovaly o vzduch. Vyhrál transvertor. Hodinu a půl před koncem závodu jsme tedy 
začali balit i 2m. Posledním Mohykánem který setrval až do konce byl Jirka OK1ICJ se 
svými 23cm. Nakonec nás při balení ještě i ta bouřka zastihla, ale jenom tak aby se 
prach spláchl a trochu osvěžil vzduch. Tolik tedy Polní den 2015 u OK1OPT.  

144 MHz 

347 QSO, 101542 b., ODX YU7ACO, KN03AT, 864 km  

432 MHz 

79 QSO,16557 b., ODX E70A, JN97GG, 756 Km  

1296 MHz 

29 QSO, 4995 b., OM6A, JN99JC, 421km  

PD Mládeže 144 MHz 

68 QSO, 13766 b., OM3VSZ, KN08PO, 612km  

PD Mládeže 432 MHz 

6 QSO, 1139 b., OL7Q, JN99FN, 386km  
 
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí  
 
73! Pavel OK1DFR  

 

II. Subregional - květen - 2015 

Na II. Subregionální závod jsme opět vyrazili v obvyklé sestavě. Na Krašově jsme se 
tedy potkali v sobotu ráno v sestavě Luboš OK5KL, Jirka OK1ICJ, Vláďa OK1IVU, 
Václav OK1CVP a já. Později se ještě dostavili další účastníci závodu, Jirka OK1ZJH, 
Fanda OK1HFP, Michal OK9RTS, Vláďa OK1JOC, Pavel OK1APA a na návštěvu 
zavítal Roman OK7SM a Roman OK1UFM . Později nás návštěvou ještě poctil Jenda 
OK9BEN. Vypuklo stavění antén a příprava pracovišť. Pro pásmo 2m jsme se rozhodli 
použít a opět vyzkoušet starou radiotechnickou F9FT, na 70cm pak jednu DL6WU a na 



23cm tradičně 35 el. F9FT. Krátce po poledni jsme oslavili dvě kulatá výročí. Obě 
v podobě čtyřicátin a to nejprve Jirkovo OK1ZJH a pak čtyřicet let od prvního spojení 
pod značkou OK1OPT. Tomuto výročí věnujeme ještě později samostatnou kapitolu. Po 
přípravě a oslavách pak rychle nadešla hodina startu závodu. Na pásmu 2m rozjel 
tempo Vláďa OK1IVU, 70cm Jirka OK1ZJH a 23cm tradičně Jirka OK1ICJ. V takové 
sestavě jsme vydrželi až do večera, kdy nás postupně opustili návštěvy a také Václav 
OK1CVP a Vláďa OK1IVU. U zařízení na 2m a 70cm se pak vystřídali OK5KL a 
OK9RTS. Kolem 23. hodiny jsem štafetu na 2m převzal já a jsa hlasově indisponován 
nachlazením a bolestí v krku vydržel jsem telegraficky až do svítání. O menší vzrušení 
se nám kolem půlnoci postaral PA na 70cm. Náhle vše zhaslo a vyletěl hlavní jistič u 
elektroměru. Vše jsme tedy povypínali, jistič zapnuli ale po zapnutí sedumdesátkového 
PA se vše opakovalo. Konec byl tedy OUT a tak jsme dále pokračovali jenom s FT847 a 
50W. Ráno jsem se opět u 2m vystřídal s Jirkou OK1ZJH a Pavlem OK1APA. Asi od 
13. hodiny jsem pak převzal závěrečnou štafetu a vydržel až do konce závodu. Vzhledem 
k tomu, že jsem se obětoval a řval jsem SSB, závod jsem dokončil úplným vyčerpáním. 
V pondělí ráno jsem pak musel navštívit vědu lékařskou a hlasivky si dal dopořádku až 
ve středu. Do Polního dne bude ovšem nutné dát dohromady ještě i PA na 70cm. Zmínit 
ještě musím opět naše tradiční KV, kde pracoval Fanda OK1HFP a Pavel OK1APA. 
Fanda postavil Spider Beam a nutno poznamenat, že tato anténa chodila na KV 
pásmech opravdu perfektně.  

144 MHz 

308 QSO, 86594 b., 63loc., ODX YU7ACO KN05qc, 823 km  

432 MHz 

66QSO, 10308 b., 20loc., OK2RAS JN99fp, 385 km  

1296 MHz 

29 QSO, 4331 b., 9loc., OL9W, JN99ll, 370km  

ARI Contest 

228QSO  
 
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí  
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Velikonoční závod - duben - 2015 

Na velikonoční závod jsme přijeli na Krašov kolem deváté hodiny. Nemuseli jsme moc 
pospíchat, neboť antena na dva metry již byla připravena díky Lubošovi OK5KL, který 
byl na kotě již od soboty. Jenomže jsme pak zjistili při sestavování zařízení, že chybí 
jeden propojovací kabel a tak nezbylo než jet pro něj domů. Takže jsme začali vysílat 
jen s malinkým výkonem hi. Po přivezení kabelu se situace pochopitelně značně zlepšila. 



Stanice byly jen převážně české, málo stanic z OK2 a OM , o stanicích z DL, SP a jiných 
zahraničních stanic ani nemluvě. Na Krašově ležely sněhové jazyky, chvílema foukal i 
nepříjemný vítr.Tentokrát jsme měli i devítiletou radioamatérku a tak jsme se mohli 
zúčastnit i závodu dětí. Anitka si vedla velmi zdatně a udělala hezkých 23 spojení, při 
čemž nejdelší bylo s OM stanicí 417 km. Měli jsme návštěvu Romana OK1UFM a Petra 
OK1IPU. Zastavil se i Roman OK7SM. Závodu se zúčastnil Pavel OK1DFR, Jirka 
OK1ICJ,Luboš OK5KL, Michal OK9RTS, Vláďa OK1IVU a Pavel OK1APA s dcerou 
Anitou.  

144 MHz 

106 qso, 18876 b., 14 loc, ODX OM0TT, KN08XQ, 565km  

Závod dětí 

23 qso, 4032 b., 6 loc, ODX OM6AVN, JN99KL, 417km, Op. Anita - 9let  
 
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí  
 
73! Vláďa OK1IVU  

 

I.Subregional - březen - 2015 

Čas běží jako bláznivý… a zase tu byl termín I. Subregionálního závodu. Již týden před 
závodem probíhala mezi námi živá korespondence o přípravách a průběhu závodu. 
Největší obavy jsme měli z počasí, jelikož předpověď na první březnový týden slibovala 
návrat zimy. Tento návrat se však naštěstí nekonal, nebo alespoň ne v takové míře aby 
nám působil nějaké problémy. Pouze po příjezdu na Krašov jsme zjistili, že iniciativec, 
který prohrnoval příjezd k vodárně zabral trochu více do hloubky a na kraj cesty nám 
spolu se sněhem vyhrnul i pěknou hromadu hlíny, která byla pro osobní auta 
nepřekonatelnou překážkou. Naštěstí se lze k boudě dostat jinou cestou od televizního 
vysílače a zde to šlo bez problému. V 11.00 jsme se tedy na kótě sešli v sestavě Jirka 
OK1ICJ, Vašek OK1CVP, Jirka OK1ZJH, Vláďa OK1JOC, Luboš OK5KL a moje 
maličkost OK1DFR. No a závod mohl začít. Jak jinak než oslavou Lubošových 
narozenin… No a pak už hned do práce. Postavit antény na 2m a 70cm nevzalo moc 
času. Pak naskládat vše do boudy, což už bylo trochu horší, protože pro dvě pracoviště 
to není zase žádný veliký sál. Všechno zapojit a oživit. A zde se projevil první problém. 
Kombinace TS590 a transvertor TR144H nechtěla spolupracovat. Kde byla chyba se 
nepodařilo zjistit a vzhledem k tomu že čas běžel, bylo rozhodnuto na 2m použít FT847 
a na 70cm pak FT897. K té 897 jsme ale raději PA nepřipojovali a tak zůstalo jen 
symbolicky u 20W. Závod pak probíhal v celku standardně, žádné další problémy, ale 
také výrazné úspěchy se již nekonaly. V podvečer nás pak opustili Jirka OK1ICJ a 
Václav OK1CVP. Noc pak proběhla v klidu a ovšem jako obvykle tempo v nočních 
hodinách značně opadlo. K  oživení došlo až zase ráno a v průběhu celého dopoledne se 
dařila docela pěkné spojení. Ráno se dostavil Pavel OK1APA, kterému se povedlo 
několik pěkných spojení směrem do YU.Počasí nás mile překvapilo, zejména pak 
v neděli kdy při balení bylo opravdu jarně. Ovšem na trenýrky to ještě nebylo. Tak snad 
za dva měsíce.  



144 MHz 

302 qso, 74437 b., 53loc., ODX YT3N, KN04LP, 837km  

432 MHz 

33 QSO, 4578 b. , 12 loc., ODX OK2C, JN99AJ , 360 km  
 
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí  
 
73! Pavel OK1DFR 


