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Keďže náš hlavný spisovateľ Peter OM6TY odišiel na dlhší čas do sveta, tak písanie 

o kontestoch ostalo na mne hi.  Skúsim  opísať ako sa nám darilo tento krát. Keďže u nás 

v dedine bola veľká udalosť , vysvätenie nového kostola na pútnickom mieste Živčáková, tak 

sme sa s Mišom OK2MJF rozhodli že pôjdeme UHF z kopca nad našim stálym QTH , ktorý sa 

volá Bobek a leží na hraniciach s ČR. Na Šlahorke sme sa stretli už v piatok večer. Po večeri 

sme sa dohodli aké antény na pretek zoberieme a išli sme spať. Ráno po SSB Lige sme vyrazili 

na Bobek v zložení OM6BB, OK2MJF a Vojto,  Mišov synátor. Cesta bola bez problémov a za 

necelú hodinku sme boli na kopci, kde nás čakalo krásne slnečné počasie a hneď sme sa 

pustili do stavania anténneho systému. Išlo nám to vo dvojici celkom dobre a aj malý Vojto 

nám pomáhal. Začína ho to baviť. Keď sme postavili stožiar, tak sme zistili že 35 prvková M2 

je otočená o 180 stupňov a tak stožiar musel isť dole. Mysleli sme si ,že to pôjde aj vo dvojici, 

ale zistili sme, že sa mýlime, lebo stožiar sme neudržali a padol nám aj s anténami na zem hi. 

Antény sme vyrovnali, ale teraz už cez kladku sme ho zdvihli bez problémov. Mišo rýchlo 

pozapájal setup v Tatre 805 a mohli sme začať závodiť. Medzi tým dorazil aj Vlado OM6AVN 

a jeho vnuk Dominik ,ktorý čaká na koncesiu, nakoľko už ma skúšky hotové. Ku mikrofónu 

sadol Mišo a pomaly pribúdali spojenia.  Dominik mu pomáhal chatovať až do ôsmej hodiny 

a potom odišli domov, s týmže sa vrátia ráno. Michal to dotiahol do polnoci a išiel sa vyspať 

aj s malým Vojtom. Ja so si ľahol do stan tak ako som už naučený. Ráno sme sa naraňajkovali 

a po zhliadnutí východu slnka, išiel Mišo pokúšať šťastie. Medzi tým dorazil Dominik aj s 

Vladom OM6AVN a striedaním pri mikrofóne sme čakali na koniec kontestu . Ja som si krátil 

chvíľu debatami s turistami a zábavou so psami, ktoré tam pobehovali. Takto to šlo až do 

tretej hodiny. V logu sme mali 145 spojení. Aby sme ten cirkus dali dole, tak sme sa rozhodli, 

že skončíme skôr. Keď sme dávali stožiar cez ihlu dole, tak sa nám ohla rúrka na ihle a stožiar 

nám spadol druhý krát hi . Rýchlo sme to nahádzali do Kačeny a nahnevaný na seba sme išli 

dole kopcom, pričom sme debatovali čo musíme vylepšiť do novej sezóny. Potrebovali by 

sme posilniť tím, ak by mal niekto záujem nech sa ozve, každá ruka dobrá hi.  

Za OM6W Rudo OM6BB 


