
Poľný deň OM6W 

 

Na poľný deň sme sa začali schádzať v piatok. Po príchode na chatu nás už čakal náš nevysielajúci 

kapitán, technický vedúci a skvelý kuchár Rudo OM6BB spolu s Vilom OM3CV a Ivanom OM3TYC. 

V piatok ešte prišiel Jozef OM2ZA a Peťo OM6WW. V sobotu do týmu pribudol ešte Jano OM3TC 

a neskôr prišiel aj Štefan OM1TF, ktorý si rozbalil aj svoj mixážny pult aj na 70 a 50 MHz.  V piatok po 

výdatnom ale naozaj výdatnom obede sme si chceli pozrieť vysielacie pracovisko, ale keď sme zapli 

strojovňu, ostalo akosi ticho. Po laborovaní a meraniach sme prišli na to, že zrejme počas búrky nám 

odišli 2 LNA z troch, a tretí bol pre istotu zle nakáblovaný. Ešte v piatok večer sme rozmontovali 

skrinky s LNA a pripravili na transport z kóty. V sobotu skoro ráno Rudo odišiel do svojej dielne 

a o necelé 3 hodiny bol späť aj s opravenými LNA. Doobedie sme strávili namontovaním LNA skriniek 

na stožiar a káblovaním. Pripravili sme nahrávanie závodu do PC, kľúčovanie a vysielaciu cestu. Dve 

hodiny pred závodom bolo všetko pripravené vrátane kapustnice opäť z dielne Ruda OM6BB. Bola 

naozaj skvelá. Pred závodom sme si ešte skontrolovali signál s Petrom OM6TX, ktorý je od nás cca 15 

km vzdušnou čiarou. Závod rozbiehal Peter OM6TY a následne ho vymenil Jozef OM2ZA. Potom sme 

sa striedali ako prišlo. V noci výrazne pomohli OM1TF, OM2ZA a OM3TYC. Okrem rušenia od 

neskorých večerných hodín do konca závodu nás nič nevyviedlo z miery a náš cieľ 300 QSO bol 

splnený i keď len o dve QSO. Suma sumárum sme spravili 302 QSO s celkovo cca 78 tisíc bodov. Poľný 

deň na OM6W by sme mohli hodnotiť viac než pozitívne. Stretli sme sa s kamarátmi, podiskutovali, 

zasmiali sa na  historkách Ruda OM6BB, Vila OM3CV a Jana OM3TC. Jedlo bolo skvelé vďaka nášmu 

šéfkuchárovi Rudovi OM6BB, ktorý nielen varil a staral sa o pohodu pri rádiu i mimo vysielacej 

miestnosti, ale aj sám pripravil celú strojovňu a anténne systémy. Poďakovanie patrí aj operátorom 

ktorí to v tom QRM nevzdali a išli za naším cieľom spraviť aspoň 300 QSO. Ako jediné ale zato výrazné 

negatívum možno považovať QRM na pásme vytvárané niektorými stanicami, ale to už je iná kapitola 

a námet na iný článok. 

Ešte raz chcem poďakovať všetkým zúčastneným  a hlavne Rudovi OM6BB za skvelú pohostinnosť 

a výbornú náladu... 

Peter OM6TY 

 


