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Pôvodne sme nemali ísť tento kontest, nakoľko niektorým to nevyhovovalo. Rozhodnutie 

o účasti padlo na stretnutí vo Frenšáte, kde sme sa dohodli, že to skúsime pre nás z nového 

QTH Makov nad lyžiarskym vlekom. Ja a Vlado OM6VN sme v piatok pobalili veci do Tatry 

805 a boli sme v tom, že máme všetko. Ale to sme sa hlboko mýlili. V piatok večer sme sa 

stretli na QTH Šlahorka - OM6BB, OK2MJF, OK2ZB a z Ríma nás prišiel pozrieť Pišta 

OM1TF. Po krátkom uvítaní sme išli spať. Ráno o 7.00 hod sme vyrazili smer Makov, kde sa 

ku nám pridal OM6VN a Dominik OM6ADN. Na kótu sme dorazili cca 8.30 hod a hneď sme 

sa pustili do stavby stožiara na 13,23cm. Mišo začal zapájať bižutériu, ale jeho zdravotný stav 

nebol celkom OK.  Keď sme postavili stožiar, tak sa zistilo, že nám chýba prepojovací kábel. 

Tak chtiac, nechtiac som sa vybral naspäť na QTH. Toto cele  trvalo 2 hod. Keď som sa vrátil 

chalani mali pripravený stožiar na 70 cm. Spoločne sme to všetko postavili a v dobrej vôli 

sme si mysleli, že  to je všetko OK. To sme nevedeli, že sa hlboko mýlime a že to najhoršie 

nás len čaká. Najprv to začalo internetom. Aj napriek tomu, že okolo nás na kopci boli 

stožiare s internetom, nevedeli sme sa pripojiť. Vyskúšali sme smerovú anténu, ale nič. Potom 

sme nahodili parabolu a nič sa nedialo. Zdeno OK2ZB vytiahol vifinu a mysleli sme si, že už 

to pôjde, ale zase nič :). Po cca 3 hodinách Miša OK2MJF napadlo, že ma kľúčik na internet 

a čuduj sa svete internet išiel. Dáta sme síce brali s Čiech, ale to nikomu nevadilo okrem 

Michala hihi.  Už nám neostal čas na riadne vyskúšanie zariadenia pred závodom ,čo sme aj 

oľutovali. Plný elánu sme sa pustili pretekať ,Dominík si sadol k 70cm a začal dávať výzvu 

urobil Taliana tak sme boli spokojný, že to ide výborne. Pokračoval v dávaní výzvy a nik ho 

nevolal.  Až na zavolanie chalanov z okolia Ostravy, ktorí nám oznámili, že nás vola veľa 

staníc a my neodpovedáme sme zistili, že sa odporučil predzosilňovač. Tak sme ho vypli 

a pásmo ožilo. Horšie sme dopadli na 13/23cm, kde nám chalani s OM6A povedali, že sme po 

celom pásme. Tak sme začali hľadať príčinu. Stožiar išiel dole, prekontrolovali sme ožarovač 

a urobili malé úpravy s tým, že by to malo byť OK. Ale nebolo, čo sme zistili neskôr. Medzi 

tým ako som posúval Tatru hore dole spadol PA na notebook a rozbil sa displej. Nakoľko 

bolo už tma, tak sme 13/23cm vypli a čakali ako to dopadne na 70cm. Ja a Vlado OM6VN 

sme odišli na Šlahorku ,aby sme sa vyspali s tým, že ráno upečieme rezne a zoberieme zo 

sebou na Makov. Aj sa tak stalo, keď sme sa už vyberali, zazvonil telefón, aby som zobral 

zdroj 13.8V. Po príchode na QTH sme prehodili zdroj a mohli sme začať vysielať. Pretek pre 

nás začal o 11 hodine v nedeľu. A aby toho nebolo málo, tak 70 cm XVRT prestal dávať 

výkon. Zdenek OK2ZB si poradil, rozobral XVRT a pootočením trimru výkon naskočil a my 

sme mohli dokončiť pretek. Po 16 hod. sme začali baliť. Cca 17.15 sme opúšťali kótu a to za 

intenzívneho dažďa. Záverom len konštatujeme, že toľko smoly sme ešte nemali, možno na 

budúce to bude lepšie. A ďakujeme Zdenovej manželke za výbornú kapustovú polievku na 

ktorej sme si všetci pochutnali. 
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