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 CQWW CW QRP Multi-Multi 2008 

 

Nebývá zvykem psát o vítězném kontestu ještě před jeho zahájením, tato 

výjimka toto pravidlo nepotvrzuje. Ano, opravdu bude vytvořen nový evropský i 

světový rekord. V návaznosti na ně vznikne snad i příslušná nová kategorie 

v CQWW Contestu. 

Výzva pro stanice OK!  Pomozte nám snížit bodovou hodnotu nových rekordů. 

Zavolejte nás na všech pásmech a přidejte nám dalších nula bodů za QSO. Také 

duplikáty QSO jsou vítané. Ze všech navázaných QSO s  OK budou vylosovány 3 

stanice, kterým ČTÚ jako hlavní sponzor OK2RRR  (vydal nám koncesi se slevou 

za 499 Kč), udělí prémii – zastavení činnosti na 3 měsíce. 

Původně plánovaná účast již v SSB části CQWW 2008 byla odvolána, protože se 

při zkušebním provozu s novou call OK2ROR (Rádio OstRava) nepodařilo 

v angličtině navázat kompletní QSO na SSB. Hláskování OK2 Radžr Ouvr Radžr 

způsobilo vždy kolaps. Vše potvrzující značka OK2 Radžr Radžr Radžr byla 

vydána až těsně po CQWWSSB  a na CW se zatím jeví jako opravdový rozbíječ 

pajlapů a automatický potvrzovač ještě nenavázaných QSO. Při provozu po OK 

na 80m SSB bylo některými HAMy nepochopeno hláskování jako OK2 jedenapůl 

Kratošky, takže jsme nakonec zůstali u OK2 Rádio RádioRanč. 

 

„Ejtsevntýn“ tým OK2RRR  (možná) vytvoří:  

(značky uvedeny v pořadí, jak budou přijíždět na HHRR) 

OK1IF – Milan-1, PR-PZ a WEBtiskový mluvčí, specialista pro QRO-QRP (výkon 

nad 80mW) a navazování QSO v rychlosti přes 60 zn/min 

OK2BYW – Milan-2, opravdový QRPista „srdcař“ podle definice OK1IF (navíc po 

infarktu) ,dodavatel valašského tekutého chleba a dobré nálady, který udělá 

QRP  DX QSO  za jakýchkoliv CONDX s jakoukoliv anténou 

OK2HZ – Jarda (ani Hanzelka ani Zikmund) , na bandech  je už půl století 

opravdový kos (OK2KOS) 



OK2RN – Leo, je nejen do DXů, ale i do jídla , pití  a zpěvu celý život jako 

opravdový český LION . Proslavil se m.j. výměnou své FT1000MP s roofing 

filtrem za FT817 s doplatkem novému majiteli FT1000MP 

OK2RU – Raimund, neúnavný sběratel posledních chybějících DXCC bodů na 

všech bandmodech a dobrovolný pokusný králík u všech špičkových TRXů . 

Pokusy provádí jako „selfsponzor“ 

OK2EZ – Martin, m.j. aktivní propagátor VKV kontestů z kót pod 300m.n.m. a 

organizátor expedice „ Grand Canyon VHF Challenge“. Zatím  si není jist, zda 

pojede CQWWCW QRP za trest, nebo za odměnu 

OK2VA – Milo, má z DXCC  všechno doma, tak  si přijede s námi společně ověřit, 

že tudy cesta (zatím) opravdu nevede 

OK2BMU – Ivan, další z velkých KOSů, 75+ kg dobré nálady a vědomostí všeho 

druhu, které kamarádům neúnavně poskytuje , ale jako vzácná výjimka, pouze 

na vyzvání 

OK2BNG – Honza, již 13 roků nadšený spolustavitel a spolubořitel všeho na 

HHRR,  utajený propagátor CW provozu v závodech v kategorii „ CW neuměl – 

telegrafii zapomněl“ 

OK2RZ -  Jiří, na radioranč vůbec nepřijede, občas se však odtamtud vrací domů. 

Po vyhlášení přípravy na CQWWCW MM  QRP byl za denního světla doma 

spatřen naposledy začátkem prázdnin. Jediný opravdový EXPERT v týmu, po 

nedávné rekonstrukci odpadů a žumpy na HHRR ví nejen „hovno o všem“, ale 

konečně i „všechno o hovnu“ 
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