Vážení  přátelé, ano...

Jako pravidelný čtenář webu Milana,OK1IF jsem pravidelně informován o všech
„ptákovinách“,  které se připravují.  Nechal jsem se  nahecovat a přihlásil jsem
 se i do SMS-kových zpráv rozesílaných z „Expedice Nagano“. 
A tak, když jsem dnes v 17:32 SELC dostal na mobilní telefon zprávu:
„V 17:45 selc budu zkoušet na 3560 mobilní antenu.Máte někdo čas? Milan “
Jen tak ze zvědavosti zapínám svůj TCVR FT840, ladím udanou freq s vědomím, že  stejně nic neuslyším.
Conds nejsou moc dobré, pásmo je nějak zachrčené,  slyším majákový provoz,
který vysílá OK1IF na TCVR Rock Mite ze stálého QTH do své LW  anteny.
Milan tam informuje o setkání QRPP nadšenců a příznivců ptákovin ve Starých
Splavech. Čas zvolna běží 17:45 selc už bylo. Najednou slyším pronikající signál,
který je vysílán o pár desítek Hz výše. Stupnici vnímám jen okrajově, ladím se
ale na signál lépe a slyším ...CQ DE OK1IF/M... A to docela slušně, asi 449. 
Nevěřím sice moc svým uším, že signál slyším, ale odpovídám plným výkonem
100W.  Milan mi odpovídá, ale jeho signál se propadá do hlubokého QSB.
Jasně  rozliším, že vysílá, ale nechápu smysl jednotlivých útržků signálu.
Dávám informaci, že je hluboké QSB a Milan mi odpovídá znovu, ale opět téměř
nic neprošlo. Zpomaluji rychlost na elbugu, Milan také. Žádám znovu o report
a přecházím na příjem. Conds se vrací, najednou jasně slyším, že dostávám
RST  5NN/599 FB. Je to silný impuls a dávám Milanovi 319 a potvrzuji jim vyslaný report. V řadě jiných QSO by to stačilo v klubu ptákovinám zdar je to však málo. V další relaci mně Milan žádá o QSL za toto raritní QSO a jeho signál už je 339. Milan opět potvrzuje a loučí se. To už ale je jeho signál 449 UFB.
Dávám Milanovi informaci, že pomalu dávané značky procházejí daleko lépe než při „QRQ“. Ono totiž při delší čárce stačí QSB proběhnout a je z ní slyšet
alespoň část, hi...
Milan volá znovu CQ, ale nikdo další zatím nevolá. Jeho signál je již naprosto
čitelný a stabilní. Znovu se ozývám a dávám  Milanovi informaci, že už by  bylo
možné se CW provozem bavit normálně bez opakování a přeslechů. Optimista
by mu už dal 559. Milan mi naoplátku dává informaci, že se mám podívat na net, kde bude krátké ozvučené video  z tohoto pokusu. Odcházím od TCVR do jiné místnosti k počítači, volám Milanovi mobilním telefonem a sděluji mu dojmy.
Dostávám informace jak se podívat na video a stahuji si soubor podle návodu.
A otvírám, vidím FT817, kterou Milan  při našem QSO používal a slyším svůj CW
signál.
Opět toto potvrzuji Milanovi přes mobilní telefon a zapisuji QSO do deníku.
Ani přesně nevím kolik bylo hodin, když jsme si vyměnili reporty, ale  napsal
jsem 15:50 UTC.
Používal jsem již zmíněné zařízení FT840 a antenu 2x17,5 m Zepp./Inv.V,  cca  12m  nad zemí v nejvyšším místě, její konce ale jen asi 4m up. 
Zařízení použité na protější straně určitě popíše Milan, včetně speciálních doplňků při QSO použitých.
Co k tomu dodat, experimentovat se dá tedy všude, nejen na mikrovlnách, to
jsme si právě dokázali. Ptákoviny zvítězily. A my telegrafisté zatím můžeme 
říct, ...“byli jsme a budem“....
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