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Den první – aneb jak si usteleš, tak si lehneš (23.8.2012) 
 

Zapomněl jsem ještě zdůraznit, že v nultém dni se musí provést několik základních operací. Je to umytí auta, 

dofouknutí pneumatik a vysátí interiéru. Bez toho by ta dovolená velice špatně začínala. Mám na to dokonce teorii, 

že umyté auto rychleji jede. Tak i toto jsem v nultý den bez problémů zvládl. Tentokrát jsem mohl vyrazit v libovolný 

čas, nebyl jsem vázán žádnými domluvami. Jen jsem Jardovi OK1MKX vzkázal, že Prahu budu projíždět někde kolem 

sedmé hodiny. Jinak opravdu nemiluji skupinové jízdy dvou a více dopravních prostředků. Ať chcete nebo ne, 

vyžaduje to více pozornosti a je to více nebezpečné. Přitom se skutečně o nic nejedná a podle zkušenosti vím, že se 

stejně u první pumpy sejdeme na kávičce. 

 První probuzení je někde kolem půl třetí. „Sakra, Milane nemagoř a klidně ještě spi, stačí, když vyjedeš někde 

kolem šesté“. Janička mne uklidňuje a tak se ještě ponořuji do krásných snů o velkolepém vandru. Budím se přesně 5 

minut před pátou. Zkrátka biologické hodiny se nedají ošálit. Dělám si kávu a ještě pročítám seznam, zda jsem něco 

nezapomněl. Vypadá to, že ne. Jelikož jsem si auto naložil již den před, beru jen osobní dokumenty a ranec s rádii. 

Nasedám a nuluji všechny údaje palubního počítače. Cena benzínu kolem 40Kč/l mne podvědomě vede k úvaze, zda 

ekonomickou jízdou se dá vydělat třeba na láhev rumu. Pohodlně se usazuji a vyrážím směr Praha. Poslouchám ranní 

zprávy stanice F1, které slibují docela hezký den, ale večer se to má zkazit nějakou frontou. Čert ji vem. Provoz je 

minimální a tak striktně dodržuji dopravní předpisy. U Hodkovic zkusím jet 130 km/hod a spotřeboměr ukazuje něco 

kolem 5,9l/100km. Snižuji rychlost na 100km/hod a spotřeba klesá na 5,3l/100km. Tak to bych chtěl vědět, jak ti páni 

od Forda tu spotřebu vlastně měří. Klidně si napíší, že mimoměstský provoz by měl být se spotřebou 4,7l/100km. 

Jsou to podvodníci. Ale vize ušetřené lahve rumu (samozřejmě toho z Jindřichova Hradce) mne podvědomě opět 

vyvolává matematickou úlohu. Tak dá se to anebo ne? Kdo mi dnes dá láhev rumu? Nikdo, já nikam nespěchám a tak 

jestli je tato možnost, proč ji nevyužít? No jestliže stylem jízdy na dálnici dokážu uspořit cca 0,5l benzínu na 100km a 

moje trasa je asi 250 km dlouhá, pak je to cca 1,25 l benzínu při jízdě tam a samozřejmě to samé při jízdě zpět. To 

máme 2,5 l benzínu. Při ceně 40Kč na litr to je stovka úspor. No tak to je již ta láhev…. Nádhera, sundávám nohu 

z plynu. Za mnou nikdo nejede a tak postupně snižuji rychlost až 80km/hod. Hele, spotřeba klesla na 4,8l/100km. Jo 

takhle to ti páni od Forda mají vymyšlené… No co, tak pojedu po dálnici 80km/hod a budu mít pomalu na dvě lahve 

rumu. Jak se dá krásně vydělávat. Bohužel z rozjímání mne vytrhne zatroubení auta za mnou. Nemůže pochopit, že 

na dálnici někdo jede tak pomalu. Nenapadá mne nic jiného, než že mu ukazuji, jak si večer vypiju Frťánka zaslouženě 

ušetřeného rumu. Ten pán v autě vedle to však nějak blbě pochopil. Myslí, že mu naznačuji, že je opilý….. Strašně 

zarudl, zvedl pěst a zahrozil. Tedy tudy asi cesta nevede, opravdu jezdit po dálnici jen sedmdesátkou, tak to bych 

mohl taky dopadnout. Šlápnu na to a vidina flašky rumu se pomalu rozplývá. Přijíždím ku Praze někde kolem půl 

sedmé. Předpokládal jsem, že zde ještě nebude provoz. Bohužel opak je pravdou. Ploužím se směrem na 

Barrandovský most a jsem rád, že z té matky měst jsem venku. Stoupám pomalu na Cukrák a jasně slyším, že na 

145.550 MHz mne volá Jarda OK1MKX. Zkouším mu odpovídat, ale nic. Na Cukráku zajíždím na parkoviště a zkouším 

svoji čínskou anténu posouvat po střeše auta. No to fakt není možné, Jarda mne neslyší. No co, zase jsem vyhodil 15 

dolarů za čínský šmejd. Opravdu to nefunguje. Buď ta anténa je vadná anebo Jarda je hluchý (časem jsem pochopil, 

že platí to první). Když už jsem zastavil, tak si dávám v bufetu kávu. Nic moc, ale nemusel jsem ji dělat já a tak 

řekněme, že je docela dobrá. Sjíždím dolů a sleduji provoz kolem sebe. Občas nechápu, proč se mne někdo pokouší 

předjíždět v tak nebezpečném úseku. Přeci úspora 15 minut je k ničemu. Za to něco nabourat, či to nepřežít, …… 

Blížím se pomalu ke Strakonicím. Musím někde ještě koupit chleba. Při výjezdu vpravo sleduji COOP, je mi to však 

nesympatické a tak raději jedu dál. Cíl je jasný, chci se dostat pod SOTU Javorník a pak večer někde v okolí přespat. 

GPS mne vede na Vacov. Přijíždím tam celkem v poklidu asi kolem 9. Hodiny. 
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Zastavuji na náměstí a pozoruji tu nádheru kolem. Nádherné městečko a již skutečně „podčární“. Aha, vy zase nevíte 

co je to nadčární a podčární obec. Kdysi jsme v kapele rádi ochutnávali různá piva (rok tak 1970-1975). Všimli jsme si, 

že piva se dělí na chutná, chutnější a hnusná. Hnusná většinou vznikla za přičinění hospodských. Ale rozdíl těch 

ostatních piv byl v tom, že jednoznačně na jihu Čech se piva vařila lepší, než zde na severu (myslím, že teď už to 

neplatí). Ta hranice byla asi taková, že rovnoběžka vedená z Plzně směrem na východ rozdělovala piva dobrá a ta 

horší. Té rovnoběžce jsme začali říkat „pivní čára“ a jakmile jsme přijeli někam na produkci, pak první starost našeho 

bubeníka „Áky Randáčka“ byla vždy v tom, aby zjistil, zda zde čepují pivo podčární, či nadčární. 

 No jasan, jsem již v „podčární oblasti“ a je nutné doplnit proviant. Vstupuji do malého krámku (zase ten 

COOP). Hledám regál s rumem. Nacházím ho, ale ta cena…. Chvíli přemýšlím, zda mi to stojí za to, ale pak přeci 

jenom se tím slavným majitelem Jindřicháče stávám. Proviant ještě doplňuji o chleba (nějaký vacovský), ale ta cena je 

také nějaká vyšší. Je to zajímavé, ale čím chudší kraj, tím vyšší ceny. Pojídám tatranku a čtu si ještě na tabuli osud 

města Vacova. 
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Zapínám  ruční GPS a kontroluji, zda není nějaká sota v dosahu. Něco tu je, ale jasně dostávám chuť na pivo. 

Přemýšlím, jak to udělat, abych si jedno mohl dát. Plán uzrál. No jasně, zajedu do Javorníka, tam odložím auto, dám 

si jedno pivo. Pak vystoupám na rozhlednu, zavysílám, půjdu dál na Královský kámen (další sota) a zpět. To vše může 

trvat tak 3 hodiny. To již budu po jednom pivě určitě Alcohol free. Koneckonců mohu si to zkontrolovat i pomocí 

nového alkoholometru, který jsem si těsně před expedicí pořídil.  
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 Celkem v poklidu zajíždím do Javorníku. Sluníčko nádherně hřeje, ale na výškoměru v GPS jasně sleduji dosti 

podstatné klesání tlaku vzduchu. Sakra, oni snad budou mít pravdu a večer něco přijde. Hospůdka v Javorníku vypadá 

skvěle. 

 

Je půl jedenácté a oni otevírají až v jedenáct. Tak to je čára přes rozpočet. Přeci tady nebudu čekat půl hodiny. Ve 

dveřích se objevila příjemná servírka (možná majitelka). Nemusím ji vůbec nic vysvětlovat: „Pane sedněte si, dáte si 

pivo? Bohužel otevíráme až v jedenáct a tak jídlo bude později“. „No jistěže si pivo dám“, odpovídám. Přináší mi 

krásně vychlazeného Kozla. Ještě stačíme spolu prohodit pár vět. „Chcete zaplatit za parkovné?“. „Ne dal jste si přeci 

něco k jídlu a tak to máte zdarma“. No nádhera, ta bystrá žena chápe, že i pivo se může dávat k jídlu. „Však já jdu jen 

na Královský kámen a zpět a tak se zde ještě zastavím na oběd“. „Budeme rádi“, usměje se a já pomalu vyrážím.
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Beru to tou nejkratší cestou (je to ta modrá tečkovaná čára ze záznamu GPS). Celkem v pohodě přicházím pod 

rozhlednu. Můžu si dát ještě jedno pivo anebo ne? No měl jsem dole jedenáctku, tak to je asi 0,3 promile, teď je 

půlhodina pryč…. No pokud bych teď měl pod 0,2, tak si jedno ještě mohu dát. A tak první co je, nevyndávám TCVR, 

ale alkoholometr. Paní v bufetu na mne kouká jak na přízrak. Směju se a vysvětluji, že teď bych měl mít tak 0,2 

promile a že jestli to bude nižší, tak si ještě jedno malé dám. Paní se starostlivě po mně dívá a zřejmě si myslí něco 

svého. „Poslyšte, bylo tady už plno hostů, ale vy jste první, který si měří obsah alkoholu v krvi“. Foukám a nestačím se 

divit. Čínský přístroj hlásí, že jsem nepožil. Zkouším to ještě několikrát a stále 0,0 promile. Tak a babo raď. Buďto to je 

rozbité anebo ten Kozel dole musel být nealkoholický. Ne nedá se nic dělat, nemohu se na to spolehnout. Dávám si 

tedy jedno nealkoholické. Postupně rozbaluji nářadíčko a natahuji anténu přesně na ten strom, co vloni. Přichází 

nějaká rodinka a mají sebou nádherného kloučka, asi tak 3 roky. Okamžitě mne jde zkontrolovat a tak jsem podroben 

i křížovému výslechu. „Co tady děláš? A co je to vysílačka? A co je to anténa?“. Sličná maminka mi v tom vysvětlování 

chce pomoci. Jak však zjišťuji, dokáže odpovědět snad jen na tu první otázku a to ještě špatně. „No co by tu pán dělal, 

pije pivo“. Uraženě ji tedy opravuji: „Nepiju pivo, ale nealkoholické pivo a jsem radioamatér.“ To jsem asi neměl 

říkat. Po různých pořadech TV NOVA dnes přece všichni vědí, že radioamatéři jsou pedofilové, kteří pomoci rádia si 

posílají porno obrázky. Paní vytřeští oči a se synkem prchá z mého vlivu. Vyndávám z báglu HB-1B a spokojeně 

konstatuji, že tentokrát je na stupnici nádherně vidět. Není to jako vloni, kdy jsem byl jak slepý. Zkrátka LED digitální 

stupnice na přímém sluníčku není moc vidět. Na 7032 KHz je obsazeno a tak se stěhuji malinko výše. Po první výzvě 

nastává malý pile up. Asi jsem tu anténu dal moc vysoko. Naštěstí po asi 20 minutách se pile up začíná snižovat. 

Dávám tvrdě CL a vysvětluji, že musím ještě zvládnout příští sotu. 
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Celkem v pohodě balím a kráčím směrem na Královský kámen. Je to nádherná procházka. Vlastně musím 

ještě využít toho, že tato sota platí. V návrhu Jirky OK1DDQ je to, že ji zase zruší (nádhera nejprve je tam doplní a 

nyní zase zruší). Usmívám se pod fousy, jak to vše je zamotané. 
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Při nádherné procházce se pomalu otáčím. Doufám, že zde zase nepotkám toho člověka z loňska. Opravdu 

nemám chuť zase vysvětlovat, že tato zíďka odděluje pozemky a že to není žádná hranice. Je mi nějak radiově 

smutno a tak si zapínám malého Baofenga a scanuji celou paměť. Mám zde uloženy i PMR kmitočty a sdílenky. Pokud 

mi bylo někdy radiově smutno, pak mne PMR nikdy nezklamalo. Vždy jsem tam zachytil nějaké řvoucí děti. Bohužel 

nic. Úplně prázdno. Zkouším jen tak pro legraci dát na 145.550 MHz výzvu. Hm….to přeci vůbec nemá smysl. Když ani 

na setkáních se nedají udělat random spojení, pak zde asi těžko. Celkem bez větších problémů docházím až na vrchol. 

Opět natahuji anténu přesně v místě, kde byla vloni. Je to zajímavé, ale skutečně ta paměť na blbiny je ještě veliká. 

Jasně si vzpomínám, jak v loňském roce zde létaly vosy. Trošku se mi nedaří na první hod se trefit na větev. Druhý 

pokus byl však velice úspěšný a já to hodil výše, než jsem předpokládal. Usmívám se, to zase bude pile up. Vidina 

dobrého oběda se rozplývá. Kladu si však jasnou podmínku, jakmile pile up opadne, okamžitě to balím a jdu do 

Javorníka na oběd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ta skála za mnou mi připadá moc fotogenická. Vybaluji tedy ještě mobil a zkouším se vyfotit na 

samospoušť. Musím přeci kamarádům poslat Email, kde alespoň trošku mohou „nacucnout“ jak je zde krásně. 
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Zapomínám fotku zmenšit. Bohužel zde není pokrytí 3G a tak odeslání trošku trvá. Těsně před koncem se mi 

„zablokuje mobil“. Sakra, vypnout a znovu. Nakonec se rozhoduji, že bude lepší to odeslat až z hospody. 
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Nedá mi to a již po několikáté fotím Panu Marii. Při cestě zpět potkávám ještě nějaký zájezd.  Honem pryč. Celkem 

v pohodě se vracím pod rozhlednu a pomocí GPS hledám co nejkratší cestu zpět. Nějaká rodinka mne pozoruje a je 

jim jasné, že je dovedu nejkratší cestou. Rychle ukládají mapy a z bezpečné vzdálenosti mne pronásledují.  

 V restauraci na mne čeká již moje známá servírka. „Co si dáte“. „No samozřejmě nealkoholické pivo“, 

povídám. „Tak bohužel to již nemáme“. Tak sakra co já budu pít, přeci nebudu si dávat růžovou limonádu. Servírka 

mne okamžitě prokoukla. S úsměvem mi přináší půllitr obyčejné vody. „Nebojte, máme ji tady dobrou“. Objednávám 

si kuřecí řízek za 120 Kč. Voda mi opravdu chutná a tak si ji dolévám i do polní lahve. Dovolenou mám ještě celou 

před sebou a už jsem plný zážitků. A co dál? Ve svém vnitřním plánu mám rozpis na 30 bodů ze sot na den. V duchu 

se usmívám, kdyby někdo tušil něco o plánu 30 bodů, tak určitě rozjede tvrdou diskusi a na svých webech bude 

tučným písmem psát – „Soty již ne“. No nejhorší vždy na tom je to, že na nějakém diskusním fóru to začne někdo 

rozebírat. Pak odpoví další, který např. má jednu nohu chromou a výstup mu dělá obrovský problém. Ten si nechce 

přiznat, že ho to unavuje a že na to fyzicky nemá, ale hledá obecně platnou teorii, že právě tito „žrouti“ sot mu to 

znechutili. Není nic horšího než diskusní fóra. Totiž každý z diskutujících si myslí, že má tu nejperfektnější pravdu a 

jakmile on ji vypustí, pak je nutné rychle diskusní fórum uzavřít, protože již nikdo jiný nemůže říci kvalitněji a 

obecněji to, co řekl on. Vznikají pak šílenosti nekonečně se táhnoucí, kde silnější povahy začínají s nárůstem 

gramatických chyb zvyšovat podíl sprostých slov. Jak to bylo dříve prosté. Jestliže jsem chtěl někomu něco říci, pak 

jsem mu musel napsat dopis. Ten jsem musel napsat vlastní rukou a vše si dobře rozmyslet. Pokud byla nějaká 

diskuse obecná na obecném fóru, pak většina diskutujících se tomu šíleně vyhýbá. Oni totiž nedokážou rozvinout 

myšlenku v něco konkrétnějšího. Zkrátka domyslet to až do konce. A tak v diskusních fórech se jen „ranaří“. On 

vystřelí, já musím vystřelit po něm, krátce a silně…. Ne to skutečně není pro mne. Většinou je to blábolení.  

 Copak ti hoši pochopí, že Sotování je zde od toho, abych měl jasný cíl a donutil se dělat něco, co bych 

nikdy nedělal? To není o tom, že chci něco lámat, to je o tom, že mne to baví a toto je způsob, jak si vlastně užívat. 

Úplně nejhorší diskutéři jsou však všichni ti, co ztrácejí paměť a stále mají pocit, že to diskusní téma není jejich 

posledním „vyzvracením“ ještě uzavřeno. Pokud k tomu ještě nenávidí VKV asi tak do 7MHz, pak je to nádhera. 

Musíme si i zvykat na to, že v době blogů a webů se všude dá shromažďovat plno špíny, nenávisti a lží. To je ta nová 

krásná doba. Ale nechme těchto úvah. Zkrátka lezení po sotách je něco, co by člověk normálně nedělal. Je radiově 

velice příjemné, protože alespoň na 30 minut si můžeme v malém vyzkoušet, jak to asi vypadá, když nás volá více 

stanic zaráz.  

 Paní servírka mi ještě radí, kde mám přespat. Jo děvče, nejkrásnější na SRH je vždy to, že vlastně nevím, 

kde budu spát. Zkouším vlézt do auta, ale rychle vyběhnu ven. Je to tam rozpálené na nějakých 65C. Otevírám 

všechna okna a venku studuji co a jak. V této oblasti jsem byl jednou na dovolené. Byl jsem ubytován v penzionu na 

Losenici. Co se tam tak podívat? Koneckonců v blízkosti je 10 bodová sota Popelná hora. Nastavuji GPS a se zapnutou 

klimatizací odjíždím.  

 Přijíždím na parkoviště a konstatuji, že to zde vypadá úplně stejně jako před pár lety, co jsem zde byl na 

dovolené. Dávám si na chatě pivo a vysvětluji paní servírce, že jsem zde byl kdysi na dovolené, ale že zde byl někdo 

jiný než ona. „To není možné, my to tady máme již 13 roků“, povídá. „Ale dřív nám tady pomáhal táta s mámou“. Je 

to jasné…no nic, dovoluji si, zda mohu nechat auto na parkovišti. Bez problémů je mi vyhověno. 
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Pomalu stoupám a kupodivu se mi některé věci jasně vybavují, i když jsem zde byl již asi před 6 lety. Trošku nesedí 

GPS se skutečností. Provádím azimutální korekci a mířím přímo k vrcholu. Již několikrát jsem se přesvědčil, že toto je 

ta nejhorší varianta. Ale někdy si myslím, že je to výhodnější, jak po cestičkách. Trošku mne také zmátla cesta od 

dřevorubců. Ale vždyť je to jedno. Čas mám a příroda je tu krásná. 
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Přes nějakou paseku se postupně dostávám až na vrchol. Byl jsem zde asi před 3 roky. Popelná hora je pro mne 

zahalena nějakou záhadou. Pamatuji si, jak posledně jsem zde si pročítal mystické věci o zpopelňování našich předků 

v této lokalitě a jak zde bylo až „mrtvolné“ ticho. Postavil jsem anténu a za úplně jasného dne se z ničeho ozvala 

příšerná rána a někde vedle uhodilo. Pamatuji si, jak jsem to vše velice rychle zabalil a po povinných spojením rychle 

utekl. Letos jsem se trošku bál. Přeci jenom nemám rád bouřkové výboje blízko mne. Obloha se tentokrát zatahovala, 

jasně jsem si uvědomoval příchod bouřkové fronty. Opět to mystické ticho…  Rychle stavím anténu a svlékám si 

propocené tričko 

 

Zapínám TCVR a konstatuji, že tady ta elektřina musí „viset“ v luftě. Naprosto jasné místní výboje se silnými 

bouřkovými projevy. Opravdu velice rychle dělám asi 20 spojení a prchám z tohoto místa. Zkrátka nemám rád sršení 

VN. Cestu dolů jsem tentokrát zvolil po turistické, ale bohužel zase mapa neodpovídá skutečnosti. Ne, že bych 

bloudil, ale procházím místy, kde dříve snad cesta vedla, ale bohužel dnes už určitě ne. Nakonec se velikým 

obloukem dostávám tam, kde jsem již byl. Užívám si klidu a pomalu přicházím k autu. Tak pro dnešek by to mohlo 

stačit. Nyní je další úkol – najít vhodný nocleh. Zapínám v autě ještě rádio. Tam se dozvídám, že Český 

hydrometeorologický ústav vydal varování před dnešní nocí. Máme se připravit na vydatné srážky s bouřkami a 

kroupami. Tak to je hezké nadělení. Představa toho, jak někde plavu ve stanu – sakra to ne. Koukám do GPS a ten mi 

nabízí nejbližší kemp v Úbislavi. Nechávám se tedy tam navigovat. Za městečkem Úbislav jsem málem přehlédl 

odbočku vpravo. Přijíždím do kempu a hledám nějakou recepci. Nic. No nevadí, odložím tu auto, louku na postavení 

stanu tady vidím. Co tedy, dám si pivo a hospodské se zeptám co a jak. Paní hospodská je milá ženská, akorát mi 

nějak nerozumí, proč hledám recepci. „No podívejte, jestli myslíte někoho, kdo vám řekne co a jak – pak tedy 

recepce je zde v hospodě“. „No víte, potřeboval bych chatku, mám sice stan, ale mají padat kroupy“, povídám. „tak 

to bude problém, ale počkejte, dnes zrovna někdo odjel a další mají přijet až zítra. Pokud to máte jen na jednu noc, 

tak se zkuste domluvit s manželem. Tamhle jede na traktoru“. 

 No paráda. Pan byl velice příjemný. „No podívejte se, na jednu noc bych tady měl 8 místnou chatku. 

Kolik Vás je?“ „No bohužel jsem jen sám“, povídám. Krásný úsměv jsem vyloudil na jeho tváři. Zamyslel se: „Kolik 

dáte za tu chatu?“. Přemýšlím a odpovídám: „Kolik si řeknete, mají fakt padat kroupy a tak se mi ve stanu nechce 

být“. A aby pán viděl, že nejsem bez peněz, vyndávám peněženku a začínám se přehrabovat v penězích. První 

bankovka je dvoustovka. Beru jí tedy do ruky. Pán se usměje ještě více. „Koukám, že jste srandista a takový lidi mám 
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rád. Dejte mi tedy tu dvoustovku. Nechám Vás tam, ale musíte něco utratit i tady v hospodě. „ Tak to jsem mu 

skutečně s radostí slíbil. „Můžu to utratit i v pivě?“ Oba jsme se usmívali, zkrátka tomu se říká radioamatérsky – 

naladit se na správnou a stejnou vlnu. 

 

Chatka byla perfektně vybavená. Stačil jsem i natáhnout LW20m na večerní sked. Na mobilu jsem si všiml, že zde je i 

nějaká hifi síť. U paní hospodské jsem se pak za 50Kč dozvěděl heslo. Frčelo to tady skutečně velice rychle. V životě 

bych neřekl, jak to zvíře z obrázku se rychle se mnou seznámilo. Stačilo, abych mu trhal trávu a dával do pusy HI. 

Kupuji si ještě žeton na teplou vodu a dávám si za 45 Kč velice dobrou klobásu. Pivo též nemá chybu. Tak tento kemp 

se mi začíná líbit. Asi ho budu muset zařadit mezi objevené a neprozkoumané.  

 Sked, sked, sked…..  

 Dodnes se svět nemůže dohodnout na tom, zda již to maximum je za námi, nebo před námi. Optimisté tvrdí, 

že je před, já tvrdím, že už to horší být nemůže. Většinou jsme při našich expedicích se vždy domlouvali na známém 

kmitočtu 3542 KHz. To musí fungovat vždy. Bohužel LW musí být alespoň 40m. Dělat ji lambda čtvrt je totiž hotový 

nesmysl. Před odjezdem jsem malinko studoval ionogramy a došel jsem k názoru, že tento rok se odstěhujeme na 

40m band. Většinou kolem 20 SELČ kritický kmitočet dosahuje skoro až 7MHz. To musí fungovat až do Liberce. Proč 

do Liberce? Tak to je na delší povídání. Brácha OK1USP jako správná „undatra – chápej VKV amatér třídy A“ si 

zakoupil stavebnici SW40. Sám si ji zprovoznil a postavil. Bohužel rozsah ladění od 7000 do 7040 KHz neumožňuje 

poslouchat SSB. Brácha tedy za dlouhých večerů začal poslouchat CW. Nakonec svým přičiněním (máme to asi 

v rodě, mne také nikdo neučil CW, naučil jsem se to sám poslechem) bere bez problému cca 60zn/min. Bohužel jak 

každý ví, dnes v úseku CW se jezdí velice rychle. Jezdí totiž poslední generace CW operátorů. Ti noví nevznikají a tak 

stanice s rychlostí 60 zn/min slyšíte jen vyjímečně. Zkrátka a dobře těšil jsem se na to, jak si večer pokecáme. 

Opravdu to bylo velice příjemné se přímo spojit s Libercem. Chodilo to jak víno. Večer usínám, jak mimino. 

Probouzím se až ráno kolem šesté, abych konstatoval, že žádné kroupy ani déšť se nekonal. Stačím se okoupat 

(sprchy čisté), nasnídat a malinko přemýšlím jak dál. Odesílám na SOTA byro seznam spojení z předchozího dne.  

 


