2012 – Polní den Slavkov
Polní den 2012 proběhl z osvědčené lokality Slavkov. Celý víkend účastníky grilovalo sluníčko ze všech stran. Sobotní
výstavba stanoviště i nedělní balení proběhlo v duchu družné zábavy, drobného boje s konstrukcí stanu, dokonce
stožár s mikrovlnnými anténami se nějakým nedopatřením skácel a zřejmě došlo k poruše na anténě, protože pásmo
13 cm ohluchlo. Noční i denní bouřky se našemu stanovišti vyhnuly, spadlo jen pár kapek ze zbloudilého mraku.
Podmínky se zdály vcelku slušné i když maximální DX stejně jako vloni nepokořil hranici 700 km. Leč bylo slyšet dost
německých stanic, což v takovém množství jako letos nebývá zvykem. Letošní Polní den opět proběhl rekreačním
způsobem, dorazilo i několik účastníků z jiných radioklubů a podařilo se vyzkoušet i provizorně natažené véčko na KV
v probíhajícím QRP závodu. Jedním slovem spokojenost, letošní Polní den se vydařil.

2011 – VHF Contest Samotišky
Den rekordů 2011 nebyl v pravém smyslu slova honbou za rekordy, ale i tak jsme si rádia užili všichni do sytosti.
Závod proběhl ze statické kóty v Samotiškách nedaleko Olomouce. Poměrně nízko položená kóta přes minimum
příprav poskytuje pěkné zázemí k vyžití na dvoumetrovém pásmu. Poněkud schovaný severní směr se dá obejít
použitím odrazu od Kosíře – protějšího kopce nedaleko za Olomoucí. Letní počasí přispělo k pohodovému průběhu
celého závodu, který nebyl přerušován nečekanými rozmary počasí. Proběhly první pokusy s SDR s příjmem na volně
ložený dipól. Samotný přijímač FunCube byl trochu tupý, chtělo by to dodělat pásmovou propust a alespoň jednotranzistorový zesilovač na vstup. Šířka pásma zvukové karty neumožňuje záznam celého pásma, ale i tak se velikost
záznamu zvyšovala v řádech gigabajtů.
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2010 – VHF Contest Dlouhé
stráně
Na VHF Contest 2010 se nám podařilo se souhlasem OK2UUJ obsadit vcelku atraktivní vysoko položenou kótu
přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně v Jeseníkách. Deštivé, větrné, chvílemi i slunečné počasí s námi občas hezky
laškovalo. Po stavbě stanu a vztyčení stožáru… s anténami následovalo kamzíkování s agregátem.
Tedy
přenášení agregátu po blízkém okolí, co kabel dovolil. RX velice ochotně přijímal sršivé rušení agregátu, který se
nakonec podařilo ukrýt mezi pár kamenů ve směru, kterým nebyl předpokládán provoz. V noci i přes den byly chvilky,
kdy zima byla protivně vlezlá, což se řešilo indiviudálním přitápěním každého jednotlivce. Užili jsme si hezký víkend s
provozem na 2m a už se zase můžeme těšit na další závod.
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