
Hlavní náplní mezinárodního setkání je
vždy osobní setkávání lidí z radioama-
térského pásma. Na setkání přijíždějí „do-
mácí“ radioamatéři a hosté z okolních ze-
mí, především Slovenska. Letos mají přijet
radioamatéři z Chorvatska, Litvy, Velké Bri-
tánie či Nizozemí. Vloni například přijeli
hosté až z Kanady a z Nového Zélandu.
Starosta města Holice tyto významné hos-
ty setkání, reprezentanty firem a pořadate-
lů přijme na radnici. Bez podpory města by
se setkání pořádalo jistě obtížně. Holický
radioklub tuto aktivitu obětavě udržuje
a zdokonaluje přes dvacet let.

Na akci se představují radioamatérské
svazy evropských zemí a prezentuje se
i domácí holický Radioklub OK1KHL a sa-
mozřejmě Český radioklub, který zastřešu-
je jednotlivé radiokluby v ČR a uděluje akci
záštitu. Na setkání by měli mít "zelenou"
mladí radioamatéři a technici a představí se
radiokluby, které se činností s dětmi a mlá-
deží zabývají. Nabízejí vždy možnost, aby si
děti samy vyrobily jednoduchý technický vý-
robek, například v „dílně“ Coca Cola radio.

Dalším posláním akce je také prohloube-
ní vědomostí, proto jsou připraveny před-
nášky s technickými tématy. Velké pozor-

nosti se vždy těší projekce a přednáška
o zajímavé expedici, kterou radioamatéři
podnikli. Letos se představí zajímavá DX
slovensko-česká expedice do Gambie re-
prezentovaná Jirkou, OK1RI, a Richardem,
OK8WW. Do zajímavého státu západní
Afriky, který se rozkládá v nivě řeky Gam-
bie, se podívali na konci loňského roku. Od-
tud také vysílali do celého světa. Radioa-
matéry jistě zaujmou přednášky s technic-
kými tématy – například spojení na dlou-
hých vlnách 9 kHz a výše, problematika
QRP nebo možnost sledovat vývoj počasí
pomocí vlastní techniky. V ukázkovém pro-
vozu bude vysílací středisko domácího ra-
dioklubu, který má jinak svou základnu na
kopci na Kamenci.

Oblíbená je nákupní výstava zboží reno-
movaných firem i technické literatury
s příznivými cenami – a k tomu burza odlo-
žené techniky a různých součástek. Tradič-
ní jsou také výstavky historické radiotechni-
ky. Letos to budou "krystalové filtry" Václa-
va Busty, OK1MWA a každoroční unikátní
výstavka Začátky vysílací techniky Ing. Vik-
tora Křížka, OK1XWM.

Pro obohacení akce je připraven též do-
provodný program. Opět bude hostem
Airsoftová střelnice a poprvé se setkání zú-
častní členové klubu vojenské historie ČS-
LA se zajímavým programem a možná uvi-
díte přehlídku motocyklů JAWA.

Snad bude počasí přát více než vloni
a akce se vydaří ke spokojenosti návštěvní-
ků i občanů města. To, co bude k vidění,
může oslovit i širší veřejnost. (Podrobně
o akci na www.ok1khl.com.) Pro důchodce
a děti bude vstup na akci zdarma, takže bu-
dou moci využít tyto dny v závěru prázdnin
k pěknému výletu do Holic.

(vha)

Další informace můžete získat na adrese:
www.ok1khl.com nebo Ředitel setkání:

David Šmejdíř OK1DOG, tel:+ 420 605 843
684 Hlavní pořadatel: Miroslav Procházka,
OK1NMP, tel: +420 602 612˚807
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22. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ RADIOAMATÉRŮ 
HOLICE 26. a 27. srpna 2011

OK1KHL zve na 22. mezinárodní setkání radioamatérů
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Srpnové Holice budou opět plné radioamatérů

Velké mezinárodní setkání se již chystá. Holice se zaplní radioamatéry a pro-
dejci, kteří obsadí tradičně prostor kulturního domu a sportovní haly a jejich
okolí ve dnech 26. a 27. srpna. Pořadatelé z holického Radioklubu OK1KHL j-
sou i v době prázdnin a dovolených v plném nasazení, aby velkou akci organi-
začně zvládli a nepřerušili tuto mnohaletou tradici. Zvou všechny zájemce
o amatérské vysílání na bezesporu největší a nejprestižnější mezinárodní ra-
dioamatérskou akci pořádanou v České republice, která nabídne prostor pro
setkávání, poučení i příležitost nákupu radiotechniky u renomovaných firem či
na bleším trhu.



JERRY NOVÉ MĚSTO P. SM.

Je na čase shrnout účastnické výsledky
letošní „odlehčené“ nesoutěžní vzpomínko-
vé PMR akce.

Na sklonku září (25.9. 2010) jsme se opět
sešli na kopcích při obnoveném PMR Me-
moriálu Milana 42 Hradec Králové. I přes
moji opožděnou horší propagaci (za což se
omlouvám) se nás sešlo na pásmu docela
dost. Nadšence okupující své kopce mnoh-
de překvapilo nemilé počasí. Dorážející
studená fronta od jihozápadu přichystala
mokré chvilky, ani teploty nebyly bohužel
moc přívětivé...

Já jsem vyrazil na oblíbenou kótu Jizera
(JO70PU, 1122 m), která bývá na PMR po-
měrně chodivá, avšak počítal jsem jako
vždy skoro se vším. S PMR jsem na Jizeře
byl i o týden dříve, kdy probíhala CB soutěž
„Podzimní Éter 33“ (18.9.'10), tehdy mi na
Jizeře dělali společnost další přátelé (Zden-
da Ústí s ratolestmi a Frenky Smědava). Na
Pikadora jsem vyrazil jako sólista, jelikož
Frenky léčil pochroumanou nohu, a tak

jsem bivakoval na vrcholové skále sám ve
spacáku, schovanej pod celtou až do so-
botního večera. Přes tyto vysloveně polní
podmínky jsem se rozhodl nepsat deník,
což mne docela mrzí, povedlo se několik
zajímavých spojení, namátkou: Tomáš Tá-
bor /p Homole (160 km), Hagi Praha /p Pí-
sek v Brdech (150 km), Pětka Roudná /p
Přívraty (160 km), Franta Bransouze /p Ho-
lý Vrch u Jihlavy (170 km), perfektně byl
i slyšet Simon007 z kóty u Velkých Popovic
(112 km) pouze na PMR hodinky
(400 mW)!!! Celkem odhaduji že jsem udě-
lal 40 kontaktů a bylo prostě s kým povídat
až do doby, kdy na Jizeře zesílil studený ví-
tr i déš�. 

Zpátky ještě k výsledkům, hned při prvním
zapnutí PMR-ky jsem narazil na Barryho
z Nové Paky, který tentokrát zavítal do Ji-
zerských hor. Úspěšně otestoval Javorník
(JO70QR, 826 m) z kterého za celý den
ulovil téměř 80 spojení, což je fakt parádní
výkon! Ostatní deníky byly sice skromnější,
ale účast se cení. Všem, kteří odeslali de-
ník pošlu pamětní „lístek“ – jako malou upo-

mínku a poděkování za účast v naší akci.
Pikador 2010 je minulostí a já věřím, že se
opět v příštím roce sejdeme ve zdraví a hoj-
ném počtu. O termínu akce chci během
zimních měsíců rozvinout debatu, takže si
sami určíte kdy se shledáme při dalším roč-
níku PMR Memoriálu Milana 42. 

Přehled účastníků PMR 
akce PIKADOR 2010 

Ruda Kunratice /p nr. Větrný Jeníkov
JN79RL

Koudelka Kladno /p. Milešovka 837m
JO60XN

Barry Nová Paka /p Javorník 822m,
(spojení na 175 km s Jířou Doubravka /p
Klínovec 1244 m a Radkem Božkov /p K-
línovec 1244 m)

Mirek Rozdrojovice /p Krajina 514m
JN89EG

Exp. Golf /p Jílová JN89QE
Exp. Artaban /p Sedlo JO70DO

Zdroj: http://www.cbpmr.cz/pikador-2010-
byl-v-novem-kabatku-13.html
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PŘEČTETE SI:
�� Přijímač se zpětnou vazbou na
střední vlny s anodovým napětím

6,3 V a jednou elektronkou ��
Jednoduchý zpětnovazební přijí-
mač pro střední vlny s miniaturní

sovětskou elektronkou 6N16B
����CB liga za srpen a září  

������Retrovzpomínky z Výzvy

PMR nesoutěžní memoriál Milana 42

O Podzimním éteru (18.9. 2010) panovalo na Jizeře poněkud lepší počasí...
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KAREL PALAVA, OK2DAS

Chystací prolog
Karel se nejprve poradí s lékařem. Ten po-

dobnou akci nedoporučí a pronese slohové
cvičení na téma nemoc. Karel to doktorovi
odkývne a vydá několik souhlasných vzde-
chů. Pak přijede domů, podívá se na své
rostoucí panděro, na kterém se podepisují
i jinak účinné léky, jukne z okna na Slunce
a vytratí se na dvůr k vozidlu. Nejprve se
polaská s gumami, pak ověří plnou bombu
pro topení. Následuje start. Pro neznalé, to
se otočí klíčkem, nažhaví a – nic! Motor se
sotva převalí a sděluje, že takto tedy ne.
Karlův slovní doprovod vynechejme, není
tisknutelný. Následuje nabíjení akumuláto-
rů. Leč nabíječka i měření hlásí aku v po-

řádku. Karel si již v duchu maluje výměnu
startéru, která je podobná pověstnému
internetovému Lakatošovi. Pak očko
sklouzne na svorky aku...

Avia má tři aku a u všech nové mosazné
svorky. Krom jedné olověné, která se tehdy
před lety zdála dobrá. Nyní si dovolila
prasknout tak rafinovaně, že ji prozradilo
jen jiskření. Následuje sebekritický výlev
opět netisknutelný, výměna svorky – a ko-
nečně start a jede se. Úžasné opojení, po
dlouhé době zase za volantem! Opakuji za
volantem Avie, ne za nějakým kulatým nic
v osobáku. Sjede se tři kilometry dolů z Pá-
lavy a dostaví se cink. Nyní již převedu děj
do první osoby, lépe se píše. Cink zname-
ná, že vysílačka leží doma připravena k na-
ložení. Na nejbližším téčku čelem vzad,
u baráku další otoč, naložit stanici a jedu
znovu. Rodina drmolí něco o skleroticích.
A zda prý mám telefon, aby mne v případě,
že zabloudím, nalezli podle signálu. Za vo-
lantem nákla�áku mám výrazivo hodné ka-
nálu číslo 10, ale rodina na chodníku nesly-
ší. Mávají, mile se kření a těší se, že jim ne-
budu rušit televizi.

Prolog je ukončen, nyní akce
Směr Šibenický vrch, kam jinam po tako-

vém půstu. Cesta proběhla v pohodě až na
samý závěr. Na konci silnice, kdy se tato lo-
mí na Slovensko, je spousta lidu, družičky,
šohajové, ještě větší spousta lepších vozi-
del, bohužel i na lesní cestě k vrcholu Šibe-
ničáku. Prostě neprůjezdné a nevypadá to,
že by mi někdo chtěl cestu uvolnit. Tak če-
lem vzad, dnes již potřetí. 

Sjíždím na parkoviště nově vybudované-
ho lyžařského vleku. Stejně jsem si dal úkol
již dříve, že toto místo vyzkouším. Je asi
o 50–60 m níže oproti vrcholu. U silnice asi
300 metrů zpět uvidíte novostavbu příslu-
šenství sjezdovky a na kopci sloupy vleku
s mohutným motorem na prvním. 

Kolem chodí dělníci, sobota nesobota, fi-
nišují. Právě zkoušejí přívody vody do
sněhových děl. Zírám nahoru na urovnaný
svah, na jehož konci se tyčí náš oblíbený
vrcholový strom. Vždy přítomné ovečky se
drží stranou. Dnes si tedy nešlápnu do ho-
vínka, zato stojím na čerstvém asfaltu. Se-
shora přišly dvě dívky. Schovávají se za
Avii, aby si v klidu vykouřily cigaretku. Od
nich se dovídám, že nahoře je Satané, no-
vá tradice, kdy se lidem z města a okolí
ukazuje, jak se ručně kácí a zpracovává
strom či stromy. 

Šohajé vyjedou nahoru na koňských po-
vozech, samozřejmě v krojích. Za nimi vyje-
de obecenstvo z lepších kruhů v nóbl au-
tech. Auta sice měla zůstat na parkovišti,
kde jsem nyní osamocen já. Ale kdo by
chodil 300 metrů pěšky! Tedy proto nahoře
ta směs folklóru a moderních vozidel. Ale
což, každý máme své. Začínám vysílat
a spojení se na mne lepí jak vosy na bon-
bon. Severní, střední Morava, ale i Vysoči-
na, místo se ukazuje jako slušné i pro směr
na Slovensko, když teoreticky je tím smě-
rem převýšení. Tedy máme místo na Šibe-
ničku, kdyby nešlo vyjet až nahoru. A po-

zvání pro lyžaře současně. Sjezdovku hod-
notím laickým okem jako vhodnou i pro mé-
ně zdatné borce.

Expediční stanicí je Yaesu FT-897 uprave-
ná i pro CB. Poháněná z aku 12V, v Avii
vyčleněném jen pro vysílání. Sázím spojení
nejen na CB, ale i na VKV 2m. Dokonalé
opojení. 

Smráká se. Krojovaní chlapci se vracejí za
zpěvu národních písní dolů do dědiny. V ru-
kách lahvičky s průhlednou kapalinou, voda
to asi není. Neb jeden z nich rázem zahučí
do škarpy u silnice. Ostatní přiskočí, opatr-
ně odeberou lahev, a potom staví šohajka
na nohy a zpěv i chůze pokračuje. Se sou-

mrakem přichází vítr, který se posléze v no-
ci změní ve vichřici. 

Náhle je zataženo a ráz počasí na Šibe-
nickém vrchu dává na vědomí, že skutečně
přichází tvrdý podzim se vším všudy. Když
jsem druhý den dopoledne balil, musel jsem
čekat mezi poryvy větru, abych složil moji
CB 5/8 Futuru z teleskopického vojenského
stožáru. Stožár jsem ani nevytáhl na plných
12 metrů, ale pokorně jej nechal jen 2 met-
ry nad střechou, aby radiály nezakrývaly
prutovku na VKV.

2 Výzva na kanále č. 6/2010

Pokračování na str. 3 ��

Trochu řečí – veselých i neveselých – z Avie
Průběh letošního počasí doposud poněkud podivným byl. V létě chladno, za-

to na podzim teploučko, jako by mělo přijít znovu léto. Bylo tak krásně, že i le-
noch stylu Karla Pálavy se rozhodl vyhnat pavouky z motoru Avie a vyrazit po-
čátkem listopadu do terénu. Karel nikoho k sobě nesehnal. Byl odmítnut i nej-
bližší rodinou. Jel tedy sám jako poustevník. Jak takový výjezd jednomužné
Expedice Avia, po půlroční zdravotní pauze, vypadá?

Karel v Avii s kamarády
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Do půlnoci vysílání. Zde se omlouvám
všem toužícím po rychlém expedičním spá-
du. Ano dělal jsem spojení, ale hodně
s každým popovídal, pokud měl zájem
a podmínky dovolily. I tak na konci akce by-
lo v deníku přes stovku zápisů. Měl jsem ra-
dost, že se opět slyším i s kamarády, za
kterými z Pálavy nedosáhnu. V neděli ráno
milá povinnost, ranní kolečka.

Epilog
Do rána je ještě daleko, je noc, stanice vy-

pnuta, nechám se kolébat větrem s Avií jak
mimino v kočárku a vzpomínám. Naskočí
mi Michal Střílky. Bylo mu snad 11, když se
poprvé ozval na CB se svým starším bráš-
kou Martinem. A potom jsme se seznámili
osobně a po čase dostal svolení jet s Avií
na vysílání. Nemoc nedovolovala mnohé,
co by kluk v jeho věku mohl dělat. Poprvé
na Buchlově, blízko domova. Nadšený Mi-
chal se chopil mikrofonu a nepustil k němu
nikoho. Rádi jsme se ujali rolí zapisovatelů,
když jsme měli tak zdatného třináctiletého
moderátora. Jako dnes vidím s tatínkem
smlouvající znavenou, ale š�astnou,posta-
vičku, kterou o půlnoci podle dohody tatí-
nek spíše vynášel, než odváděl do svého
vozu. Za půlhodinku se Michal ozval ještě

z domácího kanafasu, než usnul posilujícím
spánkem.

O pár měsíců později na předjarním Anto-
níčku. Vítr funěl, všichni samá srandička sta-
věli anténu. Anténa se třpytila proti jarnímu
nebi na stožáru a vedle Avie Michal s tváří
neviňátka, v ruce koax a na rtech otázka
– chlapci, nezapomněli jste něco? My podlí
nechtěli, aby nám při stavbě zavazel, proto-
že slabé tělo nebylo možno použít. Tak jsme
mu nechali smotat koax. Za podcenění jeho
osoby se nám pomstil tím, že jaksi zapome-
nul připomenout, že anténa, by� na vysokém
stožáru, bez koaxu nevysílá. Lépe, připome-
nul to, až byla anténa nahoře.

Za trest, když jsme chybu napravili, dostal
složit VKV anténu a byl z těch tyček poně-
kud zmaten.

A my se naučili nepodceňovat nikoho, ani
kluka, který díky nemoci má malou a slabou
postavu. Jeho výšplechty na pásmu, jak ve-
dl vysílání, jsou nezapomenutelné. I díky je-

mu se lepili na expedici brejci, pokud s ná-
mi mohl jet. Kouzelná je vzpomínka na vy-
sílání z Kohůtky. Tedy jsme moc expedičně
neuspěli. Zato osazenstvo z Kohůtky uspě-
lo u nás s jejich pověstnými borůvkovými
knedlíky. Michal si z opatrnosti dal polovič-
ní porci, ale nakonec se půlka půlky balila
na cestu, zatímco se ostatní ládovali. Kaž-
dá expedice s Michalem byla také o lécích,
které musel užívat. A nebylo jich málo.
Vždy si je vzorně seskládal do zásobníku
a ostatní dohlíželi, hlavně jeho bratr Martin,
aby je také poctivě sezobal.

Oba bratři měli s sebou vždy kouzelný ko-
šík s výživnými domácími pochutinami od
maminky. Jednou tak Petr Lužice v noci su-
gestivně popisoval recepty, že maminčin ko-
šík putoval do Avie zpod vozu a byl použit
zcela neplánovaně. Hlad je svinstvo, zvláště
o půlnoci. Když bylo Michalovi snad 14 let,
byl s námi na velké expedici na Šibeničáku. 

Slezlo se nás tam požehnaně síbíčkářů
i HAMů. Takový malý sraz. Plkali jsme ven-
ku, antény zvednuté, jen jaksi jsme zapo-
mněli vysílat. Michal s ještě mladším kole-
gou Markem rozjeli expedici sami. Kluci se
trochu sekli a v zápalu vysílání hlásili výšku
Šibeničáku 76 metrů, namísto 706 metrů.

Michal se přišel zeptat, proč se jim na pás-
mu udiveně smějí. Jen jsme mu ukázali ta-
bulku kóty na stromě. Upřímně se vyděsil,
když četl 706 m a šel raději na PMR. Nás
dospělé zahanbil tím, že připomněl, proč
jsme vlastně na kopec jeli, ne jen prázdně
plkat a popíjet, ale také vysílat... 

Michal Střílky, civilně Michal Nakládal, stu-
dent Střední školy obchodu, zemřel měsíc
po sedmnáctých narozeninách dne 13. září
2010. Podlehl těžké nemoci, se kterou bo-
joval s pomocí rodiny a lékařů od narození.
Vždy usměvavý. Malý tělem, velký stateč-
ností. Věděl, že jej zanedlouho čeká náruč
smrti. Nemůžeme být smutní, možná se ne-
mocnému tělu ulevilo. A já věřím, že tam
někde nahoře na nás dolů kouká vysmátý
Michal, v ruce konec koaxu a při každé
stavbě expediční antény na nás volá „Kluci,
bacha na koax!“

Za Expedici Avia a všechny přátele, 
Karel Pálava, OK2DAS

����������������������������Pokračování ze str. 2

Trochu řečí – veselých i neveselých – z Avie
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RETROVZPOMÍNKY NA VÝZVU 

Jak to bylo
Měsíčník se rychle z východních Čech vy-

dal dál do celé republiky, i na Slovensko
(kam putoval i letos). Zprvu se tomuto
16stránkovému dílu dařilo dobře, získal si
rychle jméno, a tím také mnohé firmy, které
v něm inzerovaly tehdy nové stanice pro to-
to radiopásmo. Časopis živí většinou jen ta
inzerce, nemá-li být drahý pro čtenáře.
Snad nejvíce se prezentoval vedle Allama-
tu CB bazar Ládi Černilov, hradecký už zmí-
něný RadioCom, brzy se přidala firma Elix
a také ostravská firma President. Ceny Vý-
zvy i inzerce byly opravdu mírné. Výzva stá-
la 5 Kč – posílala se ale jen hromadněji na
jednotlivé CB kluby od pěti kusů.

Polovina 90. let minulého (to je hrozné p-
sát, že?) století byla éra CB klubů, které
vznikaly jako houby po dešti. Lidé ještě mě-
li čas se sdružovat podle svých zájmů.
Chtěli se poznat a scházet se, takže ve Vý-
zvě č. 2/1996 bylo hned několik pozvánek
na srazy – Vacovice, Tábor, Štětí, Luž, Ústí
nad Labem, Větrov, Brno nebo pardubický
Prior... A o tom priorovém je třeba se zmínit.
Klub vedl Milan Cukrář (na snímku níže),

který dal dohromady Pardubičáky
– a v Prioru v restauraci se jich scházelo na
stovku... Po čase se přemístili do Zlaté šti-
ky a setkání se konala opravdu po mnoho
let a vždy byl nějaký pěkný program. Také

jsme Milana Cukráře i s rodinkou několikrát
v redakci uvítali. A nejen on navštěvoval na-
ši redakci. Také se chtěli lidé z větších měst
a jejich okolí a pořešit technické problémy,
udělat si hezký večer někde v přírodě (tře-
ba Plotkory) či další velké kluby, na něž si
vzpomínám, byly v Brně a Jindřichově
Hradci. Potom později se rozjely výjezdy na
kopce – asi to začala expedice a klub Bo-
růvka – českolipští síbíčkáři. Také se roz-
běhla první CB soutěž RKL CB Contest
a konal se Vánoční závod CB klubu Allamat
Dobříš.

Kdo o čem?
O příspěvky nebyla nouze. Bylo zpočátku

opravdu co vysvětlovat. Jaké jsou stanice
– co je stabilka, ručka, mobilka –, které anté-
ny a kabely užít. Jestli si máte pořídit majk
s echem nebo raděj bez, co je selektiva, co
je opakovač... atd. Zájemců o tento druh vy-
sílání byly opravdu po republice tisíce, proto-
že se ještě nešířily mobilní telefony a telefon-
ní linky se někam prostě nedaly zavést – ne-
bo to bylo drahé (no, a co máme říkat dnes,
že...). Stanice si pořizovali chlapi do nákla�á-
ků i osobních aut, pořizovaly je děti pro ba-

bičky na samotách. Dodnes si spolu povída-
jí, alespoň zde v Orlických horách.

Představte si, že před těmi 16 lety museli
všichni do redakce bu� zatelefonovat, nebo
posílat dopisy či faxovat. To se vše s těmito
zařízeními i počítači začalo roztáčet... Ale li-
dičkové síbíčkářští psali, právě ti nejvíc
„praštění anténou“, nebyli líní to udělat.

Už od prvních čísel Výzvy se psalo také
o tom, že přes síbíčko se mohli lidé dovolat
na záchranku či policii – začala éra „devít-
ky“. Přispěvovatelů do Výzvy bylo mnoho,
mezi prvními, kromě tedy firem, které psaly
o svých novinkách, byl Jan Dobrouč, který
přispěl i do posledního 16. ročníku. Tenkrá-
te (3/1996) napsal o tom, jak vztyčil kvůli sí-
bíčku na svém domku opravdu mohutný an-
ténní systém. V prvních číslech Výzvy byly
zveřejněny příspěvky například Jirky Machov,
Pavla Bus Javornice, Pavla Bystřice, Honzy
Prachatice, Milana Nymburk, Vaška Větrov

Pokračování na str. 5 ��Chystání jarního holického setkání 1999

Milan 42

Jaké byl úplné začátky s Výzvou jste se mohli dočíst v čísle jedna z roku 2009. Vý-
zva začala vyházet jako občasník a první A5 brožurka vyšla v červnu roku 1995. Od
té doby vycházela každý měsíc, až v posledním roce vyšla jako dvouměsíčník. Spon-
zory pro vydavatelskou a novinářskou práci Milana 42 se stal hlavně síbíčkář Jarda
Dykovka a RadioCom, tuším. Na začátku stál také Milan Allamat, který založil snad
první klub síbíčkářů a pro něj Výzvu objednal. Už v lednu 1996 vyšla Výzva jako mě-
síčník na formátu velkého sešitu a tištěná na novinovém papíře. Myslím, že měla pro-
fesionální úroveň od samého začátku. Jakby ne, že (?) – když ji začal tvořit novinář,
tehdy s dvacetiletou praxí. Od začátku to byly noviny (časopis prý musí být sešitý,
a to Výzva nebyla) či měsíčník opravdu zájmový, o tomto CB koníčku – vysílání na
občanském pásmu od 26,965 do 27,405 MHz. Vydávání, které letos končí trvalo tedy
16 ročníků, na léta to bylo 15,5 roku. Dovolte mi tedy trochu nostalgicky vzpomenout
alespoň na první ročníky...
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– ten kolem sebe sdružoval benešovské sí-
bíčkáře také oněch patnáct let... 

O technice začal psát Honza Efko, Hra-
dec Králové. Do Výzvy přispívaly i ženy,
např. Milada Ústí a Ludmila Písečná, či
pěkné články o cestování se síbíčkem psa-
la Jiřina Neratovice... Jmen by bylo mnoho
– Kocour Neratovice, Petr 71 Pardubice,
Pavel Barrandov, Vrána Zahradní Město
Praha, Jirka Litoměřice, Martin Pentagon,
Joe Kolín,... Snad nám to všichni, kteří jste
do Výzvy napsali, prominete že nejste jme-
novaní. Ty současné psavce si jistě vybaví-
te už sami. Ale musím vzpomenout technic-
ké příspěvky také Antonína Líšeň i Járy
Sedláře – ten nám vydržel doposud, potom
také Zdeňka Ústí, Petra Doudlevce. Tech-
nické a jiné příspěvky psal i Dan Kopidlno,
který se ujal role čestného šéfredaktora po
Milanově smrti (5.8.2003) a také Lá�a Fó-
rum i Bohouš Česká Lípa.

Akce z Výzvy
Hned v druhém ročníku Výzvy se také

zrodila akce volby miss MAJK ´96, kterou
se stala Lada Paseky, na základě hlasů po-
slaných do redakce, a vicemiss byly Renča
Libeč a Jana Dobruška. Pak začal se svými
volbami miss Ještěrka klub ve Frýdku-Míst-
ku. Pěkné příběhy se rodily i v klubu

„Sedmilhářů“ a mnoho lidí na pásmu pak
mělo legraci, když tomu ostatní věřili. Pěk-
ný příběh byl o tom, že anténa, aby lépe vy-
sílala a brala dálková spojení, je jí třeba na-
tírat speciálním lakem. Ovšem Franta Mle-
jn tomu nevěřil, protože měl lepší zlepšo-
vák. Ke stožárku antény přivazoval kozy na
pastvě... A ty vylepšily PSV nad 1 – a zača-
la se zkoumat teorie biologického zesilova-
če. Ještě větší úspěch měla konstrukce pří-
stroje, který se nazýval zábukoměr – k mě-
ření počtu posluchačů na kanále, kteří jsou
tzv. za bukem. Jen tedy poslouchají, na-
štěstí negumují... (Co kolem gumáků bylo
diskusí.) Asi před dvěma lety jsme také při-
pomněli historii kolem Járy da Cimrmana
a síbíčka.

K příběhům jen sepsaným o životě na CB
pásmu patřily také ale legrácky, které si sí-
bíčkáři opravdu vyvedli... To když do Hrad-
ce Králové před prodejnu Jardy Dykovka
doputoval vršek kóty Špičák, tedy objemný
špičatý kámen z Orlických hor – aby měl na
něj pohodlný výstup. O pár let později splni-
li síbíčkáři z okolí Prázovky také výhrůžku
a dovezli „Dře-
vomorkaři“ po-
loviny pořád-
ných kmenů
jako sedací
soupravu...

Od čísla
2/1996 se za-
čala uveřejňo-
vat jména
– tedy pře-
zdívky – sí-
bíčkářů v rub-
rice Kde, kdy
koho seženu?
Byly dodány a odposlechnuty volačky nej-
prve logicky z východočeských měst – mezi
známé volačky např. patřil Honza Skalka,
Eva Véčko, Marta Prázovka, Kačka Želí, Ha-
na Holice – jsou tam uvedeny volačky z Čer-
veného Kostelce, Týniště n. Orlicí, Dobrušky,
Nového Bydžova, Hořic, ale i z Kolína. Vola-
ček bylo hodně, takže stačily vždy naplnit
alespoň jednu či dvě stránky Výzvy po něko-
lik let. Nakonec byl také vydávány jako roční
sborníček od roku 1998 do roku 2005.

Ve Výzvě se psalo o setkáních síbíčkářů,
bu� přišly zprávy nebo je Milan 42 také na-
vštěvoval. Originální CB setkání také pořá-
dala Kačka Želí – tam nikdy nechyběla leg-
race, hudba, tanec a humorná vystoupení
(když buclatí chlapi baletili Labutí jezero,
nebo závody s trakařem, jízda na dřevěné
koni...) a vyvedení důvěřivých hostů něja-
kým šprýmem. Každý v tu dobu chtěl být
originální. Kam se ta touha poděla...

��������������������������������Pokračování ze str. 4

Dokončení na str. 6 ��Vodník Stěžery, Kačka Želí a Dědeček

Dort nebo klobouk? – pro Evu



Musím přiznat, že se mi už nepodařilo za-
jistit častěší návštěvy CB akcí po republice.
V redakci ubyl i čas na to hovořit s lidmi na
pásmu. Ale vzpomínám si na svou cestu na
jižní Moravu na samé hranice se Sloven-
skem, kde se scházejí Moraváci na svatém
Antoníčku – to bylo velmi
příjemné dostat se mezi
lidi, kteří mne neznali,
a přesto velmi pěkně při-
jali a z nádraží i na nádra-
ží dopravili... Pravidelně
mi pak zůstala jarní i pod-
zimní setkání v Holicích. 

Pěkné srazy jistě proží-
vali příznivci kotlíku Trn-
ky brnky, ve Valašském
Meziříčí, na domaž-
lickém Baldově, na Prá-
zovce (kde prožili první
máje znovu nebo slet ča-
rodějnic), na Zásece a již
zmíněné jarní Holice atd.

V roce 1997 se psalo
také o pomoci síbíčkářů
při povodních a pěkný
seriál o expedici Sicílie psal Delfín Praha.
Témata byla technická, vedlo se mnoho
diskusí o slušnosti na CB pásmu a sí-
bíčkáři posílali své zážitky z expedic
a soutěží. V tom roce se také rozpoutala
diskuse kolem lokátorů... V roce 1998 za-
čala do Výzvy přispívat i Kosačka Horné
Chlebany, která založila také CB měsíčník
Júnošík. První příspěvek byl o síbíčkářích
Kobra a Rambo Trenčín, kteří se pokusili
přejít přes vrcholky českých a slovenských
hor trasu 750 kilometrů a přitom měli nava-
zovat spojení na CB. Podařilo se jim ujít ki-
lometrů 250! I to bylo úctyhodné! Poprvé
se také konal českolipský Letní polní den.
Začaly také první pokusy o posílání signá-

lu ze síbíčka na síbíčko kolem republiky.
I když první pokus o bumerang – kam až
se signál předá – uskutečnil již v roce
1996. Také se poprvé (1999) rozletěly
Mušky Babky Kosačky. 

V roce 1999 vznikla asociace klubů CB,
ozvala se snad poprvé expedice Radegast

a napsala o své cestě až do Turecka. A pro-
sincové číslo Výzvy vyšlo pokusně se čtyř-
mi barevnými stranami. O rok později se
také zrodily velké non stop portejbly, jeden
uskutečnil Tomáš mobil Roudnice se svou
partou, a pak Milan 42 s partou z Medvědí-
na, kam přijela i Kosačka. O všech
možných soutěžích pro síbíčkáře
a péeremkáře už se nezmiňuji, ty už všich-
ni jistě znají.

Akce poslední
Snad by tento PEL-MEL o začátcích Výzvy

v minulém století mohl stačit. Mnozí síbíčká-
ři s námi vydrželi jako čtenáři skoro celých
těch šestnáct let, za to jim velmi děkuji. Prý
mají Výzvy vzorně svázané – na památku. 

Děkuji také znovu a znovu všem, kteří
do Výzvy přispívali svými názory, tech-
nickými články, humorem, básničkami,
kresbami a příběhy o dobývání kopců
a zvládání technických problémů, spoje-
ných se síbíčkem a později i PMRkou.

Výzva na kanále jako noviny končí,
nezbohatlé, ale redakce nekončí (na stejné
adrese připravuji totiž dále časopis Bio)
a nabízí ještě dost čísel Výzvy v papírové
podobě, která mohu na požádání zaslat,
a samozřejmě také sedm ročníků Výzvy,
které máme už zaznamenané v elektronic-
ké podobě v pdf. Budu dále k dispozici pro
vás, síbíčkáře, pokud budete mít nějaký do-
taz a podobně. Pokud se nějaké CB
zúčastním, ráda o ní napíši na weby, které
vás budou dále informovat o dění na pás-
mu CB. Ti čtenáři Výzvy, kteří internet ne-
mají, mají jistě dobré kamarády, kteří jim
dají vědět po síbíčku, co se děje, případně
článek vytisknou...

Loučím se s vámi po sedmi letech a za-
mačkávám CB slzu. Vím, že s Milanem to by-
lo asi lepší čtení, uměl do toho dát vlastní jisk-
ru, ale snažila jsem se vás, příznivce pásma
CB, nenechat na holičkách, dokud to šlo.

Mirka 42
P.S. Na holickém setkání se uvidíme!

Tři chlapi z klubu Česká Lípa, Kosačka Horné Chlebany, Milan 42
a Mirka 42 – 1999
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SOUKROMÁ INZERCE
Prodám výbavu k CB vysílání anténu půlku, ka-

bel, staničku Allamat 295, majk a zdroj. Cena do-
hodou. Emilka Holice, tel.: 495 538 969.

Nabízím různé velkosti ladicích kondenzátorů,
nové a nepoužité, i další součástky. Rychnovsko, tel:
494 596 642 a 728 732 438.

Prodám královskou sadu nerez nádobí fy BECK, 21
dílů, pepožité, cnea 30 000 Kč. Pepa Labská HK, tel.:
724 779 397.

Sháním Amatérské rádio, ročníky 1953–1954,
bu� volně nebo svázané. NEbo alespoň kopii
článků o měřící technice, koupím. La�a Vamberk
– 495 544 083, 732 188 375

Sháním popis vinutí cívek k BM 432 (GDO)
nebo i samotné cívky z p poškozeného přístroje.
Též jen pouzdro stř. sondy k VOTOHM Tesla
BM289 nebo i poškozenou sondu. Udělejte cenu.
La�a Vamberk – 495 544 083, 732 188 375

Koupím starší 2m balkonovou anténu do ceny
4000 Kč, sondu k voltohm BM 289 stř. pošk., s-
tačí i pouzdro, dálk. ovladač SAT přiímač COMAC
SL-35 i návod na přijímač a DO a též TOMSON,
ovladač zn. RTC 100. La�a Vamberk – 495 544
083, 732 188 375

RETROVZPOMÍNKY NA VÝZVU 
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Z dřívějška jsem měl už
postavené „zkušební šasi“
z „dřevíček“, na kterém
jsem zkoušel jednoduché
přijímače i mimo „nepájivé
pole“. A na tom se ostatně
se starými součástkami
dost špatně dělá.

S uvedenou elektronkou
jsem už kdysi přijímač sta-
věl, ale fungoval spíše tak
na 15 V než na 12 V a vy-
žadoval krystalová sluchát-
ka a dost divoké zpětnova-
zební vinutí. Krom toho se
anténa longwire vázala pří-
mo na laděný obvod, což
taky nebylo zrovna ideální,
protože vazba je kmitočto-
vě závislá – a ke všemu se
přijímač rozla�uje podle
délky antény. Navíc mám
svod antény už udělaný
koaxem přes „unun“.

Vyzkoušel jsem tedy jiné
zapojení. Mimochodem,
ale i zde lze použít vyšší
napájecí napětí, ovšem je
nutné použít v sérii se žhavením jinou žá-
rovku, popř. i paralelní odpor! Žhavicí na-
pětí elektronky je 6,3 V a proud 400 mA.
To není málo, takže se můžete o elek-
tronku i spálit!

Na laděný obvod jsem použil starý ladicí
kondenzátor s převodem a stupnicí
podsvětlenou právě tou žárovkou. Paralel-
ní odpor cca 56-60 R dotáhne proud pro

žhavení na cca těch 400 mA. Feritová an-
téna je ze starého tranzistorového přijíma-
če, jinak by měla asi 60 závitů a zpětnova-
zební vinutí asi 10 závitů. Anténní je asi 4-
8 závitů dle antény a feritové tyčky. Jako
zpětnovazební tak často lze využít vinutí
původně „vazební“ na vstupní tranzistor,
ale cívky jsou umístěny tak, že to „vazeb-
ní“ vinutí není na kraji tyčky, ale směrem

ke středu! Jinak to
při tom počtu závitů
a malém anodo-
vém napětí nebude
„vazbit“! Samozřej-
mě je nutné zapojit
vazební vinutí tak,
aby když se přidá
vazba signál se ze-
sílil, jinak je nutné
prohodit vývody va-
zebního vinutí.
Místní nebo silné sta-
nice ovšem přijímač
bude přijímat i BEZ
zapojeného zpětno-
vazebního vinutí.
Což doporučuji vy-
zkoušet a až pak si

hrát s vazbou! Tlumivka v anodě může mít i ji-
né hodnoty, klidně 10 mH nebo i 47 mH, jde
o typ 09P z GESu. Hrubé nastavení vazby ří-
dí ladicí kondenzátor, jemněji lze vazbu nasta-
vit potenciometrem v anodě (což zas nutně
nemusí být 250 k, ale klidně i 50 k či 100 k, ne-

bo můžete vazbu řídit jen kondenzátorem (ex-
tra pokud má převod) a místo potenciometru
dát odpor asi 25–75 k).

Potenciometr M5/G na hlasitost jsem po-
užil hlavně proto, že zde už byl. Na slabé
stanice je zbytečný, ale při příjmu silné míst-
ní stanice se hodí. Výstupní nf trafo může
být problém, neb "nic se neprodává, nic ne-
ní"! Tedy kromě možnosti objednat si z USA
za asi 11 USD plus poštovné trafo Bogen
725, což vyřeší všechny vaše problémy se
zkušebními konstrukcemi. Já jsem použil,
co bylo doma. Jiná možnost je zkusit i malá
sí�ová trafa v plastu např. 240V/6V a podob-
ně. (Bogen viz zde: http://makeara-
dio.com/misc-stuff/t-725.php)

Pokud chcete stavět na nepájivém poli,
použijte už předem co největší! A upravte
si některé součástky například podle m-
nou uvedených obrázků. (Viz třeba
ht tp : / /k rysatec .benghi .org /phprs /
view.php?cisloclanku=2010080903)

Doporučuji tak upravit i miniaturní elek-
tronky, kontakty v nepájivém poli jen na
„drátky od nich“ nebudou spolehlivé!

(jse)
POZN.: Schéma je umístěno na straně 10.
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Jednoduchý zpětnovazební přijímač pro střední vlny
s miniaturní sovětskou elektronkou 6N16B

Když jsem se tak díval, co mi doma leží, zjistil jsem, že různých sovětských
miniaturních elektronek mám jako malých myší! Tedy šest... (A to doslovně,
neb jeden „milý“ chovatel osmáků degu mi věnoval samičku osmáka zdarma
a jí se za dva měsíce narodilo šest malých „myšů“! Aby mne z toho neranila
mrtvice, začal jsem tedy raděj stavět něco, co bude hrát a ne pištět jako ti
myšci!)



JARA SEDLÁŘ

Zkoušel jsem různá zapojení na ex-
tra nízké anodové napětí, aniž bych
potřeboval americké speciální elek-
tronky do autorádií (byly na 12 V na
anodě), a vyšlo mi z toho tohle. Mu-
sím ale říct, že i mně je divné, že to
funguje pouze na cca 6,3 V anodo-
vého napětí – na 12 V na anodě to
jde taky, ale nemám pocit, že by to
bylo extra lepší! Spíš naopak, což je
až divné. Účelem ale bylo hlavně
vyzkoušet, zda rádio vůbec funguje
a co bude dělat „sí�ové trafo“ jako
výstupní transformátorek.

Výsledek je překvapivě dobrý, ovšem po-
užívám také dlouhou anténu (40 m longwi-
re přes „unun“ 9:1 navinutý na feritu z počí-
tačové tiskárny). Jelikož jsem použil cívku
na feritu pro ladící kondenzátor 500 pF, ale
sám používám asi 720 pF, jde ladění až asi
do 340 kHz, což značí, že je možné přijímat
i řadu NDB majáků. A ty se nevyznačují vel-
kými výkony! Přesto asi v 11 h. dopoledne
byly slyšet tyto majáky: B, PTB, KRA, BNE,
HLV, OKR, BRK, KUN, KNE, CK, LA a pár
dalších slabších, kde indentifikace nebyla
zcela jasná. Tj.: v Brně majáky i z Polska,
Slovenska, Rakouska a Ma�arska! To mne
na jednu elektronku na sluchátka dost pře-
kvapilo. 

Stejně tak mne překvapila dobrá funkce
sí�ového trafa, coby „výstupáku“, ale zde

nemůže dojít k zasycení jádra ss proudem,
neb zde skoro žádný neteče. (Vyzkoušel
jsem i 230 V na 2x6 V, ale záleží na sluchát-
kách, na 6 V už to bylo slabší, ač mezi
20 V nebo 12 V jsem rozdíl uchem ani ne-
poznal. Záleží ovšem jistě na impedanci
a účinnosti sluchátek - já měl ARF200 do
série, což je asi 150 Ohm.)

Zapojení je jednoduché, sám jsem ho
ovšem stavěl pouze na zkušební desce (na
které je vidět i zesilovač s LM386, ten nor-
málně není třeba, ale hodí se k práci, když

nemůžete mít na hlavě neustále sluchátka
a mám ho na desce trvale; výhoda je i to,
že odpojením jednoho kondenzátoru mu
můžete změnit zisk z 200 na 20).

Feritová anténa je z nějakého SV/DV přijí-
mače, DV cívka je nezapojená, ale šla by
použít i jako „anténní cívka“ pro přímé při-
pojení antény longwire, anténní vinutí pro
koaxiální vstup je navíc – vyrobeno upro-
střed asi deseti závity. Ladicí kondenzátor
je duál z Hadexu, který má paralelně
kapacitu asi 720 pF. Má převod, čili
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��

Přijímač se zpětnou vazbou na střední vlny s anodovým
napětím 6,3 V a jednou elektronkou
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jemné ladění a vyšší maximální ka-
pacita nevadí. Trimr v mřížce je

vhodné nastavit zkusmo a případně použít
nižší hodnotu, u mě vycházelo nejlíp asi
150 k až 60 k dle typu elektronky a jejího
stavu. To je možná divná hodnota na
mřížkový odpor, ale dávala největší zesíle-
ní! Takže doporučuji vyzkoušet individuál-
ně. Zapojení na tak nízká napětí na anodě
se obyčejně vyznačují zcela atypickými
hodnotami součástek kolem elektronky!

Protože jsem chtěl vyzkoušet co nejnižší
anodové napětí, použil jsem v anodě trafo
původem z nějaké „zabezpečovačky“, co

jsem doma našel, tj. asi 230 V na
20 V. 

Krystalová sluchátka domácí výro-
by zapojená paralelně k primáru
hrají zhruba stejně hlasitě. Odpor
v anodě jsem nezkoušel - navíc by
na něm byl patrně vyšší úbytek na-
pětí pro anodu. Každopádně by
musel být asi nízký, stejnosměrný
odpor vinutí je někde kolem 1k3.
S velkým odporem patrně nebude
dobře fungovat zpětná vazba
a s malým navíc bude malé audio-
napětí pro sluchátka.

Kondenzátor 820 p může být vyš-
ší i nižší, má ovšem vliv na „výšky“,
čili na jejich potlačení.

Zpětná vazba naskakuje měkce,
a to jak při 6 V tak při 12 V na ano-
dě. (Nezapomeňte že ale pro 12
V na anodě musíte mít pro žhavení
stabilizátor na cca 6 V a asi 300 mA!!! Ji-
nak spálíte žhavící vlákno elektronky!)

Vyzkoušet se dají, ale i jiné elektronky
– pentody, pokud nemají spojenou g3 s ka-
todou! Fungovaly i EF183, EF184 a sovět-

ská 6K13P (myslím „pé“ a nikoli "R"
v azbuce). Elekronka EF85 se po-
kud vím nacházela v německých
přijímačích a měla by být ještě
i dnes dostupná, EF183 a 184 by
neměly být problém. Vazba naska-
kuje měkce, na druhé straně silněj-
ší signál dávala a lépe kmitala
6K13P, ovšem to taky může být
rozptylem parametrů a stářím m-
nou zkoušených elektronek!

��

Přijímač se zpětnou
vazbou...

Schéma ke stanici najdete
na následující stránce



10 Výzva na kanále č. 6/2010



Výzva na kanále č. 6/2010 11

Jednoduchá ochrana konektorů cinch a jack

Jak známo tyto konektory nemají kryté kontakty,
takže s oblibou škrtají o to, o co nemají, což mů-
že mít dost velké důsledky. Jednou možností je
to, že takovým kabelem vedete napájecí či ovlá-
dací napětí a na něčem se vám konektor vyzkra-
tuje, nebo na něj naopak nějaké napětí přivedete
škrtnutím o nějakou nechráněnou část. Někdy
stačí, i když někdo konektor vezme do ruky, a po-
kud kabel vede do nf zesilovače a hlasitost je na-
plno, bednám se to rozhodně líbit nebude! Jedno-
duchou ochranou je, na konektor visící volně na-
sunout zátku z kapek do nosu (Olynth, Mukona-

sal a podobně, všechny jsou víceméně stejně velké). Zá-
tka je pružná a na většinu konektorů ji lze nasunout, aniž
by sama spadla. Viz obrázek. Počítám, že kvůli počasí,
co vidím právě venku, budete mít do jara chráněné
všechny volné kabely v domě!

(jse)
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ŽÁN BRÁNÍK

Když bylo hledáno nějaké nové místo
pro sběr hub, bylo vzpomenuto i na vo-
jenský prostor Brdy a na některé jeho
o víkendech zpřístupněné části. Tím
padla i volba navštívit kopec Třemošná,
v lokátoru JN69XQ, s nadmořskou výš-
kou 778 m n. m., který se tyčí nad vesni-
cí Orlov u Příbrami.

Průzkum byl zaměřen nejen
na výskyt hub, ale i na případ-
nou možnost využít tohoto
kopce k vysílání. Oboje do-
padlo na výbornou. Kopec, ač
porostlý stromy a bez výhledu,
má na vrcholku plochu, kde je
možno postavit jak stan, tak
anténu. I autem by tam šlo do-
jet a nemuselo by být terénní.
Akorát, co by na to řekli ti vojá-
ci... Také po stránce hub za-
vládla naprostá spokojenost.
I množství borůvek se našlo.
Výstup od parkoviště v Orlově,
ano je tam parkoviště v 650
m n. m., bohužel na západ stí-
něné kopcem Třemošná. To
nevím, co by to udělalo se sig-
nálem. Tak z tohoto parkoviště
je to na Třemošnou asi kilometr zprvu po-
zvolného, pak ostrého výstupu s převýšením
128 metrů.

Když dojedeme do horní části Orlova na
parkoviště, jsme zhruba v místech jak je na
mapě napsáno „Hrušeň obecná“. Je-li tam
hrušeň nevím, ale je tam altánek, kam se
lze schovat před nepřízní počasí. Na toto
parkoviště jezdí z Příbrami MHD linka 5,
která jede od autobusového i vlakového ná-
draží. V sobotu a neděli sem nejede.

Parkoviště s altánkem čeká jen na vy-
zkoušení při nějaké té akci na CB, nebo
snad dokonce v CB lize? Až napadne sníh,
zde by to mohlo být, díky MHD protaženo.
Je zde i východiště značených cest na Tře-
mošnou a jinam. Kousíček cesty od parko-
viště na jih, je na pokraji lesa tato mini-
rozhledna, ze které lze shlédnout část kraji-
ny středních Čech. A lze ji také použít třeba

v CB akci Rozhledny 2011. Už se to zase
blíží.

Výhledy z Třemošné jsou jen dílčí, několi-
ka průseky. Zde směrem ven, z vojenského
prostoru, směrem na východ. A nebo do
prostoru, zde na vodní nádrž Obecnice
a Brda. Směrem do prostoru se na svazích
Třemošné intezivně těží dřevo a tak výhled
bude v brzké době možná lepší. Lepší vý-

hled mimo vojenský prostor lze nalézt na
vyhlídkové skále Kazatelna, na který se do-
stanete při sestupu z vrcholku Třemošné.
Na vyhlídce Kazatelna naleznete domeček,
který v sobě ukrývá vrcholovou knihu.

Výhled z Kazatelny je znatelně lepší než
z Třemošné, ale i zde začíná příroda poma-
lu zatahovat oponu. Takže si pospěšte,

chcete-li něco vidět.
Houbařský výlet s vysílačkou
splnil mé očekávání. Našel
jsem plno hub, nový kopec na
možný portejbl, a to jak pěšky,
tak autem. Prostě paráda.
Mějte se pěkně, zazimujte dob-
ře nepotřebné CB náčiní, aby
na jaře v roce příštím, jste moh-
li vyrazit na CB akce v plné pa-
rádě. Ti co zazimovávat nebu-
dou, na ty se budu těšit bu	 za
kamny na portejblu, nebo do-
ma u topení. 

Na slyšenou!
Žán Braník, 73. :-)

Orlov – Třemošná JN69XQ Změna termínu 
volby MISS 

a MISSAK 2010
Chtěla bych informovat všechny

příznivce Scukáčků na kterých se volí
„MISS Ještěrka“ a „MISSÁK Ještěr“, že
se termín v roce 2011 přesouvá na jiný
měsíc, a to z ledna na duben!

Od 3. ročníku v roce 2002 kdy se volba
MISS Ještěrka volila vždy třetí pátek v
měsíci lednu. Nyní jsme se rozhodli, že se
další volba tj. 12. ročník MISS Ještěrka
2010 a 3. ročník „MISSÁK Ještěr 2010 se
přesune na jarní měsíc – duben  2011, a
v tomto měsíci se budou pořádat také
i další ročníky.

Proč? Protože nás několikrát překvapila v
lednovém termínu sněhová kalamita, pro k-
terou se nemohli dostavit všichni, kteří se
na setkání těšili. Někteří se nedostali
autem přes závěje, někteří se neodvážili
ani vyjet. Dokonce jednou i vlakové spoje
byly zrušeny, takže ani Mirka 42 z Hradce
Králové nemohla přijet. Mrzelo nás to
všechny, zklamání bylo na obou stranách.

Proto berte prosím na vědomí, že: 

12. ročník  MISS Ještěrka 2010 a 3.
ročník „MISSÁK Ještěr 2010 se
uskuteční 8. dubna 2011 opět
v restauraci Bowling na Růžovém
pahorku, v extrovně v 1. poschodí, je
to druhý pátek v měsíci dubna 2011.

Tímto taky zveme všechny příznivce
a přátele CB vysílání na toto setkání
a doufáme že vše dobře dopadne a po-
časí nás už nepřekvapí.

Majka Točná Místek

Pozvánka na 14. setkání 
příznivců Kotlíku Trnky Brnky 

V sobotu 9. 4. 2011 v sále Soko-
lovny ve Vizovicích. Vstup od 8 hod
a slavnostní zahájení v 9 hod. Pro-
dejci vstup a prodejní místa zdar-
ma. Občerstvení, tombola a pro-
dejci zajištěni. Prosíme o drobné
recesistické dárky do tomboly, pro
pobavení a potěšení všech. 

Srdečně zvou pořadatelé:  
Franta Jižní Svahy Zlín
* franta.js@email.cz  
Luboš CI Zlín a Petr 2 Vsetín
* petr2vsetin@volny.cz 
Možnost ubytování a stravování přímo

v Sokolovně 
Adresa: Tyršova 177, 763 12 Vizovice

Majitel: Miroslav Slavík,
* e-mail: sokolovnaviz@klikni.cz 
* telefon: 603 469 522

Vrcholek Třemošné je ozdoben pyramidou kamení tvořící ohniště
a triangulanční tyčí s vrcholovou knihou. Výhledy z vrcholu ne-
jsou žádné. Jak je to z výhledy radiovými, nevím nikdo se mi ne-
ozval. Zkoušeno CB, PMR, sdílené kmitočty (170, 80, 448 MHz) 
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Výsledky za měsíc září 
Ahoj PMRkáři! Mám psát úvod-

níky k vyhodnocení měsíčních
výsledků k PMR Cupu a vůbec nic
mě nenapadá. Prostě „prázdná
hlava“, nápad žádný. Co třeba:
Tak dlouho se chodí s PMRkou
na kopec, až se DX povede!
Jako Tukanům v měsíci srpnu
(253 km). Nebo: Komu se ne-
lení, tomu se zelení! Jako třeba
Tukanům a Barrymu v září, kdy
počtem spojení v deníku PMR
Cupu (81 Tukani, 77 Barry)
atakují některé deníky v CB
soutěžích. 

Do PMR Cupu nově vstoupil
Milan Senica, který se na úvod
představil sice skromným de-
níkem, ale v určitě bude v brzké
době Všem vážným konku-
rentem. Mílu Kyje je třeba
pochválit, že se pilně učí praco-
vat s deníkem CL6, aby mohl
posílat své deníky v akcepto-
vatelné podobě. Koudelku
z Kladna, Emila Lazy, Honzu
Zlín, Alberta BB, Expedici Vlčí
smečka i Jakuba Lesná je tře-
ba pochválit, že ač jejich deníky
nezasahují do horních příček

PMR Cupu, ty-
to posílají do
vyhodnocení. 

Nyní tedy
k vyhodnocení: Nejobsáhlejší
deník poslala a první místo za
měsíc září získává s počtem
bodů 5799 expedice Tukan
s DX 141 km. Na druhé místo
dosáhl s počtem bodů 5643
Barry Nová Paka a DX 175 km.
Třetí místo obsadil těsně Míla
Kyje, opět dost chyb v deníku, s
1777 body a DX na120 km. Na
čtvrtém místě skončil Honza Zlín
s 1651 body a DX 95 km. Páté
místo vybojoval Koudelka Klad-
no a získal 651 bodů a DX
102 km. Šesté místo má Emil
Lazy s 572 body a DX 133 km a
sedmé místo patří nováčkovi v
PMR Cupu, Milanovi Senica,
který získal 407 bodů a DX
141 km. Ostatní neposlali za září
nic, třeba příště... 

Děkujeme Všem za účast
v soutěži PMR Cup, přejeme
hezké dny s PMR a deníky bo-
haté na pěkná spojení. 

Za pořadatele
ŽÁN BRANÍK, 73! 

Průběžné celkové pořadí 
Jméno Starty  Spojení   Body
1. Expedice Tukan 8 450 23147 
2. Barry Nová Paka 9 304 17446 
3. Míla Kyje 8 153 9803 
4. Honza Zlín 2 56 3222 
5. Emil Lazy 4 31 1965 
6. Koudelka Kladno 5 20 1285 
7. Milan Senica 1 4 407 
8. Dragon Praha 2 5 280 
9. Jakub Lesná 4 6 202 

10. Albbert B.Bystrica 2 2 79 
11. Expedice Vlčí smečka 1 3 15 

Průběžné pořadí DX 
Jméno DX 

1. Barry N. Paka 1069 
2. Expedice Tukan 986 
3. Míla Kyje 971 
4. Emil Lazy 483 
5. Koudelka Kladno 417 
6. Honza Zlín 277 
7. Dragon Praha 148 
8. Milan Senica 141 
9. Jakub Lesná 118 
10. Albbert B. B. 79 
11. Expedice Vlčí smečka 9 

Letní polní den 2010PPPPMMMMRRRR CCCCUUUUPPPP    2222000011110000

POŘADÍ ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 

Jméno Počet spojení Body 

1. Expedice Tukan 81 5799 
2. Barry Nová Paka 76 5643 
3. Míla Kyje 28 1777 
4. Honza Zlín 30 1651 
5. Koudelka Kladno 10 651 
6. Emil Lazy 9 572 
7. Milan Senica 4 407 

POŘADÍ DX ZA MĚSÍC 9
Jméno DX

1. Barry Nová Paka 175 
2. Milan Senica 141 
3. Expedice Tukan 141 
4. Emil Lazy 133 
5. Míla Kyje 120 
6. Koudelka Kladno 102 
7. Honza Zlín 95 
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ZÁŘÍ S PE33
V tomto měsíci se hodnocení dost značně

opozdilo vinou vadného rozhraní, ke které-
mu je připojeno moje PC. Vždy jsem si mys-
lel, že za málo peněz je málo muziky, a tak
si raději připlatím, abych měl jistotu, že mi
budou pěkně hrát. Ale jak jsem se  zmýlil.
Služba od OT2 (za 1 300 Kč měs.) přestala
fungovat, protože přestal fungovat jeden
z kanálů daného rozhraní. .... A za to se
omlouvám.

V tomto měsíci se většina soutěžících se-
šla na pásmu při soutěži PE33. Kopce byly
plné stanic a ještě to velmi slušně lítalo. Ta-
ké výsledky stojí za shlédnutí.

Exp. Cestička soutěže PE33 nevyužila
a jako vždy předložil operátor výsledek ce-
lodenního kolečka. Za 234 spojení dostal
6953 bodů a do TOP DX si operátor připisu-
je 157 km.

Exp. Kopec vyrazila opět na Metodku, od-
kud přivezli za 142 spojení 9276 bodů. Do
DX připisují 243 km na Klínovec.

Exp. Radegast tentokrát kombinovali – až
překombinovali. Jelikož exp. Radegast má
slušnou členskou základnu mohou si dovo-
lit provozovat dvě expedice (Radegast –
soutěžní) a (Matador – nesoutěžní). A pro-
tože minulý měsíc exp. Radegast byla
soutěžně na Prenetu, tak se jim současný
deník z PE33 opět z Prenetu nemohl počí-
tat a kvalitní deník z PE33 z Křížového vr-
chu exp. Matador si mohou Radegasti vet-
knout za klobouk. Neboli, nemají nic! A to se
drtivě projevilo na umístění jak v TOP DX,
tak v Multi.

Exp. Sněžník jako vždy z Děčínského
Sněžníka, tentokrát za 70 spojení, dostali
9 323 bodů a do DX připisují 337 km na Vel-
kou Javořinu.

Tomášovi mob. Roudnice se díky chybě
Radegastů podařilo prodrat 407 km do Stra-
cence i na přední místo i v TOP DX. Za 195
spojení dostal 25966 bodíků, což mu utvr-
zuje vedení, jak v Singlu, tak v celkovém
pořadí.

Milan Senica poslal opět bezchybný dení-
ček, kde za 128 spojení dostal 11 857 bodů
a do DX tab. připisuje 369 km a taktéž uku-
suje pořadí.

Exp. Horizont poslal tento rok první de-
ník, ve kterém dostal za 128 spojení 12 076
bodů a do tabulky DX zapisuje 407 km, což
bude asi jeho osobní rekord.

Exp. Kaktus z Čerchova přivezli 111 spo-
jení za 15510 bodů. Tento výsledek je staví
do čela v kat. Multi a do TOPDX zapisují
405 km.

Výsledky CB Ligy kat. MULTI září 2010 ˚
Expedice spoj. průměr z á ř í  

1 Exp. Kaktus 111 139,7 15510 
2 Exp. Sněžník 70 133,1 9323

Výsledky CB Ligy kat. SINGLE za měsíc září 
Expedice Spoj km/spoj. září 

1 TmR 195 133,1 25966 
2 Milan Senica 128 92,63 11857

3 Exp. Horizont 128 85,5 10955
4 Exp. Kopec 162 57,2 9276 5
Exp. Cestička 234 29,7 6953 6
Honza Sulej. 16 75,8 1214

Výsledky TOP DX QSO září 2010
Expedice Sum. září 

1 Tomáš m. R. 2698 407 
2 exp. Sněžník 2696 337 
3 Exp. Radegast 2516 0 
4 Exp. Kopec 2026 243 
5 Exp. Kaktus 1956 405 
6 Milan Senica 1657 369 
7 Exp. Cestička 1384 157 
8 Exp. Barbarosa 1127 0 
9 Exp. Hrbolek 871 0 

10 Exp. Severus 99 0
Ještě nám po září zbývaly tři měsíce, což

představovalo tři starty. Tři starty umí zamí-
chat s pořadím. Nelze proto v této chvíli
konstatovat žádný závěr ani žádnou
prognózu. Necháme se překvapit...

ŘÍJEN – POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
DO KONCE CB LIGY

Listopad je předposlední možnost ovlivnit
podstatným způsobem výsledky jak v kat.
Single, tak v Multi. Jen v tab. TOP DX jsou
výsledky na prvních místech velmi podob-
né. Ale vzhledem k tomu, kdo na těchto po-
stech je, bude ke změnám docházet jen vel-
mi obtížně. Snad v případě zázračně dob-
rých DX podmínek. Ale nechme se překva-
pit, jak věci dopadnou.

Exp. Cestička 10. 10. při svém pravidel-
ném kolečku nashromáždila 263 spojení, za
která dostala 7974 bodů. Do tab. DX připi-
suje operátor 157 km.

Exp. Kaktus: 23. 10. z Klínovce zapsali
152 spojení, za která dostávají 17 685 bo-
dů. Vedle průměrného výsledku z této kóty
si operátor připisuje do tab. DX pěkných
383 km na Velkou Javořinu.

Exp. Radegast, pokud si chtěla udržet
svoji letitou pozici na 3. příčce, byla nucena
ukázat, že umí. A to se operátorům také po-
vedlo. Z Klínovce přivezli, i přestože na kop-
cích až na jednu výjimku nikdo nebyl, 212
spojení za 29 904 bodů. Ta výjimka byl
Franta Černá Pole na Mikulčáku. Rade-
gastům to přineslo 384 km a zatím 3. pozici
v DX tab.

Exp. Sněžník jako vždy z Děčínského
Sněžníka za 125 spojeníček dostal 12 251
bodíků. Spojení do Třísova 214 km.

Tomáš mob. Roudnice, který využil chy-
by Radegastů v tab. DX se již nemusí nijak
zvláš� snažit o dobré výsledky, a tak nám
tento měsíc přinesl jen 65 spojení za 7 036
bodů. Ale i tento výsledek bohatě stačí na
udržení přední pozice jak v absolutním po-
řadí, tak v kat. Single; 236 km mu sice sta-
čí na udržení první pozice v tab. DX, ale
rozdíly jsou tak malé, že bude mít hodně co
dělat, aby se udržel.

Milan Senica se snažil na kótě Žalostiná
a poslal 60 spojeníček, za která dostal
3 455 bodů. Do TOP DX zapisuje 147 km.

Exp. Kopec vyrazila na Velkou Javořinu,
ze které vydolovali 151 spojení za 13779 bo-
dů. Do tab. DX připisují 383 km na Klínovec.

Výsledky CB Ligy kat. MULTI říjen 2010

Expedice spoj prům. 10
1 Exp. Radegast 212 141 29904
2 Exp. Kaktus 152 116,317685 3
Exp. Sněžník 125 98 12251

Výsledky CB Ligy kat. SINGLE říjen 2010 Ex-
pedice spoj km/spoj. 10
1 Exp. Kopec 151 1,25 13779 
2 Exp. Cestička 263 30,3 7974 
3 TmR 65 108,2 7036 
4 Milan Senica 60 57,5 3455

Výsledky TOP DX QSO říjen 2010

Expedice Sum. říjen 
1 TmR 2934 236 
2 exp. Sněžník 2910 214 
3 Exp. Radegast 2900 384 
4 Exp. Kopec 2409 383 
5 Exp. Kaktus 2339 383 
6 Milan Senica 1804 147 
7 Exp. Cestička 1541 157 
8 Exp. Barbarosa 1127 0 
9 Exp. Hrbolek 871 0 

10 Exp. Severus 99 0
V tab. ligy se zdá být situace vcelku asi jas-

ná, pokud nedojde k nějakým dramatickým
událostem. Jiná situace nám ale vyvstala

v tab. DX. Na prvních třech mís-
tech je velmi těsno. Sněžníci se
perou jako Lvi, a pokud bude
chtít TmR dosáhnout prvenství
i tomto klání, má co dělat. Pokud
Radegasti opráší svoje pověstné
dvojče, bude Tomášovi velmi
horko. Neboli, máme se na co
těšit!
A� Vám to lítá. 

VENCA CHOTĚŠOV CL39
POZNÁMKA REDAKCE

DALŠÍ VÝSLEDKY ČESKÉ CB LIGY

A JMÉNA TĚCH NA BEDNĚ, SI

BUDET EMUSET Už PŘEČÍST NA

WEBU CBDX.CZ.

11. CB LIGA

8 a 9/2010

SOUTĚŽILO SE O POSLEDNÍ ŠANCE

Paragliding na Rané Dragon



NIC NEMŮŽE TRVAT VĚČNĚ...
Když jsem se dověděl, že „Výzva na kanále“ bude v tištěné podo-

bě končit, docela ve mě hrklo. Doslova vlna emocí a silný pocit nos-
talgie se mnou slušně zacloumal. Po nějaké době jsem se však okle-
pal, jak jinak může v dnešní době člověk reagovat a dostavila se rea-
lita. Musím přiznat, že sledujíce CB dění v širším záběru, nemohl
jsem být zase až tak moc překvapený. Ale nějaké ty emoce se pře-
ci jen mojí myslí prohnaly, snažíce se tu hnusnou realitu a komerci
zničit, ale bohužel bezúspěšně.

A tak mě, milí věrní čtenáři prosím laskavě dovolte, abych si ale-
spoň lehce vzpomenul na ty úplné a již tak vzdálené začátky. Věřím,
že i vám se trochu uleví. Pokud vím, tak první tištěné a výrazněji ší-
řené materiály o CB dění se objevily na jaře v roce 1993, konkrétně
na prvním celostátním CB setkání ve Varvažově v jižních Čechách.
Velmi úspěšnou akci, kde jediným problémem bylo nečekané množ-
ství účastníků, pořádala firma Allamat a od té doby také začal více-
méně pravidelně vycházet „CB report“. Původně jen pro členy Alla-
mat CB klubu, ale zájem z něj velmi rychle udělal tiskovinu veřejnou.
Zajímavých témat bylo mnoho, hladová CB veřejnost se pídila po
novotách legislativních i technických, setkání mohutně plnila kalen-
dáře, začinaly první soutěže a polní dny a stále bylo co diskutovat.
Také se začaly ve velkém objevovat různé klubové, krajové a oblast-
ní informační občasníky a najednou bylo různých tiskovin tolik, že se
dokonce vznikla i určitá rivalita.

Toho si asi jako první všimnul začínající síbíčkář, ale hlavně novi-
nář, Milan 42 Hradec Králové a začal, s rychlostí a razancí jemu
vlastní, jednat. Na jaře 1995 inicioval setkání s Milanem Allamat
a došlo k dohodě, kterou následovalo vůbec první číslo „Výzvy na
kanále“. Ta měla čtyři strany velikosti A5, byla zdarma a začínala:
„Výzva na kanále, všeobecná výzva!“ Toto volání jsem slyšel už
mnohokrát a nesčíslněkrát jsem ho i použil. Takto Milan 42 historii
Výzvy odstartoval.

A protože prudký vývoj a obrovský zájem nedával příliš možností
k lenošení, dobře rozjetý vagon jen tak nezastavíš, a tak již v září
téhož roku měla Výzva stran 24, vše okolo CB. Díky tomu, že Milan
42 to vzal zcela na vážně a měl i velice pracovitou pomocnici Mirku,
tak již v prosinci oznamuje zvýšení nákladu na 1500 kusů, formát
se zvětšuje na A4 a poprvé se objevuje, dnes již úsměvná, cena 5
Kč. Dopisovatelů bylo v té „obrozenecké“ době mnoho, Výzva vy-
chází spolehlivě i pravidelně a náplní i aktuálními zprávami uspoko-
juje všechny čtenáře.

V prosinci 1999 dosahuje pravděpodobně vrcholu své slávy i mož-
ností, má plných 16 stránek, poprvé se objevuje v barvě a cena se
posouvá na 8 korunek. Objevují se i zajímavé doplňky, přílohy s CB
adresáři a programy usnadňující práci s lokátory i vedením deníků
na PC. Avšak již v roce 2000 dochází, z ekonomických důvodů ke
snížení stran na 12 a cena poskočila na devítku. Pak se s námi ale
Milan "rozešel", asi odešel s Michalem Tučným zpívat a Výzva po
osmi letech jeho šéfování pokračovala jen díky Mirce, která držela
výbornou úroveň po sedm let až do současnosti.

Nic však netrvá věčně a Výzvu prostě převálcovala doba (méně sí-
bíčkářů čtenářů i méně příspěvků do redakce, internet), stejně tak,
jako řadu dalších vynikajících záležitostí. Mirce veliké díky a na
Milana 42 trvalá vzpomínka.                                       Milan Allamat
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ALLAMAT ELECTRONIC s.r.o.
Radiokomunikační technika a příslušenství

Sídlo: Pražská 27, 263 01 Dobříš, 318 522 709, 605 856 758
www.allamat.cz

Výrobce, dovozce a velkoobchodní dodavatel
radiokomunikační techniky a příslušenství,

Allamat Dobříš
Naše nabídka je na: www.allamat.cz 

a velkoobchodní ceník si můžete vyžádat na: 
info@allamat.cz

KALENDÁŘ AKCÍ 2010
04. 12. Dortmunder Amateurfunkmarkt 2010, více informací na 

www.dat-ev.de 
06.12. Setkání na Jezerce Praha Braník (JO70EA) od 16 h. 

Spojení tram 3, 17 a 21, bus 192, 196, 197 a 198, stanice 
Přístaviště. Restaurace se zahrádkou je hned naproti 
přes ulici. Srdečně zve Renata Nučice. Více informací na 
ok1sb.cbmonitor.cz

10.12. Pravidelný sraz přátel CB „Scukáček“ Frýdek-Místek 
(JN99EQ) v Pizzerii nákupního střediska Riviera. 
Více informací na cesticka.wz.cz 

18.12. Setkání HAM a CB Kladno (JO70BD) od 13 hod. v rest.
Na Garážích v Kladně na rohu ulic Železničářů a Wolke
rova. Navigace bude zase na OK0K 145.750 MHz 
a OK0BK 439.000 MHz. Všechny srdečně zve Silva, 
OK1CEP. Více informací na ok1dub.cz 

Na Baldově byl opět spuštěn opakovač zvaný Papoušek, vysílá na
kanále: 3. PMR (446,03125 MHz), 33.CTCSS  (210,7 Hz), čas nahrávky

16 s. CB klub Domažlice, děkuje za sponzorský dar firmě Delta! 

PRAVIDELNÉ SRAZY A SETKÁNÍ
Setkání na Jezerce Praha Braník (JO70EA): Setkání v restauraci Na Jez-
erce v Praze Braníku se koná ve čtvrtek 6. ledna 2011 od 160 hodin. Spo-
jení tram 3, 17 a 21, bus 192, 196, 197 a 198, stanice se jmenuje Přís-
taviště. Restaurace se zahrádkou je hned naproti přes ulici. Srdečně zve
Renata Nučice. TERMÍNY 2011: 6. ledna, 7. února, 7. března, 6. dubna,
6. května. 6. června, 6. července, 5. srpna, 6. září, 6. října, 7. listopadu a
6. prosince.
CB spolek BRNO a okolí: každou první neděli v měsíci – Klub DROM Brno,
Bratislavská 41, od 14 hod.
CB srazy ve Frýdku-Místku SCUKÁČEK, začátek vždy v 16 hodin v Místku, Frýd-
lantská 770, vedle kina Petra Bezruče, v Pizzerii. Termíny 2011: 14. leden,
11. únor, 11. březen, **8. duben – 12. ročník Miss Ještěrka 2010 a 3.
ročník Missák Sympatie 2010**, 13. květen, 10. červen, 8. červenec, 12.
srpen, 9. září, 14. říjen, 11. listopad, 9. prosinec 2011
Pražská 21. CH: srazy na ŽERNOVCE: Srdečně zveme všechny zájemce, ter-
míny pro rok 2011 zatím neznáme. Organizuje Jiřina Písnice, tel.: 608 541 816.  
Pražské polední kolečko na kanále C18: Každý den můžete přesně v poledne
poslouchat (a samozřejmě se i ozvat) Jiřinu Písnice při pravidelném poledním
kolečku. Každý čtvrtek opakování středečního pražského CB bazaru. 
Setkání CB Pardubice a širší okolí: pivovar Medlešice mezi Pardubicemi
a Chrudimí, info“ Jura Kolín – jura.kolin@seznam.cz

VÝZVA NA KANÁLE – časopis uživatelů CB A PMR radiostanic,
ročník 16, vyšlo v prosinci, č. 6/2010, dvouměsíčník, vydavatel
a redakce: vh press, Jungmannova 1403, 500 02 Hradec Králové,
tel.: 495 538 969, SMS na 608 476 828, e–mail: vhpress@
seznam.cz, http://www.volny.cz/milan42. 
Sazba a DTP vh press Hradec Králové. Tisk Astraprint Hradec Králové. Regis-
trováno pod č. MK ČR E 11415. Rozšiřováno prostřednictvím prodejců CB,
CB klubů a na adresy čtenářů. Distribuce na Slovensku: Media–print–Kapa
Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, (bezplatná linka 0800
188 826), korešp.: P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3; tel.: 0422 244 442
773,  4445 8821; email: predplatne@abompkapa.sk. Cena 20 Kč / 0,8 Euro. 

HOLICE, MEKKA RADIOAMATÉRŮ
O dvaceti letech radioamatérských 

setkání v Holicích
Autor Svetozar Majce, OK1VEY, a kolektiv
Publikace má 270 stran s velkým množstvím barevných fotografií.
Samostatná kapitola je věnovaná historii holického radioklubu, jarním
CB setkáním.

Publikaci si můžete objednat za cenu 300 Kč a poštovné na
adrese sveta.holice@gmail.com, nebo v redakci Výzvy.



TOMÁŠ M. ROUDNICE CL-31

Již od neděle 14.11. jsem poslouchal po�ouch-
lé připomínky jedné expedice na téma: „kde jsi
s tím svým TOP DXem?“ To miluju, když někdo
vypotí 337 km a začne si natahovat kšandy...
Okomentoval jsem to poznámkou, že účet dělá až
hostinský, že by bylo možná dobrý počkat.

I jal jsem se studovat počasí a možnosti. Jed-
noznačně rozhodovala středa večer, kdy jsem
učinil závěrečné zhodnocení situace a rozhodl, že
do toho půjdu. Měl jsem po říjnu náskok +24 km
na Sněžníky, +34 km na „Radechlasty“. Sněžníci
už vystřihli 337 km, to znamená aktuální stav –
313 km. Chtělo by to zmáknout opravdu něco
kvalitního, abych měl už v prosinci leháro. Něja-
ký Klínovec, Měděnec a podobně. Pokud vám
chybí v celkovém hodnocení třeba 5000 km, ne-
ní to takový problém jako 300 km v TOP DX. Ki-
lometry se dají nahnat i po spojeních „pod ko-
pec“, řádný DX může být problém. Není problém
vyjet na Klínovec nebo Měděnec, ale bude někdo
na druhé straně? A zadaří se? To� velká neznámá.

To mě zavedlo na myšlenku zavítat do Bílých
Karpat na portable. Moje podmínky (připojení na
Temelín, funkční restaurační zařízení) splňoval
Mikulčin vrch, konkrétně Arnika. Pro sichr jsem si
to ověřil telefonicky. A další úvahy se již ubíraly
tímto směrem.

Jednoznačně odjezd v pátek brzo ráno, odpo-
ledne na místě vybudovat ležení a v sobotu od rá-
na soutěžní vysílání. Začít v 6.00, skončit v nedě-
li v 8.00, „horší“ dvě hodinky se odstřihnou...

V průběhu týdne si e. Radegast začala vyjedná-
vat výjezd na „moji“ Dyleň, JN69GX. Výtečně,
z Mikulčáku to dá 396 km, to bych byl vysmátej.
Expedice Kaktus uvažovala o Škarmance, to by
dalo 367 km, zase pohoda. Dokonce mě jeden
zoufalec nahlásil JO60GI, později změněno na HI,
přesto 404 km bylo reálných... Prostě se to vyví-
jelo velmi příznivě. Dokonce i počasí nevypadalo
nejhůře, teda na východě. Že na západě bude hů-
ře, zejména teplotně, bylo jasné. Takže ve středu
večer padlo rozhodnutí – Mikulčák. 

Nastala otázka kudy tudy – ... Tady Tomášovu
cestovní kalvárii krátíme... Nevím, jeslti jedu na
vrchol správně, ale jsem na Arnice... Docela jsem
si odfouknul, jdu dovnitř, kafe (to byla jiná ká-
va!), pivko. Řešíme ubytování a mezitím začne
lejt. Než vynosím potřebné, jsem skoro durch. Na
stavění stožáru není ani pomyšlení. Dávám sušit
oblečení a jdu na kutě. 

Ráno vychrupkanej obhlížím terén, drobně mží.
Po desáté přestává a jdu stavět. Kolegové, co
sem jezdí, používají magirusy. Já mám bohužel
systém zvedání celého stožáru i s anténou přes
kloub k boku auta. Na to potřebuju 13 m v přípa-
dě HB9CV a 16 m v případě půlky. Takže místeč-
ko nad chatkou č. 1 je pro mě nepoužitelné, ne-
dokážu tam to auto natočit bokem. Buzola mě ří-
ká, že když postavím HB9CV dole v zatáčce na zá-
pad, je to v pohodě. Moc tomu nechci věřit, že
mám takovou kliku, ale je to tak. Takže stavím jen
směrovku. 

Postavím, změřím, vše funguje, krátce po po-
ledni začínám vysílat. První je Franta Hokej, dru-

hý Honza Zábřeh. Na pásmu řádí cizina neskuteč-
ným způsobem, včera tam touhle dobou nebylo
nic! Po devíti minutách slyším někoho dávat „Jo-
zef Neruda šedesát devět Petr Emil“ a adrenalin
je hodně vysoko. Malinko do-
točím ten Pancíř a hulákám.
Radek Božkov, Pětka Roudná
a Jířa Doubravka jsou na Pan-
cíři! V tom bordelu je to 45/40
na 329 km. A najednou jsem
+16 km! Jířa běhá po tom Pan-
cíři s ručkou a teleskopem tak
dlouho, až to dá 33/40! Bom-
ba! Začíná se mě tady líbit.
Hned po nich Baron Jindřichův
Hradec na 202 km. Takže dá-
vám kávičku a pokračuju. 

Okolo jedné přichází z JO-
60HI SMS: „Jsem na kopci,
stavím, mlha, 15m dohled-
nost, do hodiny vysílám“. Už
vidím těch 404 km v deníku
a hodinku trávím v blahém očekávání... Za hodin-
ku doráží další SMS: „Mlha se rozplynula, jsem
na nesprávném kopci, stěhuji se...“ Četl jsem

to asi 4x než jsem to pochopil. Chvíli jsem měl zá-
chvat smíchu, pak jsem si vzpomněl na svoji ne-
jistotu při včerejším příjezdu a přestal jsem se ře-
htat. Těsně před třetí e. Kopec z mobilu, Franta ra-
zil na Suchý vrch. 15.22 e. Kaktus, Křížový vrch,
JN69OO, 33/33, 340 km. Sice nevyrazil na Škar-
manku, ale už to bylo +27 km! Za dalších 25 mi-
nut konečně JN69GX, Dyleň, e. Radegast, 396 km
a +83 km. Report 44/32, nicméně „hostinskej“
oprášil utěrkou stoly, otevřel si dalšího Mušketý-
ra a očekával věci příští. Teda těch 404 km. Fakt
je, že do mě pral výzvy nějakej Anglán 59, pak Na-
taša na dispečinku, ale furt jsem doufal.

Pěkná spojení byla i na Vlá
u Albrechtice nebo
Vlá
u Tři Dvory na Radči. Zajímavý byl Čáryfuk,
něco experimentovali s Frantou na Suchém vr-
chu. Franta byl slyšet opravdu mizerně, s Čáryfu-
kem to na spojení nedalo. Šel do auta a zkoušel
Frantu a z toho mobilu to klaplo. 

Bohužel nedopadlo, což mě dost mrzelo, rozší-
řit si galerii čtyřstovek. O to víc jsem litoval Lumí-
ra, který vynaložil značné prostředky, úsilí a vý-
sledkem bylo, že mě slyšel za dvě. Faktem je, že
okolo 18. cizina zmizela, byla pohoda. Závodní
nadšení mě vydrželo ještě asi půl hodinky, pak
jsem přepnul do režimu „relax“ a užíval si nuan-
cí moravského jazyka. 

V půl osmé u mě přistálo vozítko ohrožující kot-
vící prvky a z něj se vysypala osádka Vojta Hájov
a Milan Valmez. Tak jsme se vydali do obžer-
stvovny potlachat. Trochu se to protáhlo, nicmé-
ně, mě již nic netlačilo, takže velmi příjemně strá-
vený čas.

Po návratu na stanoviště jsem to vzal ještě více
na relax a tak do půlnoci jen pár spojeníček. V ně-

kterých případech jsme si docela dobře pokecali.
Těsně po půlnoci vypínám, jdu na kutě. Záměrem
bylo „bejt čerstvej“ na ráno a ještě něco zajíma-
vého udělat. Na druhé straně mě tlačila cesta do-
mů a nedobrá předpově
 počasí na ni. Jen co us-
nu, telefon. Jak jsem byl ospalý, tak ho vypínám
v domnění, že je to budík a je ráno. Chystám se
na ranní kolečka, ale hodiny ukazují něco po jed-
né! Všechno zas vypnu a jdu spát. Přetržené spa-
ní navazuji jen těžce. Ve 3.12 opět telefon! Něja-
ký, těžko se hledá výraz možný reprodukce, prý:
„Zapni stanicu!“ Kdyby tam bylo těch 404, ale
usmolených 72 km, kazících mě průměr... Zabít
je málo...

Ráno to zapínám v šest a šmátrám po pásmu.
A dějí se tu opravdu věci. Poměrně slušně po-
slouchám svoje „domácí“ končiny. Pochopitelně,
mají zatažený SQ, nemohou tušit, že je někdo
známý poslouchá na 300 km, takže mám smůlu.
Dokonce slyším stanici z Roudnice, 200 m od
svého bydliště, reportem 22! Přesto dává ranní
zápis průměr 191 km/spoj!

Byl jsem velice spokojen, dopadlo to tak, jak
mělo, nakonec i to počasí nějak vydrželo. Na dru-
hou stranu, co bych chtěl v půli listopadu, že?
A když se to vezme domů po poledni po D1, dá
se to zmáknout za necelý 4 ho
ky...

A pár závěrečných drbů z okolí:
Když vám v ruce zbude jeden šroubek z anté-

ny, je to nějaký divný. Může se stát, že nejsou
vysoukaný všechny díly...

Jedete-li na vysoký kopec, vezměte komplet-
ní stožár, auto uveze i ten spojovací díl, doce-
la se může hodit...

Lezete-li na neznámou kótu v mlze je GPS ne-
nahraditelná. Ovšem GPS, která má ve vnitř-
nostech nainstalovanou nějakou mapu. Nemu-
síte potom táhnout 14 m hliníku na ten vedlej-
ší kopec...

No, mě se taky ale zadařilo, pečlivě jsem si dopl-
nil zásoby cukru do příslušné skleničky. Osladil jsem
si po příjezdu domů, ležela na kuchyňské lince...
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Mikulčák podruhé... 
Okolnosti mě donutily vyrazit do dálav

S čepcí poslední záchrany



JARDA CHLUMČANY

V pátek 23. července navštěvujeme ná-
rodní park Killarney. Auta necháváme na
přilehlém parkovišti a jdeme vstříc krásám
okolní krajiny. Poté pokračujeme do jen pár
kilometrů vzdáleného parku, kde se nachá-
zí nádherný hrad. Po trase pak navštěvuje-
me další místní památku, a to hrad, resp.
zříceninu hradu Ross Castle (obr. na násle-
dující straně č. 1).

Po náročném dni hledáme na trase místo
k přenocování. Nacházíme kemp v přímoř-
ském městečku Doolin (obr. 2). Zde ulehá-

me ke spánku s cílem, druhý den navštívit
Moherské útesy.

Vašek zapomněl přes noc venku místní
chléb, který mu, ani nám, moc nechutnal. To-
ho využil zdejší havran a s chutí uzobával...
Ráno, za deštivého počasí doprovázeného
mlhou a mizernou viditelností, vyrážíme
směr Moherské útesy. Ty jen míjíme a po-
kračujeme dál po trase, jelikož viditelnost
a počasí nedovolila tuto přírodní krásu na-
vštívit. Po cestě dál narážíme na místní kelt-
ský hřbitov, kde potkáváme česky mluvící
slečnu. Slovo dalo slovo a jedeme opět dál.

Cesta má kolem 300 km a po místních ko-
munikacích vůbec neutíká. Blíží se čas
startu LPD a my hledáme místo na přeno-
cování. Nacházíme místo vhodné ke stavě-
ní antény daleko od civilizace na okraji lesa.
Kontrolní stanice zůstává v kempu v lokáto-
ru IO53HA, kde má již postavenou anténu.
Večer se pásmo trochu otevírá a my jako
CL-55 z lokátoru IO53NM děláme do Čech
dvě spojení s ET-110 ve 20.45 a s ET-82 ve 

KASO PARTIZÁNSKE

Nápad na vysielanie na Strážove prišiel ihne� po-
tom, ako sme prišli z K�aku, pretože už pol roka
viem, že 18. septembra budem na svadbe na Mo-
rave, takže sa nemôžem zúčastni� Podzimného
éteru 33, čo necháva chladnou aj celú exp. Marco
Polo. Hovorím si, nevadí, ve� sa dá vyrazi� na ko-
pec aj mimo dátumu ve�kej akcie. Strážov prišiel
ako riešenie z viacerých dôvodov: neboli sme tam
nikto vysiela�, nebol tam nikto na turistiku, nevy-
sielalo sa odtia� ve�a, výška je prijate�ná, vzdiale-
nos� od hraníc samozrejme tiež – ideme na Strá-
žov 1213 metrov nad morom v lokátore JN98FW.

Celý týždeň stagnoval a na piatok sa toho
nahrnulo akosi ve�a. Ráno som vstával o 5.00,
hodil rodinu do práce, pracoval na okresoch da-
tabázy miest na Slovensku, o 9.00 išiel do
Banskej Bystrice, krátko po obede som fotil ma-
teriály na plagát, a o 16. som pádil do Žiliny na
klasické fotenie v ZA kluboch. Na balenie ostalo
10 minút u Brča. Batohy cestovali so mnou, v no-
ci boli uskladnené v Čadci v garáži autobusov,
dopravca Milan Paulus mi zaistil ich odvoz a do-
voz do dedinky Fačkov, v sobotu ráno nabíjanie
baterky do fo�áku a ako premiéru mi poskytol
kloktadlo na môj nie moc zdravý hlas. Kloktadlo
malo 52 pozitívnych % (Slivka) a dajme tomu 48
zlých % vo forme vody, aspoň tak to nazval Brčo.
Ja nazývam životabudič. Ráno o 6.20 som stál vo
Fačkove, kde som čakal na Brča, ktorý príde o 6.44.
Prišiel takmer na minútu presne prievidzským
autobusom, skočil kúpi� nejaké klobásové zákusky
do Jednoty a čakali sme na bus do Čičmian.

Autobus prišiel 7.18, naložili sme batohy do
zadnej časti autobusu a už na nás čumel nechá-
pavý výraz vodiča autobusu. Dedinka Čičmany je
známa svojimi tradičnými poma�ovanými dreve-
nicami, ktoré sú zapísané aj v UNESCO. – Cesta
začala po asfaltke za dedinu smerom na Zliechov,
kde sme stretli jedno auto a jeden bus, a zhruba
po kilometri sme mali odboči� doprava. Prezliekli
sme sa, pritiahli vysoké topánky, nahodili batohy
a išli sme po po�nej ceste, voda nevoda, blato
neblato, stále vpred. Ukazovali sa nám lúka za lú-
kou, až sme prišli na rozmočené rúbanisko,
odkia� cesta išla do hory. Dobre, hovorím si, tu
má byt to stúpanie, ktoré Hagi označil ako neko-
nečné. Ďalej si pripomínam čas dve hodiny, kto-
rý by mal by� z dediny na Strážov turistickým
tempom. Začali sme rezkým tempom a toto tem-

po dlho dlho vydržalo, dá sa poveda�, až do
konca. Pri miernom zatáčaní do�ava som nechá-
pal a hovoril si, to už sme tu? Pamätal som si
smer cesty z mapy. No dobre, po�me teda po
červenej �alej, to nás dovedie. Za odbočkou
nastúpilo perfektné stúpanie, ktoré nemalo chy-
bičku. Bola ta riadna strecha a aj strecha sa nám
zdala málo. Miestami uhol stúpania väčší ako 45
stupňov sa zdal pre naše lýtka kritický, ale duša
išla �alej. Bez problémov. Až tu zrazu Brčo zbadal
smerovník, supéééér. Dozvedáme sa, že z Čičmi-
an nám to malo trva� 1.20, nám to tak aj trvalo,
ale aj s prestávkou pri odbočke, kde sme sa
prezliekali. Hovoríme si, že sme v celkom dobrej
forme, nezastavujeme, pijeme KOFOLU (bývalý
ob�úbený nápoj expedičníkov) v pomalom po-
chode a pokračujeme �alej v prudkom stúpaní,
avšak tu sa už pridali aj skaly a kamene ve�ké ako
ruky. Za necelých predpokladaných 20 minút sto-
jíme už na okraji prvej dolnej lúky. Cestou Brčo
telefonuje k nám domov s mojou mamičkou
a upokojuje ju, že šliapeme do kopca, ja že sa na-
háňam s medve�om po Strážove, ale že inak je
všetko v pohode. Prechádzame druhú, tzv.
hornú, lúku a krátky lesík vyústi až na samotnom
vrchole Strážova 1213 metrov, JN98FW. ˚

Začína kropi� a my vieme, že nemáme ve�a ča-
su na stavbu. Rýchlo sme zbúchali stan v prípa-
de silnejšieho daž�a, a potom prišla na rad polka
na 4m stožiar. Mali sme 1 meter navyše, ale stro-
my sú tu nízke, nie je potreba. Kotvíme stožiar,

do�ahujem lanká, stožiar
a anténa držia pekne rov-
no, lanká natiahnuté na
doraz. Na polke plápolá
slovenská vlajka, ktorá je
do 10 minút mokrá. ˚

Na konci prác už kvalitne
prší, tak sme vhupli do
stanu, upratali bodrel, na-
tiahli spacáky a po�me ho
spa�. O 12.00 už ležíme
a ja do troch minút zaspá-
vam. Zobudili sme sa krát-
ko po 16., celkom sta-
točne prší. Začíname vy-
siela� o 16.30 a 16.38 prvé

spojenie Rudo Kysuca na chate Zuzana, druhé
chytáme Rosice, 154 km a vieme, že to vysiela
a počúva. Striedavo vysielame, zahrievame,
konzumujeme a podobne. ˚

Takto pokračujeme až do pol jednej, kde nás lá-
me spánok a takmer čisto na pásme. Po daždi za-
čal však fúka� silný vietor. To že sme boli perma-
nentne v hmle či mraku ani nehovorím. Tak sme
sa troška pri obliekli, zakuklili vo vojenských spa-
cákoch typu BW, nasadili čapice a kukly na hlavy,
budík na 5.30 a dobrú noc.

Zobudili sme sa a ihne� začíname vysiela� avšak
rozbieha sa to ve�mi slabo. Zima išla na nás ve�mi
dobre, ale kvalitný životabudič 52% slivkového
charakteru ide celkom dobre dole hrdlom a doko-
nale spĺňa funkciu radiátora. Týmto �akujeme Mi-
lanovi šoférovi za prejavenú dôveru. O 7.00 kla-
sické pozdravenie kolečkárov na Kotlíku Trnky
Brnky, zdravíme kotlíkárov a pozývame na spoje-
níčko. Pokračujeme aj na CH29, kde sa zhro-
maž�ujú �udia od Ostravy. Opä� sa nám potvrdzu-
je, že vysielanie ráno zaistí spojení. Šichtu dokon-
čujeme Slovákmi do 9.00. Vylezieme von, vietor,
ktorý by nás aj zobral, prechádzka, alebo takmer
beh 20 m dole ku krížu smerom na Zliechov a vý-
beh znova hore nás zahrieva, Brčo píše do vrcho-
lovej knihy, ja fotím pracovisko do článku. ˚

Balíme za vetra, bez daž�a, mrak, 5-6 stupňov.
Nachystaný vyrážame dole po mokrej ceste,
mokrých kameňoch a premočených konároch,
na ktorých sa dobre šmýka. Máme necelé dve
hodinky na cestu dole, ale opä� to ide vo vý-
bornom tempe a pred 12. sme dole v dedine
Čičmany, kde nám ide 12.10 bus do Fačkova. Vo
Fačkove čakáme na odvoz pri �alšom nápoji, tiež
na zohriatie, tentokrát bez kvasenej bázy.

Záverečné resumé: Nápad: 100% Kóta: 90%
Počasie: 60% Turistika: 100% Spojenia: 90%
Priemer na QSO: 70% 

Ďakujeme všetkým brejkom a volačkám za spo-
jenie a tiež za obdiv, ktorý sme počúvali a ešte
vysvetlenie k výjazdu: "Ano, sme blázni!" 

Kaso CL-69 a Brčo CL-71 Partizánske 73!
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PŘEČTETE SI:
�� Jednoduché přijímače na střed-

ní vlny se dvěma tranzistory a
širokým rozsahem napájecího

napětí  �� Ohlédnutí za Holicemi ��
CB liga za srpen a září  

Pokračování dorodružné výpravy za vysíláním do ostrovní říše

Pokračování na str. 2 ��

Strážov v echt jesennom počasí!

Keltoi a jejich cesty po Británii 
a Severním Irsku 



Problémem jsou různé nečekané a ne-
chtěné zpětné vazby a požadavek dost vy-
sokého napětí na anodách, minimálně tak
40 V. Ke všemu obvykle zapojení obsahují
řady cívek, traf a tlumivek, což obyčejně
každého vyděsí
k smrti už při pohle-
du na schéma. Ke
všemu se na
internetu občas ob-
jevují zapojení, kte-
rá vlastně reflexní
ani nejsou, což se
pozná obyčejně po-
dle toho, že to bez
diod hraje stejně ja-
ko s nimi a přijímač
vlastně funguje jako
audion!

Onehdy mi někdo
psal o pokusech po-
stavit reflex se so-
větskou elektronkou
13P1C, a protože

jsem je našel doma také, napadlo mne ně-
co vymyslet sám. Elektronka má mírně po-
divné zapojení (třetí mřížka uvnitř údajně 

NOVINY PRO UŽIVATELE RADIOSTANIC CB A PMR

Vydává vh press Hradec Králové � ročník 16 � srpen 2010, č. 4 � cena 20 Kč /25 SK /0,8 Euro

CB expedice Keltoi do říše
dávných Keltů

Expedice Rotunda, Kaktus a Rade-
gast naplánovali červencovou cestu do
Irska a Velké Británie – Anglie, Wales,
Skotsko. Vysílali na CB a AMA pásmu.
Vyjeli v sobotu 17. 7. a sraz posádek si
dali na Křížovém vrchu. Proč název
Keltoi? Podle toho, že v 2. tisíciletí
př. n. l. žila etnika Keltů i na našem
území – Bohemie, před příchodem
Slovanů, a byli vytlačeni Římany
nakonec až na ostrovy Irska a Velké
Británe. Poprvé se s označením „Kelt“
setkáváme v 6. a 5. století př. n. l. u Ře-
ků, kteří se zmiňují o „Keltoi“, Římané
později užívají výrazu „Galli“ nebo
„Celtae“ a Diodóros Sicilský, Caesar či
Pausaniás uvádějí, že všechna ozna-
čení jsou stejného významu. O osu-
dech expedice čtěte články na str. 6, 7
a 12. Pokračování bude v dalších
číslech Výzvy.                              (vha)

PŘEČTETE SI:

�� Jednoelektronkový reflexní
přijímač pro střední vlny  ��

Přijímač pro MW s kompenzuo-
vanou zpětnou vazbou ��

Přijímač s Polyakov mixerem pro
50 MHz SSB/CW  �� Expedice
keltoi deník 1 a 2 ���� CB liga

v květnu a červnu  ���� Pozvánka
na 21. mezinárodní AMA Holice

Postavit reflexní přijímač s elektronkami je obyčejně dost
velký problém a ani internet se zapojeními zrovna nehemží. 

Jednoelektronkový reflexní 
přijímač na střední vlny

Dokončení na str. 2 ��

Pamětní cedulka Expedice Keltoi 2010, kterou by
chtěli umístit na nějakém příhodném a dostateč-
ně významném místě. Pravděpodobně to bude
na nejvzdálenějším bodě expedice nebo ve Skot-
sku (Isle Of Skye, Eilean Donan Castle, Orkney
Islands apod.)



Na první pohled vše vypa-
dá jednoduše, ale čím jed-
nodušeji to vypadá, tím to
bývá horší! Takže se nedej-
te zmást, ono vše zas není
tak jednoduché, jak to vy-
padá!

Vycházím z toho, že dnes
je všude FM vysílačů jak
naseto, nebo máte popř.
doma anténu na FM nebo
jiný silný signál (např.
ze STA, kabelovku jsem
nezkoušel a nevěřím, že to
z ní bude dobré: superre-
generační přijímače mají
mizernou selektivitu). Sám
jsem využil „čínskou anté-

nu“ se zesilovačem na rotátoru –  běžná ce-
na do 500 CZK, kterou po úpravě jinak po-
užívám na TV a FM dxing. Zásadním dů-
vodem nebyla ani tak síla signálu, jako to,
že signál by neměl mít příjem z odrazů od
budov, a tak potom bývá zkreslený. Druhou
věcí je, že bydlím „v díře“, kde přímý výhled
na FM vysílače ani není a jsou tu řady od-
razů, pokud nepoužijete alespoň dipól.

Začněme ale od konce. NF zesilovač je
s ECC88, či také PCC88, anebo i E88CC.

Liší se hlavně žhavícím napětím
a proudem, ale k tomu se ještě vrá-
tím v závěru. Jinak rozdíl není pod-
statný. Hodnoty součátek mohou být
klidně v toleranci 20 %, možná i více.
Výstupní trafo je trafo z TV přijímačů
na „výstup na magnetofon“, obyčej-
ně objevitelné ve šrotu na ekodvo-
rech a ve starých ČB TV od Tesly. (Z
TV je i zadní panel s konektory –
pouze ten 3,5 mm jack na sluchátka
je navíc.) Alternativně je možné po-
užít odpor kolem 33 k v anodě po-
slední elektronky a k tomu připojit
krystalové sluchátko či sluchátka.
Pokud je elektronka dobrá, není
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PŘEČTETE SI:

�� Jednoduchý přijímač pro
střední vlny  �� Úprava vysílačky
pro vrtulníčky Volitation či Cobra
na 27 MHz �� Jednoduchá aktiv-
ní magnetická anténa na pásmo

od 100 do 150 MHz �� Mlžný Éter
bez hranic na Luži  ���� CB liga
v březnu a dubnu  ���� Holické

trochu blátivé CB „rodeo“

Po delší době jsem se dostal k tomu, abych vyzkoušel ještě jedno zapoje-
ní s elektronkami, které jsem nikdy nestavěl. Jde o superregenerační přijí-
mač na FM-CCIR, ale s nízkým anodovým napětím. Tedy navržený tak, aby
to bylo zcela bezpečné i pro děti, co je ještě baví něco stavět a neposlou-
chají jen MP3 z mobilu. Elektronek jsou často ve výprodejích a doma spous-
ty, takže moje konstrukce zase není tak drahá. Zato se při stavbě dá lecče-
mu naučit. Návrh zapojení je můj vlastní a získaný experimenty – to zname-
ná, že výsledky mohou být po vašich experimentech lepší, než moje. Mne
zajímala spíše funkce a nikoli zisk či zesílení!

SUPERREGENERAČNÍ PŘIJÍMAČ NA FM-CCIR

Dokončení na str. 12 ��



TOMÁŠ MOBIL ROUDNICE CL-31

Poslední březnový pátek byla v kalendáři
výroční schůze CL klubu, takže následující
víkend byl určen k rehabilitaci, relaxaci a po-
dobně. V únoru, kdy jsem tu vysíla poprvé,
jsem se loučil s vlekaři s tím, že „zas za rok“,
ale 15.–16. března na Bouřňáku napadlo 55
cm nového sněhu. To mě kupodivu zachrá-
nilo, na Dlouhý Louce ho byl metr! Podobně
po celých Krušných horách, takže březnová
spása opět na Bouřňáku.

Cesta úplně v pohodě až nahoru, šel jsem
se ohlásit a už drobně krápalo. Tak tam
chvíli kecám, teda asi hodinku, než ta voda
přestane. Bylo 8 ˚C, zataženo, foukalo asi
7 m/sec. Cestou k vozítku mne zarazil po-
vědomý zvuk. Chvíli jsem poslouchal
a s údivem zjistil, že to je od těch hnusných
větrníků! Začalo zase pršet, tak jsem v kli-
du přemýšel, čím mi byl ten zvuk tak pově-
domý. Jo! Velmi podobný tomu, když za
kopcem startuje Mi-24 Hind. Pak jsem to
diskutuoval s vlekaři a ti tvrdili, že to dnes
celkem kravál nedělá... Mně to zase připa-
dalo dost hlasité.

Udělal jsem pár spojeníček z auta pod ko-
pec, před jedenáctou přestává lejt, tak jsem
šel stavět. Dlouho to nevydrželo, ani jsem

to nestihl. Sedím v autě, nechám to na sca-
nu a čučím na telku. Konstatuji, že to asi
nebude žádná sláva, sice se objevuje cizi-
na, ale v místních luzích mrtvo.

Před druhou konečně přestalo pršet a vy-
kouklo slunce. Tak pro změnu celý zpocený
stavím HB9CV. Dokončuji instalaci a na
CH30 už hulákají „Radechlasti“ z Křížového
vrchu. Volám na ně
a hned se dozví-
dám, že tam mám
nějaký problém.
Tak to chvilku řeší-
me a výsledkem
je, že vytahuji z au-
ta AE 4540 a vysí-
lám na ni. Podmín-
ky nic moc. Okolo
15.30 mě něco na-
padá a jdu experi-
mentovat.

Exaktně zjiš�uji,
že se poondil ex-
terní mike, jdu za-
se do Gianta
a montuji originál
mikrofon. Dobrý,
funguje to, i když
jsou od protistanic

drobné připomínky. Faktem je, že okolo de-
váté večer mě už bolí ruka, nejsem holt
zvyklý...

Před pátou provoz drobně usínul, tak dá-
váme s Vaškem pauzu. Po pauze jsme to
opět rozjeli na CH30. Objevil se Vlá�a Tři
Dvory na Vysoké, a tím byli expediční
portejblisté „vystříleni“. Chvílemi pršelo,
chvílemi lilo, občas vykouklo sluníčko.
Střídalo se vše v poměrně svižném tempu. 
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Tomáš mobil Roudnice mohl z Bouřňáku vysílat i na malinko větry pokřivenou anténu HB9CV V únoru bylo na Bouřňáku ještě více„zafúkané“

Dokončení na str. 12 ��

PŘEČTETE SI:

�������� Jednoduchá aktivní feritová
anténa na příjem NDB majáků

v pásmu 200–1200 kHz
���� El Silbo – QRP vysílač 

bez napájení 

Staré filmy převést na DVD, to byla pro Jana Dobrouč výzva k řešení pro letošní zimu.
Jak uspěl – čtětě dále v listu

PRVNÍ JARNÍ DEN na Bouřňáku
První jarní den byl v březnu poslední příležitostí, jak si někam vyrazit

FOTO: TmR



Tomáš mobil Roudnice nám intenzivně
dýchal na záda. Rozhodl proto "Nejvyšší
Tukan", že jedinou šancí, jak udělat dobrý
výsledek, je návštěva Krkonoš. Mirda do-
stal za úkol vyjednat návštěvu tradičního
místa – Dvorské Bouda.

Cesta
Víkend před návštěvou Dvorské jsem pře-

padl doma Vojtu, část MTZ odvezl do Brna.
V pátek, ve den výjezdu, jsem vstal ve čty-
ři ráno, přejel ke skladišti MTZ, naložil auto
a vyjel. Po průjezdu Svitavami jsem začal
kontaktovat Vojtu, který měl už být na ces-
tě a nebyl. Vojta mi s klidem Angličana
oznámil, že je stále skoro doma! Chtěl jsem
využít získaného času a trošku se prospat.
Přeplněná Felda mi moc pohodlí nenabíd-
la. S lítostí jsem vzpomínal na své bíle BVP,
opuštěné v garáži.

Vojta se přibližoval intenzivně, já jsem za-
stavil v Litomyšli v obchodě. Vojta mi tradič-
ně ujel, protože paní prodavačka nebyla
schopna najít pod pultem alkohol s lidskou
tváří (hihihi....).
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Zimní romantika při vysílání TUkanů z Dvorské boudy v Krkonoších

FOTO: Jindra Kopřivnice

CB LIGA 2009
vyhlášení vítězů

V kategorii MULTI se na: 

1. místě umístila exp. Tukan 

2. místě umístila exp. Sněžník 

3. místě umístila exp. Radegast 

V kat.egorii SINGLE se na:

1. místě umístil Tomáš mob. Roudnice 

2. místě umístila exp. Horizont 

3. místě umístila exp. Brána 

V tabulce TOP DX se na: 

1. místě umístila exp. Tukan 

2. místě umístila exp. Sněžník 

3. místě umístil Tomáš mob. Roudnice 

Absolutním vítězem 
pro rok 2009 se stává 

Exp. TUKAN

Po překvapivém portejblu z Jadranu už jim
vítězství nemohlo uniknout

Dokončení na str. 2 ��

PŘEČTETE SI:

���� Přijímač s Polyakov mixerem
na 3,5 MHz CW a SSB s digitální
stupnicí a výměnnými moduly 2
���� Zimní povídání z Avie a tech-
nické fígle ���� Výsledky CB ligy 

���� Zážitky z portejblů

Mirda nikoho k vysílačce málem nepustil

Portejbl na Dvorské boudě
zpečetil vítězství Tukanů



Na setkání se z Čech vypravili jednak
zástupci Českého radioklubu – Karel
OK1CF, Jaroslav OK1WF a Míla
OK1VUM. Přijeli také Ruda OK1TNM
s partnerkou, Jirka OK1OL s manželkou a
nečekaně i Mirek OK2UGS, takže celkem
vlídná parta. To jsou ti, o kterých víme...

Radioklub jsme reprezentovali rozhovo-
ry s účastníky setkání, účastí na radio-
burze a pozvánkami na holické meziná-
rodní setkání (21.–22. 8. 2010) a účastí
na dopoledním „slávnostnom vyhodnote-
ní rádioamatérskych sú�aží“. Hezké bylo
zejména ocenění skupinky nejmladší ra-

dioamatérské drobotiny. Na setká-
ní přijelo na 400 radioamatérů ze
šesti států, nejvíce byla ale slyšet
polština. Takže opravdu se ze se-
tkání stala mezinárodní akce.
Všechny naplánované přednášky
se setkaly s velkou účastí i ohla-
sem, například: Home-made (=
doma vyrobený) koncový stupeň
na krátke vlny BB-1000
(OM6ABB), Home-made mobilný
KV transceiver AUTO 2009
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QSL lístky – zhmotněná spojení radioamatéra – přivezli do Tater na ukázku z firmy Elli Print              

TATRY 2009 – 35. setkání radioamatérů

Hotel Hutnik 2 v pozadí Lomnický a Kežmarský štít 

FOTO: OK2UGS

Tatranské Matliare
Kúpele sú situované v juhovýchodnej

časti Vysokých Tatier necelé 2 km od
turistického centra Tatranská Lomnica.
Svojou polohou a nadmorskou výškou
885 m n. m. sú priam ideálne na liečbu
ochorení dýchacieho systému

Liečebné účinky vysokohorského
prostredia.

Liečia sa tu chronické ochorenia
dýchacieho systému – alergické nád-
chy, stavy po opakovaných zápaloch
p�úc, chronickú bronchitídu, bronchiál-
nu astmu, stavy po operáciach hor-
ných a dolných dýchacích ciest a ocho-
renia štítnej ž�azy

Ionizujúce účinky prostredia majú
vplyv na liečenie neuróz a klimakteric-
kého syndrómu. 

Vychádzky smerujú do blízkeho oko-
lia osady. Sú určené pre nenáročných
turistov, rodiny s de�mi, liečebné účely.
Nevyžadujú perfektnú kondíciu a oso-
bitný turistický výstroj.

Slovenský zväz rádioamatérov organizoval ve spolupráci s rádioklubom
OM3KTY jubilejní, v pořadí už 35. ročník setkání radioamatérů Tatry 2009. Set-
kání se uskutečnilo v třetím listopadovém víkendu v hotelu Hutník
v Tatranských Matliaroch. Pozvání obdržel i holický radioklub OK1KHL a vys-
lal svého zástupce na tuto akci – Mirku 42.

Dokončení na str. 16 ��

PŘEČTETE SI:

���� Přijímač s Polyakov mixerem
na 3,5 MHz CW a SSB s digitální
stupnicí a výměnnými moduly 1

���� Vánoční povídání z Avie ����
Výsledky CB ligy 
���� Retro z Výzvy



Já jsem se zdržel, protože jsem se chtěl
zúčastnit přednášky o APRS. Vyhnul jsem
se nepříjemné průtrži mračen a kolem třetí
odpoledne jsem se vrátil do kempu, že ta-
ky už teda vyrazím. Jenže ouha – motor
škytl a já podle známých to příznaků po-
znal, že bez dalšího auta a startovacích ka-
belů neodjedu. Věděl jsem, že by stačilo
pár sekund na jiné baterce, pak otočit klíč-
kem a tradá... Místo toho jsem vymámil sa-
mostatné baterky (díky Vlku!) a nakonec
nabíječku (Díky Mildo!). Připojen na energii
z Temelína jsem proležel hodinku v autě,
abych pak nastartoval a vyrazil.

Po cestě jsem prola�oval kanály a hledal
vysílající Tukany. Zpoždění jsem nabral
pořádné, takže když jsem konečně dorazil
k chatě, stály všechny antény, fungovala
dvě nezávislá pracoviště (CB, PMR) a ve-
sele se plnily deníky.

Aktivně jsem se zapojil do vysílání, přes-
něji zapisování a kochal se nad tím, jak
nám to lítá. K večeři nás čekal vynikající
guláš, a pak zase vysílání. Rádiový klid byl
vyhlášen celkem brzy. Protože jsem však

dostal ubytovaní vedle „slavného nočního
zpěváka“ (já říkám, že děsně chrápe), tak
jsem raději zvolil úprk do své čtyřkolové
postele.

Ráno jsem byl nelítostně probuzen a by-
la mi odebrána mateřská šňůra k Temelí-
nu, takže jsem se nakonec podrobil násilí
a vykulil se ze spacáku a začal zase pomá-

hat již vysílajícím. Jindra stihl v ranním
světle vytvořit pár tradičních fotografií. Pak
nás čekala výborná snídaně a kolem po-
ledne jsme začali balit. Uklizené a sbalené
vysílací pracoviště osiřelo, vše bylo nalo-

ženo v autech, když má
baterka zazlobila podru-
hé. Noční popojíždění ji
neudělalo dobře a roz-
hodla se stávkovat. Na-
konec musel pomoci
Jindra se svými kvalitní-
mi startovacími kabely
a auto dostalo rozum
a nastartovalo. Cesta do-
mů probíhala celkem
v pořádku, rozloučili jsme
se u Svitav a bezpečně
dorazili k domovům.

Anténní zátiší na závěr
Za všechny 

STANDA
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PŘEČTETE SI:

��������Jednoduchá anténa na pásmo 80 m
s feritem ��������Spínané zdroje pro portejbly
���� Strašická záhada ��������Za tři pomeranče,
šel bych světa kraj... �������� Podzimní éter 

PŘÍŠTĚ: Přijímač s Polyakov mixerem na 3.5 MHz CW
a SSB s digitální stupnicí a výměnnými moduly použi-
tený i na jiná pásma (s pokračováním v příštím roce)

Vysílání Dvorská bouda Krkonoše
Hned po slavnostním holickém dekorování vyrazila první ekypa Tukanů směr

Krkonoše – Dvorská bouda. Pokračovat v zápolení do CB ligy.

Vojta při stavbě vysílacího pracoviště

Antény na Dvorské boudě



BARON JINDŘICHŮV HRADEC

Prý má esvéerko někde v Itálii, a proto je-
nom něco málo slyší, ale nevysílá, tak po
telefonické domluvě jsme se dohodli, že mu
ji dojedeme nějak dát do pořádku, ale to
znamená partu lidiček tak trochu praštěných
anténou, ale kde je sehnat? Tak jsem dal
výzvu na Gandyho Hradec, a když jsem ho
uhnal v éteru, tak jsme se začali domlouvat,
kdy by to bylo reálné vyrazit směr Tábor.

Termín opravy padl na neděli 6. září. Když
jsem sehnal partu ochotných lidiček a po-
tvrdil Gandymu nedělní výjezd, tak v tom
TELEFON – a to sám Táborský Strejda, a�
prý nejezdíme, protože o víkendu nebude
doma, to� trochu zklamání, ale hned jsme
zadali nový termín a to na neděli 13. září.
Hned po příjezdu do Tábora letí pohled

směrem na anté-
nu. Anténa stojí,
je na svém místě,
ale je nějaká krát-
ká, a tak trochu
p o c h r o u m a n á .
Nebo se nám to
jenom zdá?

Po uvítacích ce-
remoniích se Strejdou, jsme se hned ptali,
co a jak a Strejda s ledovým klidem říkal, že
tak čtyři roky se na anténu nikdo nepodíval,
takže se nediví, že je trochu rozhozená.

Tak žádné okolkování a jde se na věc!
Gandy s Ondrou dumají, jak na to: Nejlíp by
bylo  postavit žebřík a hurá na střechu, co
nejblíže k vrcholku. Po důkladném ohledá-
ní místa činu jsme si museli přiznat, že ve

třech to monstrum nezvládneme, tak zase
dolů a sehnat aspoň jednoho dalšího po-
mocníka. Vlastně my jsme byli čtyři, ale ten
nejhlavnější a nejchytřejší pomocník, nej-
mladší Baron „můj vnouček“ nám zkrátka
moc nepomohl.

Tak Strejda musel žhavit telefon a do-
opravdy sehnal dalšího kolegu, prý za sla-
bou půlhodinku se dostaví. Ještě se musím
zmínit o jistém faktu a to, že by se nám to
třeba i ve třech povedlo nějak sundat a na-
ladit, ale hlavní pomocník Ondra byl trochu
indisponovaný po probdělém večerním se-
tkání, zbytkový alkohol a přecpání grilova-
ným prasátkem a ještě k tomu na sluníčku
udělalo své. – Co k tomu dodat, ty mladý již
nic nesnesou!

Při malém čekání na posilu přišla vhod
odpolední káva a byl taky čas na probrání
věcí nejenom o vysílání, ale i o věcech me-
zi nebem a zemí. A konečně dorazila posi-
la v osobě Indiána Planá s jeho protiváhou
Veronikou. 

Tak a zase nahoru sundat půl metr a po-
tom se uvidí. Tak pánové trochu pohybu do
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PŘEČTETE SI:

���� Z historie CB vysílání �������� Moderní
krystalka ��������Jednoduchý přijímač pro

střední a krátké vlny se synchro-
demodulátorem ��������Hábéčko na

Martinských holích ���� Matadoři a Kaktus
opět na Chopku ��������

Dokončení na str. 16 ��

Čekání Andělů u Strejdy Tábor na pomoc dalšího člena 

Již několik týdnů se mi zdálo, že Strejda Tábor, neboli Táborské info je tady
u nás v Jindřichově Hradci nějak slabě slyšet, tak jsem se ho zeptal, co má
s anténou, nebo jestli mu ji neshodil nějaký ten zlobivý větřík – a ejhle, problém
byl na světě.

NEMOCNÁ ANTÉNA
Jak jeli Andělé ke Strejdovi Tábor vyléčit nemocnou anténu



Kdo ke dvacátému setkání čekal snad prů-
vod s dechovkou, mažoretky, účast při nej-
menším náměstka ministra (musel se spoko-
jit se starostou Holic a senátorem Antlem),
kdo se těšil na karnevalový průvod s ohňo-
strojem či estrádní šou s rejem baletek, byl asi
zklamán. Ovšem, proč by měla mít kulatá vý-
ročí jakýsi magičtější význam než ta ostatní,
že? Zorganizování takové akce, dá na jednu
stranu několikaměsíční přípravu předem, na
druhou stranu financí není také nazbyt a klub
musí dokončit vybavení interiér u vysílacího
střediska. Počasí a zájem veřejnosti si může-
te plánovat, jak chcete, ale na sto procent nej-
sou jisté nikdy a spolu s tím ani výdělek.

Letošek vyšel docela pěkně počasím, kdy
v pátek bylo pěkně teplíčko a v sobotu se
naštěstí až k obědu vše skropilo deštěm
– už tak se z toho stává trochu tradice, že
si sprchnout musí. Ale počasí sem, počasí

tam. Lidé se do Holic sjíždějí hlavně za tím,
aby si nejen nakoupili stanice, antény a jiné
přístroje, či si vybrali ze stovek drobných
součástek, mnozí radioamatéři se těší na
paklíček QSL lístků, které si zde vyzvednou
za spojeníčka z celého světa a na přátele z
daleka. Také si jedou vyřešit klubové zále-
žitosti či poslechnout zajímavou přednášku.
Letos byl magnetem Roger G3SXW z Vel-
ké Británie.

Letošní setkání bylo věnováno mládeži
a dětem a jejich technickým dovednostem,
které zde se zapálením předváděli kluci ze
Střediska volného času z Opavy, z Domu dě-
tí a mládeže Hradec Králové a Q-klubu AMA-
VET Příbram. Ovšem ti se na setkání dosta-
vují také každý rok a dík patří jejich vedoucím,
že si takový třídenní výlet vezmou na starost. 
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PŘEČTETE SI:

���� Jubilejní 20. Holice �������� Zveřejněny
utajovnané výsledky CB soutěží ����

Spojené expedice Avia a Mlýn na
Šibeničáku ��������Adventure Team na LPD

���� Tukan v Řecku ��������

Dokončení na str. 16 ��

Holický bleší trh s více než stovkou prodávajících

HOLICE 21.-22. srpna 2009 – Na jubilejní dvacáté setkání radioamatérů a při-
družených CB příznivců a milovníků techniky se i tentokráte sjely tisícovky zá-
jemců. Radioklub OK1KHL pro ně připravil opět jednak prodejní a bleší trhy
a rovněž zajímavé přednášky, výstavky a další zajímavosti.

Čtvrteční chystání akce

JUBILEJNÍ 20. HOLICE



HAGI DEJVICE

Občas projíždím Banku deníků a dívám
se, kdo kdy dělal spojení z mých oblíbe-
ných kopců. V některých oblastech, třeba
v Českém Středohoří, jich nacházím dost,
jinde nic. To pak nezbývá, než podívat se
na heywhatsthat.com, jestli to odtud teore-
ticky může chodit, a vyrazit tam sám.

Mezi takovéhle
kopce patří Strá-
žov, nejvyšší vr-
chol Strá-
žovských vrchů
(1213 m). Kon-
cem osmdesá-
tých let jsem stu-
doval v Žilině
a tohle byly s Ma-
lou Fatrou nej-
bližší kopce a cí-
le víkendových
výletů. Prvně
jsem na Strážov

vylezl v jasném podzimním dni někdy
v osmdesátém šestém, cestou potkal lišku,
nahoře na zakrslých bucích cinkala námra-
za, cestou dolů našel zrezlou pětikorunu
a zaplatil s ní v autobuse do Žiliny – „Tá pä�ko-
runačka je ešte z povstania?“ Ale dosti lyriky
a zpátky k česko-slovenskému víkendu.

Nočním autobusem z Prahy do Prievidze
(dopravce SAD Zvolen moc nedoporučuju,
provozuje linku Plzeň – Brezno s Karosami,
jaké jezdí třeba mezi Prahou a Kladnem),
tam přestup na další bus a nástup
z Fačkovského sedla. Slunečné ráno, K�ak
v mracích, vyrazili jsme s Mikšem na dru-
hou stranu směr Čičmany a brzy sundavali
bundy a převlékali se do kra	asů. Pak se
trochu zatáhlo, aspoň se šlo líp než na pří-
mém slunci.

Do Čičman jsme dorazili akorát na oběd,
zastavili se v hospodě Kaštiel, a když je Ko-
fola oblíbený doping zdejších expedic, tak

NOVINY PRO UŽIVATELE RADIOSTANIC CB A PMR
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Dokončení na str. 2 ��Fačkovské sedlo

21. a 22. 8. 
Holice 2009 

2200..  mmeezziinnáárrooddnníí  rraaddiiooaammaattéérrsskkéé

sseettkkáánníí

Avia 20 Furgon při akci (článek na str. 7–8)

Pěšky je to nejlepší!

Výlet do Strážovských vrchů, spojený s vysíláním na Po�nom dni

EXPEDICE ŠERPA NA STRÁŽOVĚ JN98FW

PŘEČTETE SI:

���� Vybavení na portejbly �������� Reflexní
zpětnovazební přijímač s jedním

tranzistorem �������� ����CB sraz na Zásece ����
FOTO-REPO z Prenetu ���� 6. ročník

česko-slovenský Éter bez hranic –
část výsledků ��������



BOHOUŠ LÍPA CL-6 

Na Luži jsme se v Borůvce shodli, že se
do Krkonoš těšíme, je to přece jen vyšší
krtina než ty, na které vcelku pravidelně jez-
díme a jak víme, výška dělá svoje. 

Kid Chloumek a Pavel Pavlovice přijeli již
ve čtvrtek, aby se utábořili. V pátek to ještě
byla pohodička, ubytování, výlety po okolí,
oběd... Odpoledne již bylo proložené tvrdou
prací posádky při výrobě 220 až 230 Voltů.
Biomasu do centrálky doléval Kid Chlou-
mek CL-29. Přes den se postavil stan –
centrum budoucího dění.

V pátek večer jsem do-
razil přes výmoly a struž-
ky i já, pivko, večeře
a honem něco naspat.
Chvíli za mnou dorazil
i vytrvalý déš� a vcelku
výživné bouřky, které tr-
valy až do rána.

V sobotu dopoledne za-
se azuuuuro, čili šli jsme
stavět antény. Používali
jsme dvě – BlackPirate
na 11 metrovém stožáru
a 3-elemet Yagi, která po
vyladění měla PSW 1.2
a oproti všesměrovce vy-

kazovala velmi dobré výsledky. Na ní jsme
například v noci dělali spojení s Expedicí
K120 na Lomnickém štítě. Jojo – tahle an-
téna se velmi osvědčila (viz foto vpravo).

Antény postaveny, zařízení připraveno,
oběd polknut, siesta zahájena a šlo se ještě
něco naspat, čili chrupkalo nejen zde přítom-
né mimino, chrápali jsme skoro všichni :-)

Chvíli před zahájením soutěže Éter bez
hranic dorazily vítané
posily – Babča a Šimon
Česká Lípa vydrželi přes
půlnoc a jak uvidíte, mik-
rofon ani post zapisova-

tele je nepřekvapil. Další vítanou posilou byl
Kmocháček Varnsdorf CL-11, který vydržel
až do rána. Při samotném závodu jsme se
jak za mikrofonem, tak za klávesnicí počíta-
če vystřídali všichni. Na snímku nahoře drží
Babča mikrofon a Kmochy se seznamuje
rychlostí blesku s obsluhou programu DE-
NIKCL6. Docela mne potěšil, na to, jak zpo-
čátku na program koukal nechápavě, se vel-
mi rychle otrkal a během hodinky už ho to

NOVINY PRO UŽIVATELE RADIOSTANIC CB A PMR
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PŘEČTETE SI:

���� Česko-slovenský CB Contest ����

Jednoduchý přijímač propásmo 80 m
SSB/CW ��������Radioamatérský provoz

QRP ��������Kamenecké jarní radiohemžení
���� 6. ročník Dixingu Milan 42 ��������

Dokončení na str. 16 ��

BORŮVKA V KRKONOŠSKÉM ÉTERU 

Borůvkáři

Směrovky Tučňáků na Dlouhých Stráních FOTO: DJ quick Studénka



Překvapením po příjezdu na kopec byla
přítomnost slovenských radioamatérů –
OM3KII. Počáteční obavy se však rozply-
nuly a byla z toho pěkná spolupráce, vysílal
zde Palo, OM1NX.

Celý víkend se nesl v duchu národního
uvědomění a spolupráce. Chlapcům z HAM
části kopce jsme předvedli naši techniku
stavění antén. Ostudu jsme si netrhli, ale
asi si dodnes lámou hlavu, proč druhý (a

stejný) vertikál... Ale kde jinde porovnat an-
tény, když ne tady.

Vítr nás neopustil po celý den ani navečer

A pak se to
stalo. Tady jsme
jej večer posa-
dili, v noci zde
Jarda Dobrák
i povečeřel . . .
a kde jsme jej
zanechali, tam
jsme jej také
v neděli nalezli.

www.cb.penguin.cz

NOVINY PRO UŽIVATELE RADIOSTANIC CB A PMR
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PŘEČTETE SI:

���� Fázovací článek na krátké vlny ����

Tukani na Hůře ��������Obsazené kóty na
Rozhledny a Éter bez hranic i Let sva-

tojánské mušky ���� Retro z Výzvy ����
Turistickým tempom na Palúš

EXPEDICE TUKAN NA VELKÉ JAVOŘINĚ

Tukani

Tukaní soubor antén v západu slunce na Velké Javořině FOTO: Jindra Sever Kopřivnice

Je tichým tajemstvím, že koncem loňského roku došel trochu dech a nepoda-
řilo se vydat na webu Penguinů/Tučňáků, a také ve Výzvě na kanále vše, co by-
lo v plánu a nachystáno. Většinou se tyto resty povedlo dohnat, takže se podí-
vejte na komentovanou fotogalerii z loňského závěru roku z Velké Javoriny. Fo-
to – jak jinak – Jindra Sever Kopřivnice.

Operátor Mirda v akci



Kaso Partizánske

Tak a sme tu zas - expedícia Marco Po-
lo, trošku pozmenená zostava, trošku
iné podmienky pre vysielanie, trošku re-
generácie. Ale po�me pekne po po-
riadku:

1. Pribudol k nám nový člen Brčo Parti-
zánske – nádejný mladý CBčkár.

2. Ke�že som dostal pár zákazov oh�a-
dom dopravy od rodičov (mam len 18)
a tých musím stále poslúcha�, ale nevzdal
som sa tohto krásneho športu, tak Marco
Polo (Kaso a Brčo Partizánske) bude
chodi� na kopce prevažne po vlastných,
takže pešo. Ku kopcom sa budeme dopra-
vova� výhradne autobusmi a vlakmi a inými
verejnými dopravnými prostriedkami.3. Stá-
le sme otvorení oh�adom techniky, a to

hlavne antén. Minulý
týždeň sme dostali
5/8nu na celkom
slušné čísla PSV,
ale na�alej sa bude-
me mazna� a ladi�.
A aktívne pracujeme
na znovuzrodení jed-
nej peknej smerovky,
na ktorú nám padá
prach. Dúfame, že to
vyjde všetko ako má,

aby sme aj my, mali čo najlepšiu techniku.To
by bolo k resetu všetko.

Expedícia Marco Polo na prvom
výjazde v posledných 

zimných dňoch
Ako portablisti sme sa už doma trochu nu-

dili a pozerali sme, čo budeme robi�. Ke�že
na vysielanie v noci je ešte zima, tak sme
najprv chceli ís� obzrie� nejaké kóty, čo sa
stavania stožiarov týka. Vybrali sme si
Žarnov, 840 m. JN98GO. Ide o kótu tvore-
nú skalou a neboli sme si istí, či by sa tam
dalo niečo postavi� – problém s kotvením
do zeme sa nám zdal reálny. Avšak, čo
pôjdeme na kopec len tak bez ničoho? No
nie! Zoberieme si do batohov aspoň nejakú
zá�až, aby sme trénovali na sezónu, ke� bu-
deme všetko nosi� na chrbtoch. Ale z toho

rýchlo zišlo, lebo hne� sme chceli zobra�
malý stožiar, ale ten tiež moc neuspel a už
sme mali napísaný ve�ký magirus. Ale čo
by to bolo za stožiar, na ktorom nie je anté-
na. Tak jasné, berieme aj anténu, staničku
a na hodinku popočúvame pásmo. Ale na-
čo hodinu, ke� sa nám medzi príchodom
a odchodom vlaku našli nejaké 3 hodinky
čistého vysielania na kopci. No takže z pô-
vodného obhliadnutia kóty, zamerania a vy-
fotenia prostredia sa vykryštalizovala
denná expedícia.

Systém na nosenie magirusu a antény
sme mali spravený, ale netestovaný, tak
sme u Brča ešte špekulovali večer predtým.
No a ráno sme takto nastúpení stáli v osa-
de Lubianka, odkia� sme vyrážali.

NOVINY PRO UŽIVATELE RADIOSTANIC CB A PMR
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PŘEČTETE SI:

���� Kdo jsou Matadoři  ���� Postavte si měřič výkonu vysílače 3
��������První výjezd Tukanů ��������Hagi Dejvice na Vysokém vrchu ����

Let svatojánské mušky bude ���� Retro z Výzvy

Dokončení na str. 12 ��

Reset expedície
MARCO POLO

Brčo

Stan už stojí a ja porovnávam poskladanú 6-radiálovú 5/8 s krížom



Maxon S1 má všechny obvyklé vlast-
nosti a funkce PMR radiostanic:

� 8 PMR kanálů s (nelegální) možností
rozšíření o 69 LPD kanálů i více. Přitom
si stanice pamatuje posledně nastavený
CTCSS tón či DCS kód pro každý z těch-
to osmi kanálů.

� 0,5 W výkonu vysílače s možností jeho
snížení pro úsporu energie akumulátoru,

� 38 CTCSS tónů,

� VOX, tedy funkci klíčování vysílače hlasem,

� vibrační vyzvánění, které lze používat sa-
mostatně nebo v kombinaci s akustickým,

� 10 pamětí pro uložení nastavení, tedy
kanálu + CTCSS či DCS,

� vypínatelný ROGER BEEP,

� POWER SAVE automatiku pro úsporu
energie akumulátoru,

� vypínatelné podsvětlení displeje,

� vypnutí šumové brány pro příjem i těch
nejslabších signálů. Této funkci říkají
u Maxonů Maximum range extender.

� přepínatelný výkon vysílače,

� indikaci vybitého akumulátoru a ještě ně-
které další.

NOVINY PRO UŽIVATELE RADIOSTANIC CB A PMR
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PŘEČTETE SI:

��������Novinky v sortimentu CB stanic 
���� Postavte si měřič výkonu vysílače 2
��������Zimní portejbl ��������Přepadení Tukanů

na Radhošti ��������Kdo je na síbíčku 
nejaktivnější? ���� CB akce se s jarem

rozjíždějí

Nová PMR radiostanice Maxon S1

Dokončení na str. 2 ��

Mezi síbíčkáři je z minulosti velmi dobře známa firma Maxon. Tato firma nyní,
pod svým novým jménem Maxon CIC, prostřednictvím firmy Elix dodává od
prosince 2008 na náš trh nový pokročilý typ PMR radio-stanice Maxon S1. Na
první pohled jde „jen“ o další typ PMR staničky střední velikosti, to ale není
pravda. Ve skutečnosti přináší tato radiostanice několik nových funkcí a vlast-
ností, které bu� nebyly v této kategorii radiostanic ani zdaleka obvyklé, nebo
se nevyskytovaly vůbec.

Na kopci Náčkovice se na konci loňského listopadu setkali Radegasti, Tomáš mobil
Roudnice a Borůvkáři FOTO: Honza Sosnová



Poslední posezení
Poslední posezení se událo U Havlů

v Třebenicích. Se sešlo se tam u obědů i pi-
veček dost známých volaček: Honza Sule-
jovice, Fousáč jun. Plzeň, Fantomas Krč,
Osmák Ďáblice, Jirka a Renata Nučice,
Chip Děčín, Sojka Jílové s Indiánem Jílové,
Fousáč Plzeň, Vašek Velemín a Renata
Nučice, Milan Brocno, Perníček Litoměřice,
českolipský „kroužek domácích prací“ – Mi-
luška, Peggy a Babča, Vlasta Záluží, Bo-
houš Česká Lípa, Jirka Ohníč s protiváhou,
„El Presidento“ = Honza Sosnová, Faktor
Nehvizdy, Martin Žatec, kterému se podaři-
lo dostat na velkou obrazovku prezentační
DVD z expedice Nordkapp, i Pražáci Dejda
10 a Anténa, a další Havran Libuš, Jarda

Třebotov, Osmák Ďáblice... Ti všichni se
ocitli na Tomášových fotografiích. Celkem
se tam sešlo asi 55 lidiček, z toho bylo 13
v tričkách CB klubu CL.

„No, co dodat, posedělo se, pokecalo se,
jak je dobrým zvykem pomlouvali se jen ne-
přítomní. Já se tam dozvěděl, že na
Sněžníku bude silná konkurence. Sněžníci
se rozhodli poskytnout azyl Honzovi Sulejo-
vice a e. Rotunda. Jak jsem jim v tuto chví-
li záviděl vytopený bufáč pod rozhlednou.
Ale čas se nachýlil a já vyrazil na Poslední
portejbl na Dlouhou Louku." Referuje u foto-
dokumentace na webu cbdx.cz Tomáš mo-
bil Roudnice.                                    (vha)

NOVINY PRO UŽIVATELE RADIOSTANIC CB A PMR
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V kategorii Multi se
umístili na:

1. místě exp. TUKAN 

2. místě exp. Rebel

3. místě exp. Radegast

V kategorii Single byli
nejlepší a skončili na:

1. místě Tomáš mobil 
Roudnice

2. místě exp. Horal

3. místě  Honza Sulejovice

V soutěži TOP DX se
umístil na:

1. místě Tomáš mobil 
Roudnice

2. místě exp. Radegast

3. místě exp. Kaktus

Absolutním vítězem, 
mistrem CB Ligy 2008 
a držitelem putovního
poháru pro rok 2008 

se stala 

Expedice Tukan

Všem vyhodnoceným
blahopřejeme!

PŘEČTETE SI:

���� ���� Novinky v sortimentu CB stanic 

���� Postavte si měřič výkonu vysílače

���� ���� Česko-slovenský CB Contest ����
Éter bez hranic 2009 vyhlášen ����

Cestička okolo Frýdku ���� Vítězové
CB ligy

Ojíněný strom na Bouřňáku
v závěru roku 2008
a Tomáš mobil Roudnice

FOTO: Tomáš mobil
Roudnice

Nemylte se, žádný omyll, žádné PF – pour feliciter – na konci roku, ale PP!
Vlastně 2x PP, nebo� šlo o Tomášovo Poslední posezení (pro něj i další síbíčkáře pře-
devším ze západu a severu republiky) a Poslední portejbl s dvojitým vítězstvím!

Dokončení na str. 16 ��

PP 2009



Žán Braník a CB Monitor zastoupe-
ný Dragonem Praha vyhlašují pro
rok 2009 novou celoroční soutěž
Československý PMR Cup. Je urče-
na všem majitelům a provozovate-
lům PMR stanic vysílajícím v pásmu
446 MHz.

PROPOZICE PRO ROK 2009
Začátek soutěže je 1. ledna 2009, 
soutěž končí 31. prosince 2009.

Soutěže se může zúčastnit jednotlivec nebo
skupina z České nebo Slovenské republiky.

Soutěžící může startovat i mimo území
České nebo Slovenské republiky, avšak
spojení může navazovat jen se stanicemi
z České nebo Slovenské republiky. Každý
soutěžící je povinen dodržovat platné Všeo-
becné oprávnění pro pásmo PMR. Každý
soutěžící si zvolí libovolný unikátní volací
znak (například Expedice Kopeček nebo
Jarda Drát), který nesmí v průběhu celého
roku změnit.

Počet startů není nijak omezen, každý
soutěžící může zvolit počet soutěžních vý-
jezdů podle svého uvážení. Do soutěže
však bude přijat jen jeden soutěžní deník
měsíčně. V případě, že soutěžící zašle více
deníků v jednom měsíci, bude započítán ten
deník s nejlepším výsledkem.

NOVINY PRO UŽIVATELE RADIOSTANIC CB A PMR
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Československý PMR CUP 2009

Na konci roku jsem autobus nestihl. Počkám, až pojede Tomáš z portejblu...

10. ročník MISS 
a MISSÁK CB 2008

Tato tradiční akce „Scukáčku“ se
uskuteční 

v pátek 16. ledna 2009 od 16 hod. 

ve Frýdku, jako v loňském roce v restau-
raci Bowling na Růžovém pahorku, 
v extrovně v 1. poschodí (je to bývalá
restaurace „U nudle“ naproti Kauflandu)

Zváni jsou všichni příznivci vysílání 
všeho druhu!

�

Hlavním bodem je volba nejšvarnější
a nejšikovnější dívky či zralé ženy 

u majku, a také nejšvarnějšího, nejpo-
hotovějšího muže operátora. Ale pozor!
Vybírá se jen z přítomných návštěvnic

a návštěvníků! 
Nezůstávejte proto doma za kamny...

Podružným, nicméně žádaným, bodem
je  soutěž o nejchutnější bábovku!

Možná se tak zviditelní ti, kteří nea-
spirují na MISS a MISSÁKA. Pročítejte

recepty a včas napečte.

PŘEČTETE SI:

���� Rámová nebo feritová anténa
s násobičem „Q“ ���� ����Sluchátka
ke krystalce ���� ����Nová PMR soutěž! 

���� ����Sympozium protiváh 
���� ����CB liga: téměř rozhodnuto

�

Kdo to bude letos?

Nová soutěž pro příznivce PMR
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