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 Tradiční setkání OK QRP klubu, které již bylo v pořadí dvacáté sedmé proběhlo ve dnech 16. a 17. 
března 2012 v  sále v Domu technických sportů na Masarykově náměstí v Chrudimi, jak je již 
dlouholetou tradicí. Jedinou nevýhodou tohoto místa je absence dalších kluboven, kde by mohly 
proběhnout specializované besedy. Naštěstí náš radioklub má malou místnost v sousedství dnešního 
přednáškového sálu, kde je možné se sejít. Již  tradiční termín, týden před CQ WPX SSB contestem je 
již přes čtvrt století  zapsán  v mysli všech příznivců QRP provozu a techniky. V pátek počasí však 
ukázalo, že zima již skončila a první jarní den je vlastně již tento den, i když papírově bude až 
v příštím týdnu. A tak první účastníci, kteří přijeli již v pátek  museli odložit teplé oblečení a těšit se z 
 nádherných  slunečních paprsků. V sobotu však bylo ještě lépe, ranní  teplota 3st nad nulou a celý den 
nádherně slunečno.  Však také vzhledem k tomuto , jarním pracím na zahrádkách, pražské burze a  že 
v pondělí bylo setkání v Čivicích byla účast slabší než v jiných letech. Sešlo se celkem mimo členů 
pořádajícího radioklubu 65 účastníků, pro které bylo na občerstvení  připraveno čtyři kilogramy párků 
s hořčicí a křenem, 60 lahví  desítky Gambrinus, Cola, Tuzemák, káva a čaj.  Majka, XYL OK1AIJ 
společně s Ivou , XYL OK1VGN uvařily 42 porcí guláše, ke kterému ještě na přání bylo možno dostat 
nakrájenou cibuli nebo křenex.  Ceny byly takové, aby jen pokryly náklady na pořízení surovin, tj. 
přízemní. Samozřejmostí bylo příjemné a přátelské prostředí.V sále si  bylo možné přečíst výsledky 
OK QRP závodu 2012, včetně postřehů  z došlých deníků, přehled nejlepších výsledků všech ročníků  
OK QRP závodu a předběžné výsledky závodu Czebris 2012.  

 Již v pátek večer proběhlo zahájení na kterém se  tentokrát sešlo více návštěvníků než v loňském roce. 
Tradičně již to  opět byli velcí nadšenci QRP provozu se Slovenska,  Milan OM3TBG , Jožo OM6TC 
OM3THX, OM5LD. K nim se již tradičně řadil Karel OK2BZW , Vláďa OK2HPH, který přijel 
s dalšími dvěma OMs. Z Moravy přijel i OK2BZM. Samozřejmě nechyběl ani Zdenek OK1DZD . 
Letos již po páté se zúčastnil Richard SP6IFN z Wroclavi, Waldemar 3Z6AEF a SQ6BBA. 
Samozřejmě nemohl chybět známý redaktor Hamblesku  Milan, OK1IF, též pořadatel populárního 
závodu CUC a propagátor soutěže SOTA. Z Říčan byl i Milan OK1DMP.  Po delší době se opět 
objevil Pepa OK1FKD společně s OK1XR a OK1WF, ale i Milan OK2BCF . Poprvé zde byl OK2ZL, 
stejně tak i Zdenek OK1LZ. Poprvé přijel i Marek OK1HAG. Bufetu kralovaly již zmíněná Iva 
s Majkou, ale i Josef OK1VGN a Jirka Novák, pokladník radioklubu. Společně se členy radioklubu 
Chrudim, kteří  zajišťovali občerstvení, zde bylo 29 účastníků  trávících večer v neformální  přátelské 
atmosféře. Tentokrát chyběl na setkání Alex OM3TY, jemuž zdravotní problémy nedovolily přijet. 

Jak jinak, opět se objevily na ukázku některá zařízení  vlastní výroby . Zdenek OK1DZD měl sebou 
transceiver SW40, který ještě upravil k obrazu svému, antenní člen a zdroj. K tomu též ukázal doma 
vyrobený ruční klíč. Vláďa OK2ZL přivezl čtyřpásnový transceiver  pro 80, 20, 15 a 10 metrů.  
Waldemar 3Z6AEF vystavoval automatické antenní tunery. Na prodej nabízel Riszard SP6IFN 
stupnice pro QRP  transceivry a věnoval pořádajícímu radioklubu loňský ročník polského 
radioamatérského časopisu „ Swiat RADIO“.  Vláďa OK2HPH přivezl na ukázku CW transceiver  
KIWI40 , dle návrhu F6BQU. Milan OK1DMP předváděl antenní tunery pro QRP, SDR radio a 
diplomy. Milan OK1IF pro sobotní přednášku přivezl samozřejmě tcvr HB-1B, dále tcvr Rockmitte a 
SW40, se ktrou jezdíval na SOTY. OM6TC, již tradičně předvedl tcvr PIXIE a antenní člen a USB 
digi controler.  V sobotu ráno se objevily další zařízení. OK1CZ  měl soupravu FT817 s přenosnou 
antenou a baterii Li-Pol, dále SDR rx FLEX1500 a tcvr Miss Mosquita 40. OK1FAO předvedl 
rozpracovaný tcvr pro pásmo 6m. Na stole byly podobné koncepce tcvrů HB1B a TENTEC R4030. 
OK1FGZ měl zajímavou soupravu zařízení, kdy jednotlivé díly byly v plechových krabičkách od LIPA 
a jejich vzájemným propojením vzniklo funkční zařízení.. Na dalších stolech se objevily součástky , 
které byly k zakoupení, jako aripoty , toroidy, krystaly, VN kondenzátory do PA a řada dalších  a 
potřebných věcí.  Zařízení mohla být připojena k drátové anténě 18m již tradičně natažené přes 
parkoviště na javor. 



 Všechna  vystavovaná zařízení překvapila příjemným poslechem  a citlivostí. V diskusních kroužcích 
byly probrány všechny  problémy QRP provozu a techniky, počínaje anténou a konče  uzemňováním 
zařízení. Samozřejmě i vystavovaná zařízení byla  podrobena kritice. 

 Zahájení proběhlo  v sobotu 19. března v osm třicet  hodin  vyhodnocením závodu OK QRP 2012 a  
předběžným vyhodnocením  závodu Czebris 2012  a předáním diplomů  

Po vyhodnocení závodu se ujal mikrofonu  OK1IF a následovalo vylosování věcných cen pro 
účastníky závodu OKQRP 2012. Ceny věnovali tito sponzoři :  

OK2RZ, OK2ER, firma APPLIC, OK1IF a OK1AIJ. Hlavní cenou byly dva transceivry  FM pro 
pásmo 70cm. 

 Po něm  Milan OK1IF  zahájil svou přednášku „ Porovnání jednoduchých QRP tcvrů vhodných pro 
projekt SOTA, ve které představil jak jejich klady tak i zápory. Předvedl nový tcvr firmy YOU KITS 
pro čtyři pásma HB1B.  PO Milanovi následoval OK1IAK Vojta , který  osvětlil problémy QRP 
transceivrů a naznačil směr využití DDS v QRP zařízeních pro SOTY. Obě přednášky byly velmi 
poutavé a  těšily se velké pozornosti. Samozřejmě pak proběhly rozsáhlé debaty v kroužcích. 

Protože přijel i Fanda OK1DCP, bylo možné zaplatit  příspěvek do OK QRP klubu. Následně proběhlo 
v prostorách  radioklubu OK1KCR zasedání výboru OK QRP klubu pod vedením OK1CZ, kde byly  
řešeny problémy s vydáváním OQI a  aktivitami klubu a jejich zlepšení.  Po obědě se účastníci  pomalu 
rozcházeli, ale vlastní setkání skončilo až po  čtrnácté hodině, kdy skončily besedy jednotlivých 
účastníků.  Po skončení vyrazili OK1CZ a OK1HAG na malou expedici po Sotách, každý ale na jinou 
stranu. 

Celé setkání bylo tradičně naplněno přátelskou atmosférou,  hamspiritem a pohodou. Díky Vám všem, 
kteří jste k tomuto  přispěli. 
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