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Držák aku a stojánek pro K1 
 

Požadavky:  

- použitelný ve vysoké trávě, ve sněhu i na stole,  

- snadno zhotovitelný, důkladný a přitom lehký, polootevřená konstrukce 

- aku snadno dobíjitelný bez vyjímání, konektor 2,1/5,5 mm pro dobíjení  

  ze síťového zdroje i fotovoltaiku, Schottkyho dioda, všude izolace bužírkou 

- aku snadno vyměnitelný v případě vybití na kopci  

- kabely trvale připojené 



Anténní svorky jsou snadno 

přístupné a nevystupují nad 

profil. 



Akumulátor je pojištěn 

proti vypadnutí. 



Stolní stojánek. 

Lesní stojánek. 



Do rybářské brašny se K1 s přístavbou vešla, i s oběma stojánky a gumicukem. 





Z á m k y ,   B u k o v á  



3.4.2011 

Zámky, 1002 m,  

OK/LI-011, 10 bodů. 

Na výlet do Jizerek 

mě vzal Jirka, 

OK1DDQ. 







Sněhovou pokrývku  

à la Stracciatella 

dokáže vytvořit jen 

modřínové jehličí. 







To je to pravé putování  

jarním lesem, když taje sníh  

a boty jsou plné vody. 





Místy už je sucho,  

někde však ještě byly 

jámy plné sněhu,  

až metr hluboké. 

 

Na kopci Zámky  

jsem udělal  

19 spojení na 7 MHz.  



Foto OK1DDQ 



























Buková, 836 m, OK/LI-015, 6 bodů. 











Na Bukové bylo příjemněji. 

Sněhu už jen málo a navíc 

občasné závany teplého 

vzduchu.  









Foto OK1DDQ 



Foto OK1DDQ 

Na Bukové  

jsem udělal 15 QSO 

na 10,1 MHz. 



Jirka, OK1DDQ,  

otestoval moji anténu  

ve spojení s jeho PFR-3. 













Ušli jsme celkem 7,5 km, převýšení 290 m.  





K l e t e č n á   a   M i l e š o v k a 



13.04.2011 

 

Kletečná, 706 m, 

US-026, 6 bodů.  

 

Milešovka, 836 m,  

US-014, 6 bodů. 

 



Tento den mi řidiče a společníka dělal Pavel, OK1MN. 



Kletečná. 

Milešovka. 



Stoupáme na Kletečnou. 



Vrchol Kletečné.  

Praporek je tam prý  

kvůli určování 

směru větru.  



Vrcholová kniha v plastové láhvi  

a teploměr. 

Zařízení Pavla, OK1MN  

je opravdu miniaturní. 





Na Kletečné jsem udělal  

11 spojení na 10,1 MHz.  







V obci Bílka pod Milešovkou  

si postavili netradiční kapličku.  









Autor: Jan Koblasa  

 

Název: Volání hory 



Na kamenech  

je napsáno:  

 

113456E 

480847N 

Místní  

zvlášt 

nost 
 

Proč je tam 

uvedena poloha 

města Műnchen,  

to je opravdu 

místní zvláštnost. 

Autor: Jan Mladkovský         Název: Zvláštnosti 



































Na Milešovce jsem udělal  

2 spojení na 10,1 MHz  

a 6 spojení na 7 MHz.  

 

Celkem jsme tento den ušli 7 km  

s převýšením 650 m.  







Syndrom solidarity 
Od 5. ledna mám problémy s pravým kolenem.  

Nosil jsem ortézu, teď chodím na injekce.  

 

Zjistil jsem zajímavý úkaz:  

I když jsem měl úraz na pravém koleni,  

začalo mě bolet i koleno levé.  

 

To samé pozoruji na rukách:  

V lese mě praštila větev do levé ruky. Nateklo mi to, bolí to.  

Současně mě ale začala bolet i ruka pravá. A natéká mi taky.  

 

Týden trvalo, než mi ruce opět splaskly.  

 

Říkám tomu syndrom solidarity.  





Petr Prause, OK1DPX 

duben 2011 


