
Mezinárodní DIG setkání 2013 
 
Letošní mezinárodní setkání DIG probíhalo poprvé za 46. let  mimo území 
mateřské organizace, Spolkové republiky Německo. Vzhledem k tomu, že naše 
sekce je od svého vzniku v roce 1990 nejaktivnější, byl učiněn tento pokus a 
setkání se konalo u nás. S myšlenkou přišel původně Jirka, OK1AMU, který 
chtěl uspořádat setkání na Šumavě, ale z praktického hlediska /operativní 
zázemí/ byly nakonec zvoleny Podbořany.  

 
Obrázek 1 Registrace účastníků 

 

Příprava setkání, zvláště její část od 1. prosince 2012, si vyžadovala 
každodenní práci v délce několika hodin, bezpočet telefonátů, majlů a najetých 
kilometrů. I když byl ustaven organizační výbor, nacházeli se ostatní z výboru 
ve vzdálenostech od 100 do 500 km od Podbořan a tak i samotné korigování 
práce výboru nebylo jednoduché. 
 



 
Obrázek 2 Odměny vítězů – odměna vítězům závodů v uplynulém roce. Zleva: Hajo DJ9MH, Ulla 

DF6QP, Venca OK1RH, Marie OK5AR, Zdeněk OK1AR, Franz DL9GFB, Guenter DL3YA 

 

Setkání probíhalo ve dnech 30.5. až 2.6.2013 v hotelu 
Národní dům v Podbořanech. Bohužel, jak se mohli účastníci přesvědčit, 
zrovna Národní dům je  jediná restaurace v Podbořanech, která má šneky. 
Nikoli však na jídelním lístku, ale obsluhují tam… Až v polovině závěrečného 
večera se zlepšili a začalo to odsýpat. I když na druhé straně, vystupování 
samotného vedoucího ND a ubytování tam na 1 s hvězdičkou. 



 
Obrázek 3 OK1AR dostal zvláštní odměnu jako kormidelník celého setkání. 

Vlevo od něho Marie, OK5AR, vpravo překládá Petr, OM3EE. 

 

Spolu s  Národním domem jsme vyčerpali veškeré ubytovací kapacity na 
Podbořansku. S ubytováním byli všichni naprosto spokojeni. Aby také ne, když 
ceny byly skoro 4 x nižší jak v DL a při plném komfortu. Na setkání bylo 
přihlášeno 172 účastníků z 10. zemí, nakonec jich bylo 163 z 9.zemí. Bohužel, 
deštivé počasí se neblaze podepsalo nejen na přidružených akcích setkání, ale 
i na zdravotním stavu několika radioamatérů kteří z tohoto důvodu nedorazili.  
Řada radioamatérů, hlavně z DL, přijela již 2 až 3 dny před setkáním, a tak i 
přijímací kancelář byla mimořádně otevřena o den dříve. A dobře jsme udělali, 
neboť vybírat účastnický poplatek, poplatky za zájezd, vstupné do muzea, 
společnou večeři v pátek, případně poplatek za kemp a současně podělit 
každého účastníka pamětní obkladačkou, souborem radioamatérských map a 
dalšími upomínkovými a dárkovými předměty od Města, vyžadovalo plné 
nasazení.  



 
Obrázek 4 Harry, OK1MQY, vítěz čtvrtečního mobilního contestu 

 

Ve čtvrtek v odpoledních hodinách proběhl mobilní závod, kterého se 
zůčastnilo 42 stanic. Bohužel, několik jich nebylo hodnoceno pro pozdní 
odevzdání deníku. Mezi ně patřil i Michael, DG7DBR, kterého já jsem typoval 
jako koně na 1. místo. Ale i kdyby log odevzdal, skončil by až pátý. Překvapivě 
zvítězil Harry, OK1MQY, o druhé místo se podělili DM4DB a OK1VOF, třetí byl 
OM3EE. Diplom dostal každý účastník závodu, navíc k 1.místu náležel pohár a 
k druhým místům malé modely aut Škoda, dar Radka, OK1FHI. Po contestu 
následovala prezentace DL9GFB z DX expedice na 5W0M. Diplomy ze závodu 
byly ještě v noci vytištěny a s místní tiskárnou bylo domluveno okamžité 
vygravírování značky vítěze na pohár. 



 
Obrázek 5 Připravené trofeje 

 



  
Obrázek 6 Nabitý sál 

 

Pátek se nesl ve znamení celodenního výletu. Exkurze do firmy Kabex 
v Holýšově, kterou nám zajistil Pavel, OK1MY, takto předseda představenstva 
a.s. , byla zlatým hřebem dne. Pavel perfektní němčinou sám provedl účastníky 
po celém závodě a totéž učinil i Milan, OK1MR, s menší skupinkou česky 
mluvících.  Dá se říct, že všichni měli oči na vrch hlavy, protože technologii 
výroby různých kabelů, včetně koaxiálních, nemá asi možnost nikdo nikde 
vidět. Potěšilo mne, když za mnou přišla 76.letá Annie, DL3DBY, pravíc, že 
bydlí na severu Německa, vedle podobné továrny již 50. let. Ale že nikdy 
neměla možnost překročit práh této továrny a tak prvně až v Čechách viděla jak 
se vše dělá. Pavel se ve vlastní režii postaral částečně i o naši dopravu a 
následně i o občerstvení v restauraci v Holýšově. Poté se pokračovalo do 
Vojenského a leteckého muzea ve Zruči. Rovněž velice zajímavé, leč počasí 
nám udělalo čáru přes rozpočet, takže jsme ani nevyužili celé plánované 2 
hodiny na prohlídku. Sarkastické poznámky že v tomto počasí by bylo 
vhodnější muzeum ponorek, jsme samozřejmě brali s rezervou, protože počasí 
bylo to jediné, co jsme ovlivnit nemohli.  



 
Obrázek 7 vyvalené bulvy nad porcí v OK 

 

Návrat nebyl rovnou do Podbořan, ale se zastávkou v Kulturním domě ve 
Strojeticích, který nám byl na tento večer bezplatně poskytnut díky jednomu ze 
zastupitelů města Kryry. Zde, kromě chutné večeře, byly vyhlášeny výsledky 
mobilního contestu, předány diplomy a ceny. K té večeři -  byla zajišťena a 
částečně sponzorována Tomášem, manželem Aleny OK7AR a majitelem 
restaurace Tom, kde pořádám každoročně setkání radioamatérů. Věděl jsem, že 
připravují tradiční české jídlo – knedlo, zelo, vepřo. Zděšení nastalo, když jsme 
v Holýšově k obědu dostali totéž.  Ihned telefonát z Holýšova Aleně,  
konzultace s Tomášem a jeho matkou, perfektní kuchařkou, která si uměla 
poradit. Blesková změna, ačkoli vše bylo na knedlo, zelo vepřo připraveno.  
Z masa udělala rychle cosi na zelenině, něco na způsob svíčkové a klobouk 
dolů… všichni účastníci si mlaskali a pochvalovali, jak to bylo dobré. Navíc 
zapito sponzorovaným pivem Březňák, které zajistil Jarda, OK1BZ. Velice 
příjemně strávený večer v kruhu přátel. 



 
Obrázek 8 Sekretář DIG, Werner DH1PAL při projevu. Překládá OM3EE 

 

V sobotu od rána dojezd dalších účastníků a pěkný fofr pro celý organizační 
výbor. Sám jsem ze setkání v sobotu téměř nic neměl a podobně na tom byli i 
OK1SRD a OK1FHI, kteří celý den vedli místní QSL byro, Harry, OK1MQY, který 
u mně doma sotva stačil  tisknout diplomy DIG 2013 OK a W-DIG-M.  Večer pak 
nastal fofr i pro Petra OM3EE, který se perfektně zhostil simultánního překladu 
jak do němčiny, tak obráceně. Dopoledne proběhla runda na kmitočtu 145,300, 
za účasti 116 stanic a poté ještě TEN TEN runda na 28 MHz. Po obědě 
dokončení úprav sálu, dolaďování programu a poslední přípravy na závěrečný 
slavnostní večer. Sednout si s kamarády jsem měl čas až večer po 22,30.  
Samotný večer zahájil v 18,30 Zdeněk Říha, OK1AR, předseda České sekce 
DIG. Poté účastníky přivítal starosta města Podbořan, pan mgr. Radek Reindl a 
za Český radioklub účastníky pozdravil pan Karel Matoušek, OK1CF. Následně 
pak i Werner Theis, DH1PAL, sekretář ústředí DIG. Po asi půl hodině hudby se 
téměř na hodinu ujal mikrofonu sekretář DIG, Werner, DH1PAL, který spolu 
s Veitem, DG7DBR předali vítězům závodů v loňském roce poháry a plakety. 
Následovalo předání nejvyšší trofeje,  DIG 1000,  jejímž šťastným majitelem se 
stal Béďa, OK1DOZ. Neméně šťastným byl i Josef, OK1SRD, který převzal 
najednou všechna 3 vysoká ocenění, DIG trophy, CW a UKW plaketu a tak je 
jen krůček od toho, aby v příštích létech získal DIG 1000 také.  Opět asi 2 
hodiny hudby a pak byli odměněni OK1AR, příslušníci jeho rodiny, další 
členové organizačního výboru a v závěru i exkluzivní návštěvníci setkání. 
K těm patřila početná skupinka DIG členů z Ukrajiny, Igor EU1EU z Běloruska, 
Boris OH5ZZ z Finska, Milan S58MU ze Slovinska a Egbert ON4CAS z Belgie. 
Nejvzdálenějším účastníkem byla manželka Igora, UY5LW, žijící v Moskvě.  



 
Obrázek 9 Pepa, OK1SRD převzal hned najednou tři nejvyšší DIG ocenění 

 

Nejstarším účastníkem byl se svým věkem 83. let Petr, OM3EE, nejmladším 
účastníkem devítiletá Katka, dcera OK7AR, zdatně vysílající jako OK1KIT. 
Ovšem nejsympatičtější snad byla manželka Igora, UR9LD, sama 
radioamatérka, Marie, UR6LGT.  



 
Obrázek 10 Část přátel z východu – není třeba komentáře, značky jsou viditelné 

 

V průběhu večera pak byly předány ještě stříbrné odznaky několik členům, 
kteří jsou v organizaci déle jak 25.let. Zbytek večera až do půl hodiny po 
půlnoci se nesl ve vzájemných debatách a hlavně při tanci za perfektního 
hudebního doprovodu pana Františka Baráka. Asi hrál hodně dobře, když 
Němci, kteří zpravidla chodí tancovat tak 2 hodiny po začátku, tentokrát křepčili 
na place již na druhý kousek.  Skoro mi nevěřili, že takovouto perfektní muziku  
a krásná sóla na trubku produkuje majitel místní pohřební služby…. 
V neděli odpoledne, po rozloučení se s účastníky jsem si říkal, konečně je to za 
mnou. Dnes, ve středu, si říkám, škoda, že to tak rychle uteklo… 
Podle majlů, které nyní dostávám od těch co zde byli, je setkání vysoce 
hodnoceno, s vyjímkou právě obsluhy Národního domu. Bohudík, to kladné 
v majlech převažuje. Také od roku 2004 to bylo počtem účastníků setkání 
největší.   
V závěru bych chtěl poděkovat členům organizačního výboru a sponzorům – 
Městu Podbořany, Kabexu Holýšov, Lasselsberger Horní Bříza,  Pivovaru 
Březňák, p. Kolářovi za Město Kryry, Českému radioklubu, restauraci Tom ve 
Strojeticích a vedoucímu ND p. Galusovi. Těch sponzorů jsem oslovil daleko 
více, ne všichni však měli pro naši akci pochopení. A dík patří i těm, kteří 
během akce zajišťovali provoz OL2013DIG. 
 
  Zdeněk, OK1AR 
 



 
Obrázek 11 účastnící zájezdu. zleva doprava: OK1MNI, UR9LD, OK1BZ, UR6LGT, XYL S58MU,  

S58MU, OK1MQY, EU1EU, OK1RH, OK1DOZ, OK1AR, OK1VOF 

 

 
Obrázek 12 Přechodné obydlí některých účastníků 


