
                                                         Svätojánske portejblovanie  
                                        kóta Machnáč JN88WW 24.6.2017 

 

Krásne počasie, svätojánska noc pred nami, vysielačky a antény v pohotovosti – z toho nemohlo 

vzísť nič múdrejšie než nápad vybrať sa na portejbl a svätojánsku noc stráviť na kopci pri vatre a 
ako bonus si zavysielať. 
A veru tak sa i stalo, slovo dalo slovo a vybrali sme sa v zložení : Satelit, Popleta, Michal Teplice, 
Orin, Dubák, Majlo, Dargov a Demon, na kótu Machnáč. 
Satelit dopratal karavan naplnený občerstvením, Orin prispel anténou zo stožiarom a my ostatní 
prácou pri stavaní a pripravovaní vatry. 

 

 

Aj napriek tomu, že na CB pásme bolo veľa DX-ov, urobili sme zopár pekných spojení a na PMR 

pásme sme si pokecali s Vaškom Valašské Klobouky, ktorý sa práve nachádzal na kopci Končistá vo 
Vysokých Tatrách vo výške asi 2450 m. n. m. Okrem toho, samozrejme, bežali aj lokálne spojenia s 
našimi priateľmi, ktorí z rôznych, nepochopiteľných dôvodov museli ostať doma, prípadne mali iné 
plány. 

Popri vysielaní sme sa samozrejme venovali aj likvidácii prinesených zásob jedla a pitia, spoločným 
debatám a hlavne sme preberali otázku ako to bude okolo polnoci, pretože nám samozrejme nebolo 
jedno stretnúť sa s nejakou bosorkou, ktorej chovanie môže byť hodne nevyspytateľné. Po 
dôkladnom zvážení sme dospeli k názoru, že nikdy nemôže byť tak zle, aby nemohlo byť ešte 
horšie a preto sme čiastočne zlikvidovali zásoby z chladničky, veď nikdy neviete či Vám ju bosorka 
neuchmatne spred nosa a spokojne sme čakali čo sa bude diať. 
Ako tolerantní ľudia - znalí pomerov, sme sa dohodli, že okolo polnoci nebudeme vysielať, 
zachováme rádiový kľud, aby sme nerušili navigácie bosorkám a vílam (veď predsa už majú nejaký 
ten rok a človek nevie v akom to majú stave). Tak sme čakali čo bude a prikladali na oheň. 
A poviem Vám, diali sa veci !  

Niekoľko minút pred polnocou nás zrazu ovial závan studeného vzduchu, a po tvári ako by Vám 

niekto prešiel hodvábnou šatkou, všetci sme stíchli a upierali oči do tmy. Aj napriek tomu, že bolo v 
noci asi 20 stupňov Celzia, behali nám, nielen po chrbáte, zimommmmmmriavky. Ja ako technicky 

znalý človek som sa nedal  zaskočiť a mal som pri sebe pripravený foťák na zdokumentovanie 
momentov, ktoré by nám aj tak nikto neuveril, preto prikladám dôkazový materiál 



 

Po polnoci sme dlho obrázok analyzovali preberali všetky možnosti až sme sa zhodli, že to musela 
byť bosorka. Pokúšali sme sa samozrejme nájsť aj poklad, ale v tomto sme okolo polnoci úspech 
nemali hoci sa traduje, že o polnoci sa zem otvára a poklady vydáva, nám nevydala nič, ale nevadí 
my sme na to zvyknutí a preto sme neboli smutní. 

Bohate nám to však svätojánska noc vynahradila nad ránom – našli sme naozajstný poklad, 
zabudnutých zopár vychladených pív v chladničke, to bolo radosti. 
No ale aby som sa vrátil k tej polnoci a bosorke, stále mi to nedalo pokoj a poviem Vám vyplatilo 

sa. Nejakou čarovnou náhodou sa mi objavili vo foťáku fotky z príprav na letecký deň bosoriek, ale 
aj napriek tejto náhode sa nám nepodarilo identifikovať zhodu s fotkou z polnoci. 

  



No a keďže záhada bola takmer rozriešená, prikladám zopár romantických fotiek 

 

ako napríklad východ slnka nad Vršatcom pri pohľade z Machnáča 



západ slnka na Machnáči 

pohľad na Považie z Machnáča a v pozadí Vršatecké bralá 



zátišie pri karavane a hrdý tato sleduje výbavu bosorky či na niečo nezabudla a samozrejme jej 
nezabudol prísne dohovoriť aby neletela ďaleko a bola späť na raňajky 

začiatok stavby antény, Orin za autom a rytier Dubák odhodlaný všetkým ukázať ako to roztočí na 

pásme. 

 

No a to je koniec nášho príbehu o svätojánskom portejblovaní. Bolo to fajn, stálo za to obetovať 
jednu noc bez spánku stráviť ju s priateľmi na čerstvom vzduchu a byť obklopený nádhernou 
prírodou s nádhernými výhľadmi. 
Takto o rok, ak bude priať počasie a aj ostatné nevyhnutné záležitosti, opäť sa vyberieme 

portejblovať. Samozrejme, Vás všetkých pozývame na kótu Machnáč – pozor platí len pre prvých 

500 záujemcov! Zvyšní si vybehnite na svoje obľúbené kopce a vysielajte a vysielajte až do 
odpadnutia, alebo dokedy Vám bosorka neuchmatne anténu aj s kusom kábla. 

S pozdravom a očakávaním ďalšieho svätojánskeho portejblovania sa s Vami lúči svätojánska 
expedícia a  
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