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1A0 S.M.O.M.*  Pri  príležitosti  30.  výročia  získania  štatútu  samostatnej  zeme  DXCC  pre  Územie

Maltézskych rytierov v Ríme sa 1.-4.7. uskutoční DX expedícia medzinárodného tímu operátorov ktorí
budú  pracovať  CW/SSB/RTTY  na  160-6m  pod  značkou  1A0C.  Expedície  sa  zúčastnia  :  1A0X
(IZ4AKS),  1A0Z  (IZ7KHR),  EA2RY, EA5RM,  EA7AJR,  EA7KW, F5CWU,  IN3ZNR,  IT9YVO,
IZ8IYX a PB2T. Prvý raz v histórii tejto zeme DXCC boli dvom talianským operátorom vydané aj
individuálne  značky,  ale  počas  tejto  expedície  nebudú  použité.   Aktuálne  informácie  budú  na
www.1a0c.com   QSL na  1A0Z. 

CY0 SABLE IS.* Murray WA4DAN a Ron AA4VK chcú opäť aktivovať ostrov Sable niekedy v septembri
alebo októbri t.r.  Presný dátum bude včas oznámený.

EY TAJIKISTAN* Koji JE1CAQ je QRV pod značkou EY8JA. Pracuje CW aj SSB ale dĺžka pobytu nie je
známa. QSL na jeho dom. značku.

HH HAITI* Chris W3CMP bude QRV 19.-29.6. na 80-6m pod značkou HH4/W3CMP. QSL na jeho dom.
značku.

KH9 WAKE IS.* Colin KH9/WA2YUN bol v uplynulom týždni v ANZA DX NET ktorá býva každý deň od
05:15 na 14183 kHz.  QSL na K2PF.

P4 ARUBA* Herman ON4QX bude QRV 16.6.-2.7. CW/SSB na 80-10m pod značkou P4/ON4QX.  QSL
na jeho dom. značku.

TF ICELAND*  Jozef  OM5CD podnikne so svojou XYL 21.6.-8.7.  okružnú cestu okolo Islandu počas
ktorej  bude v rámci svojho voľného času (väčšinou večer)  QRV pod značkou TF/OM5CD. Na jeho
plánovanej  ceste  sa  nachádza  aj  niekoľko  zaujímavých  lokalít  z programu  Arctic  Challenge
(http://www.french-polar-team.fr/) a ak mu to miestne podmienky umožnia,  pokúsi sa stade vysielať.
Bude mať so sebou FT-857D, 300W tranzistorový PA s anténnym tunerom a antény FD4 a vertikál na
40-10m od OK5IM.  Pretože na Islande v tomto čase slnko nezapadá, najstabilnejším pásmom je 20m.
Ak by chodili aj iné pásma, nájdete ho 11kHz od začiatku pásiem. QSL na jeho dom. značku.

TT CHAD* Phil F4EGS je opäť QRV pod značkou TT8PK. Pracuje CW/SSB/RTTY na 40-10m s FLEX
3000 a dvomi vertikálmi a zdrží sa tam do 6.8.  QSL na jeho dom. značku.  

VP2V BRITISH VIRGIN IS.*  Dave W9DR bude QRV 21.6.-2.7. väčšinou CW/SSB na 6m pod značkou
VP2V/W9DR.  Bude používať trcvr SDR-1500 s PA a 6 el. smerovku na 6m pásmo. QSL na jeho dom.
značku.
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AS-006 LANTAU IS.* Dave VO1AU bude QRV 15.-17.6. pod značkou VR2/VO1AU.  QSL na VO1MX. 
AS-014 MASIRAH IS.*  A45WW/m bol QRV 15.6.  na  21245 kHz od 16:00 a mal by sa tam vrátiť na

niekoľko hodín aj 16. alebpo 17.6.  QSL na EA5ZD.
AS-099 YASSICA IS.*  Berkin TA3J je QRVpod značkou TA3J/0. Pracuje SSB na 40-10m a na ostrove sa

zdrží do 17.6. QSL na jeho dom. značku.
EU-045 VENTOTENE  IS.*  Alessio  IZ0UIM  bude  QRV 15.-19.6.  len  SSB  na  40-10m  pod  značkou

IB0/IZ0UIM.  QSL na jeho dom. značku.
EU-046 SENJA IS.*  Wolfgang DM2AUJ bude QRV 24.-28.6. pod značkou LA/DM2AUJ.  QSL na jeho

dom. značku.
EU-125 FANO IS.*  Rico DO6EBB bude QRV 17.-30.6. pod značkou OZ/DO6EBB.  QSL na jeho dom.

značku.
EU-168 GRIMSEY IS.* Volkmar DL4AOJ bude QRV 15.-19.6. CW/SSB  pod značkou TF/DL4AOJ. QSL

na jeho dom. značku.
NA-026 GOVERNORS IS.*  Členovia rádioklubu z Brooklynu budú QRV 16.6. SSB na 20m pod značkou

W2CXN/p alebo W2UFT/p.  QSL na N2RQ.
NA-185 MARBLE IS.* Dick AH6EZ a K9DXA budú QRV 21.6.-2.7. z poloostrova Kudlulik (Nunavut) pod

značkami  VY0/AH6EZ  a VY0/K9DXA.  ALE...niekedy  medzi  25.-29.6.  budú  niekoľko  hodín

http://www.french-polar-team.fr/
http://www.1a0c.com/


pracovať pod tými istými značkami aj z ostrova Marble ktorý bol za ostatných 20 rokov aktivovaný
len dva razy (1993, 2009). QSL na ich dom. značky.

NA-213 DAUPHIN  IS.*  KV4T,  KI4GGJ,  AJ4T,  W4CCF  a KJ4AVG  budú  QRV 22.-25.6  pod  svojimi
značkami /p.  KV4T/p bude pracovať CW na 17m,  AJ4T/p SSB na 20m a ostatní sa budú pohybovať
po rôznych pásmach.  QSL na dom. značky operátorov.

EU-155 zrušené – Už v októbri 2011  sa objavili prvé správy o tom, že ostrovy Baron a Scanno di Piallazza
ktoré tvoria skupinu EU-155 už neexistujú. Táto správa bola teraz oficiálne potvrdená  predstaviteľmi programu
IOTA a na jej základe bola skupina EU-155 zo zoznamu IOTA odstránená a následne bude aj každému kto má
túto skupinu započítanú upravené od 1.9.2012 aj skóre. Údaje o spojeniach však zostanú v databáze a v prípade
že sa situácia   zmení budú tieto spojenia opäť započítavané. Situácia sa môže zmeniť z toho dôvodu, , že v delte
rieky Po je krehký ekosystém a preto nie je   vylúčené že ostrovy sa opäť objavia. 
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 Mali by ste vedieť…
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DJ6SI -  Veľa sa v ostatnom čase popísalo o Baldurovom uväznení v Grécku (aj v IDXP 1094). Baldur to po
jeho návrate domov popísal takto: 
„V máji tohoto roku som si rezervoval   týždňovú dovolenku  na Grécky ostrov Kos. Zobral som si zo sebou aj
transceiver s cieľom dať niekomu pásmové body a možno aj novú zem.  So súhlasom vedenia hotela som si
mohol nainštalovať anténu G5RV. Po troch dňoch mňa a moju manželku (DL6KCD) o jednej  hodine v noci
prebudil  advokát s piatimi policajtami v civile. Podotýkam, že moja manželka má Alzheimerovu chorobu a má
tri bypassy.  Bol som obvinený z rádiovej prevádzky bez platnej gréckej koncesie a druhým obvinením bolo, že
na mojom transceivri FT-890AT som mohol sledovať aj iné frekvencie, nie len amatérske pásma. Moja sťažnosť
voči obvineniu, ktorú som zdôvodnil tým  že som vysielal na základe CEPT tak ako všetci rádioamatéri ktorí
nevštevujú  Grécko  bola  zamietnutá.  Riaditeľ  hotela  vytlačil  z Internetovej  stránky  DARC  zoznam  zemí
z ktorých sa môže vysielať na základe CEPT medzi ktorými je aj Grécko a odovzdal to advokátovi. Advokát
však tento zoznam ignoroval.  Zobrali mi transceiver so zdrojom a slúchadlami s odôvodnením, že musí byť
skontrolovaný odborníkom. Pokúsili sa tiež zabaviť môj notebook, ale   tomu som zabránil, pretože nemá žiaden
vzťah  k transceivru.  Zabavili  mi  aj  dva  mobilné  telefóny,  fotoaparáty  a denník  a v putách  ma  odviezli  na
policajnú stanicu. Putá boli tak pevne stiahnuté že mi z rán tiekla krv a preto ma museli odviesť  na ošetrenie do
nemocnice.  Pretože na polícii nemali voľnú celu, chceli ma dať do záchytky ako alkoholika. S tým však lekár
nesúhlasil. 
 Potom som musel  štyri hodiny sedieť na stoličke na policajnej stanici. Moja prosba aby som mohol vidieť moju
dezorientovanú  manželku  bola  zamietnutá  s tým,  že  jej  miestnosť  je  strážená.  Po  dlhom vyjednávaní  som
nakoniec mohol v sprievode dvoch policajných dôstojníkov  navštíviť svoju manželku v hoteli a dať jej lieky
a šaty. Žiadosť aby som sa o ňu mohol starať a osprchovať ju bola zamietnutá. Odviezli ma späť na policajnú
stanicu kde spísali so mnou protokol. 
   O 11:00 ma previezli  na  súd  kde ma odfotografovali  a zobrali  mi  odtlačky prstov. Potom som strážený
policajtami  čakal  až  do  16:00  na  právnika,  ktorý  mi  v asi  dvojminútovom rozhovore  povedal  z čoho  som
obvinený : vysielanie bez povolenia, používanie   zariadenia ktoré má aj iné pásme než amatérske a neochotu
odovzdať svoj notebook.  Pretože však nemali oficiálneho tlmočníka, súd bol odložený na 12:00 nasledujúceho
dňa.  Keď som namietal, že v deň na ktorý bol súd zvolaný som už mal letieť domov sudca povedal že ho to
nezaujíma, že to je môj problém. 
   Na druhý deň ráno som zavolal na Nemecké veľvyslanectvo do Athén kde mi prisľúbili nemecky hovoriaceho
advokáta. Advokát prišiel na ostrov Kos hodinu pred začiatkom pojednávania a mal som šťastie že niekedy mal
zájem o rádioamatérstvo, takže mal o tom predstavu.  Dal som mu dokumenty CEPT ktoré mi ochotne vytlačil
zo stránky DARC riaditeľ hotela aj v gréckom jazyku. Rokovanie bolo veľmi búrlivé a až na námietku môjho
advokáta  že  sa obráti  na Európsky súd sudca  prerušil  rokovanie a súhlasil  s mojim odchodom do Nemecka
s tým, že  na ďalšom rokovaní sa už môže zúčastniť len môj advokát.
   Mojej manželke ani mne nikto za 16 hodín neponúkol žiadne jedlo a nespal som 34 hodín.  A to všetko len
preto, že nejaký anonym nahlásil polícii že som vysielal bez povolenia, a že som mal možnosť počúvať aj iné
vysielania. Tieto obvinenia boli prijaté na základe zákona ktorý siaha až do roku 1929.
     Na  základe  rozhodnutia  súdu  ktorý  sa  konal  v mojej  neprítomnosti  som  bol  oslobodený  z obvinenia
o nelegálnom vysielaní, bol som však odsúdený na 5 mesiacov s podmienečným odkladom na 3 roky za to, že
som odmietol vydať môj notebook  a pokúsil som sa ho urobiť nepoužiteľným.“ 

VK9PN, LORD HOWE IS. – Miro OK1NG sa vrátil z úspešnej DX expedície počas ktorej spolu s Patrikom
VK2PN  pracovali  pod  značkou  VK9PN  a oznámil,  že  v Holiciach  bude  mať  prezentáciu  tejto  expedície
a zároveň tam prinesie QSL VK9PN pre OK a OM stanice. (TNX Miro)
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 A d r e s y :

DK1MAX       Max Wild, Westendstr. 17, 85084 Winden am Aign, Germany
EA5FL            Jose Miguel Moncho Alcaraz, Apartado Postal 252, 03700 Denia
IK2DUW        Antonello Passarella, Via M. Gioia 6, 20812 Limbiate MB, Italy
IZ8CLM         Salvatore Rapacciuolo, Ufficio Pompei, Casella Postale 10, 80045 Pompei NA, Italy
JA1JQY          Shigeo Matsui, Shimoseya 2-31-10, Seya-ku, Yokohama-shi,  Kanagawa-ken, 246-0035, Japan
JA1KJW         Hisashi Nakayama, Shibuya 1-17-8, Yamato-shi, Kanagawa-ken, 242-0023, Japan
JA3MCA        Kaoru Tachibana, Oba-cho 385-21,  Aoba-ku,  Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 225-0023, Japan
JA8VE            Kunio Saito, 1-5-704 Nishi 11 Minami 9, Chuo-ku, Sapporo,  Hokkaido, 064-0809, Japan
JK1EBA         Akira Hasegawa, Fukuda 3702-3, Yamato-shi, Kanagawa-ken, 242-0024, Japan
LA9JKA         Svein Rabbevag, Brendlia 12, 6013 Aalesund, Norway
TX5VT           Christian Veillet, P.O. Box 2124, Kamuela HI 96743, USA
UA9YPS         Aleksandr Y. Shishkin, ul. Kalinina 18-18, Rubtsovsk, Altajskij kr., 658213, Russia
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DX KALENDÁR
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teraz                3D2RI  Rotuma 1061
teraz                5N7M (OM3CGN)                       964
teraz                5T0JL (ON8RA) 1025,1030,1084
teraz                5W1SA  (JH7OHF) 1087
teraz                8J1RL  Antarctica  AN-015 1009
teraz                8P9BF (DW5WA) 1093
teraz           9Q6AL (DK3MO) 1052
teraz                9V1RM (F8UKP) 1069
teraz                A52SV (JA2PSV) 1064
teraz                A6/DL2RMC 1094 
teraz                A92HO (W5SNU) 1093
teraz                D2QV (UA0QV) 1076
teraz            D3AA (UA1QV) 1092,1093
teraz            EY8JA (JE1CAQ) 1096
teraz                H44RK (VK3FRNB) 1089
teraz                 HH2/9A7GAE 1088
teraz                  HS0ZKG (F6HBR)  AS-103 1089
teraz                  HS0ZIQ (ZB2JK) AS-053 1076
teraz              JY6ET (IK0BOU) 1090
teraz                  KG4AJ  (AH0AJ)                                                                                 1070
teraz                  KH9/WA2YUN                                                                                    1082,1096
teraz             LU4ZS  AN-013 1095
teraz                  P29FM (SQ5RGR)                                                                               1065
teraz                  P29ZL (KD5SSF)                                                                                 1035
teraz                  RI1ANF (UA1PBA) S. Shetlands                                                        10891095  
teraz SU9VB (UA4WHX) 1095
teraz T6JC  (S57J)   1058
teraz             TJ3AY (F5LGE) 1013,1014
teraz                  V73NS (WD8CRT)  OC-028 1064
teraz                  VK4SWE (VK4EI)  OC-227 1036,1055 ,1074 
teraz                  VQ9JC (ND9M) 1065
teraz                  XV4Y 1031
teraz                  XZ1K (HS0ZIB) 1089,1091
od 29.2.             T6JP (OZ2JBC) 1080
1.4.-30.6. VE1AWW/CY0 1084
28.4.-31.7. CN2SM (DL9KSM) 1089
máj-okt. OD5/IV3XNF 1089
1.-24.6. FO/F4EBT  OC-046, OC-067 1093



2.6.-6.8. VP2MDD (M0AEP) 1094
8.-24.6. FS/K9EL               1094
10.-30.6. A6/DL9WVM (možno aj AS-124) 1095
10.-30.6. K6ZRH/DU1  OC-128 1094
11.-22.6. 5H9CP (NK8A) 1095
12.-26.6. IM0/ON7ARQ  EU-165 1095
15.-17.6. VR2/VO1AU  AS-006 1096
15.-18.6. KH0N (JA6CNL) 1095
15.-19.6. IB0/IZ0UIM  EU-045 1096
15.-19.6. TF/DL4AOJ  EU-168 1096
15.-22.6. GB5SI  EU-112 1094
16.-18.6. JA8COE/8  AS-147 1095
16.-22.6. F/G3TTC/p  EU-039 1093
16.6.-2.7. P4/ON4QX 1096
do 17.6. TA3J/0  AS-099 1096
17.-29.6. EA6/OK1ET  EU-004 1095
17.-30.6. OZ/DO6EBB  EU-125 1096
17.-30.6. TF/VX3T 1095
18.6.-13.7. AC0QG/5  NA-092 1095
19.-29.6. HH4/W3CMP 1096
21.6.-2.7. VP2V/W9DR 1096
21.6.-8.7. TF/OM5CD 1096
22.-25.6. KV4T/p, KI4GGJ/p, AJ4T/p, W4CFF/p, KJ4AVG/p  NA-213 1096
24.-28.6. LA/DM2AUJ  EU-046 1096
25.-29.6. VY0/AH6EZ, VY0/K9DXA  NA-185...niekoľko hodín 1096
26.6.-1.7. JA2MET/1  AS-008 1095
27.6.-3.7. KH8/KL7RRC  (N3QQ, N7RO) OC-045 1094
1.-4.7. 1A0C 1096
6.-9.7. YE0M  OC-177 1095
do 29.7.         FY5LH (F5TND) 1046
do 30.6. V73/AF6SU  OC-028 1095
do 8.7.12 D2QV (UA0QV) 1069
26.7.-1.8. CY9M  St Paul Is. 1080
august D64K Comoro Is. 1095
do 6.8. TT8PK (F4EGS) 1096
do 31.8. 9N7AK (K0YAK) 1093
do sept 2012 RI1FJM (UA1ME), RI1FJA (RA3MD) 1053
25.9.-6.10. 3D2C (YT1AD a spol) 1074
September NH8S  Swains Is. 1081
sept./okt. CY0/WA4DAN, CY0/AA4VK  Sable Is. 1096
do 31.10. D2SG (MM0SSG) 1091
17.-30.11. ZL9HR Campbell Is. 1087
do 31.12. CN2YZ (F4CYZ) 1082
do marca 2013 FH8NX (F6GNT) 1058
do 20.3.2013 JX9JKA  (LA9JKA) 1084
marec 2013 TX5, Clipperton 1092
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Do tohoto čísla boli čerpané informácie  zo  425DXNEWS,  OPDXB,  ICPO, DXNL, W1AW 
a OK/OM DX krúžku.Svoje príspevky do IDXP zasielajte na adresu: Štefan Horecký, 
Mlynská 2, 900 31 Stupava
Telefon: 02/65934907, mobil: 0903 860235
e-mail: om3jw@  konektel.sk
***********************************************************************

IDXP je k dispozícii na Webových stránkach http://www.hamradio.sk  a
http://www.okdxf.eu 
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73! Števo, OM3JW
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