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3B7 ST. BRANDON* Líder  DX expedície Ľubo OM5ZW oznámil, že získali všetky povolenia k vstupu na 

ostrov,  takže  nič  nebráni  tomu  by  expedícia  prebehla  v plánovanom  termíne.  Členovia  tímu  Ľubo 
OM5ZW, David OK6DJ,  Rudy OM3PC, Miro OM5RW, Joe  OM4MW, Ruda OK2ZA, Sylvia  (YL) 
OM4AYL a Martin OM4MM   budú pracovať 24.2.-5.3. CW, SSB, RTTY, FT8, FT4 na 160-6m a tiež 
cez satelit QO-100 pod značkou 3B7M. Posledná prevádzka z ostrova bola v roku 2018.  Aktuálne info 
budú na http://3b7m.com  QSL cez OQRS na OK6DJ.

3Y/B BOUVET*    Prevádzka  3Y0J  skončila  14.3.  o 03:00.   Za  necelých  osem  dní  prevádzky  urobili 
v extrémne ťažkých podmienkach takmer 19000 spojení, z toho 11495 CW, 2190 SSB a 5166 FT8. S EU 
urobili takmer 41% spojení.  Celý tím aj so zariadením sa bezpečne vrátil na loď a odplávali do Kapského 
mesta  kam  by  sa  mali  dostať  okolo  23.2.  Obrázky  a videá  z vyloďovania  a z tábora  si  pozrite  na 
https://www.dx-world.net/3y0j-bouvet-island/ a na 
https://www.facebook.com/groups/3093983840726129/permalink/4672091376248693.  Ken  LA7GIA 
celú expedíciu zhodnotil takto: „ Bouvet  sme aktivovali v mimoriadne ťažkých podmienkach! Teraz, keď 
odchádzame z ostrova so zmiešanými pocitmi vieme, že sme urobili čo sme mohli, aby sme z ostrova 
Bouvet mohli vysielať. Štyria členovia tímu vystúpili na breh 31.1. za dobrého počasia, aby postavili  
lezeckú cestu a zhotovili lanový systém pre codiak medzi bójou a plážou, aby sme mohli pristávať s  
nákladom aj v silnom príboji. Počas dňa sa príboj zvýšil a práca členov tímu bola prerušená, a tak sme 
uviazli  na  ostrove.    Počas  troch  nocí  sme  spali  vonku  pod  holým nebom v  chladných  a  ťažkých 
podmienkach  s malými,  a nakoniec  so  žiadnymi  zásobami.  Na  ostrove  sme  si  pripravili  jednoduchý 
núdzový prístrešok s plachtou. Počas druhého dňa nám v riskantnej operácii pri silnom vlnobití  priniesli 
ďalšie zásoby   V silnom príboji sme stratili niekoľko predmetov a prepichli sme codiak a tak nám zostal 
len jeden gumený čln.. Podmienky na pláži boli hrozné. Kvôli prichádzajúcej búrke sme sa na 4. deň 
vrátili späť na loď. Napriek tomu sme sa rozhodli pokračovať v expedícii v obmedzenej forme. Boli sme 
si vedomí, že nemôžeme bojovať proti ostrovu, ale musíme  sa prispôsobiť počasiu a vystúpiť na breh  
vtedy,  keď nám to Bouvet dovolí. Nazvali sme to "Picolite DXped", pretože ako to fotografie ukazujú, 
pracovali  sme  so  100  W  z  jedného  stanu,  bez  stoličiek  a  stola,  so  60m  koaxiálneho  kábla,  bez 
zosilňovača, s jednoduchými anténami, malým generátorom atď.  Naše dva transceivre   Elecraft K3 boli 
naukladané na vrchu vedra obráteného hore dnom a my sme sedeli na zemi a vysielali. Všetko naše  
mokré oblečenie sa sušilo vonku na skalách a kúrenie sme mali veľmi obmedzené. Zažili sme búrku o sile 
vetra takmer 100 km/hod. ale náš stan to vydržal! Aj náš vertikál (Spiderpoles) a  antény DX Engineering 
tiež prežili búrku bez akýchkoľvek problémov. Vzali sme si na ostrov len najpotrebnejšie  vybavenie, 
spolu 620 kg, vrátane zásob. Všetky naše zásoby sme dostali na ostrov  pomocou  lana pripevneného k  
bóji 100 metrov od brehu až na  pláž. Všetky predmety boli pripevnené na lane a dostali sme ich na breh 
tak,  že  sme  ťahali  lano.  Členovia  tímu  v špeciálnych  nepremokavých  oblekoch  sa  dostali  na  breh 
plávaním, držiac sa  lana.   Úžasný zážitok!!
Rádiová prevádzka:  Pajlapy boli   obrovské, napriek tomu že naše signály boli  slabé.  My sme mali 
dobré príjmové podmienky a tak sme veľmi často volali stanice 3 až 5 krát, aby sme zalogovali spojenie. 
Ale veľa DX staníc nás volalo, napriek tomu, že nás nepočuli. Bolo to frustrujúce! 
Svoju aktivitu sme obmedzili na menej pásiem, aby sme urobili čo najviac ATNO (All time new one) a  
pri pohľade na štatistiky sme urobili takmer 19 000 QSO, z toho takmer 46% individuálnych značiek. 
A medzi nimi  veľa podvodníkov! Mnohí sú spokojní, no niektorí sklamaní z výkonu tímu a z DQRM 
ktoré bolo na našich frekvenciách. Mali sme problémy s FT8, pretože sme nemali žiadne zariadenie, s 
ktorým by sme sa mohli synchronizovať, a preto bol náš čas  o 14 sekúnd posunutý – čo znamenalo, že 
sme v určitom čase vysielali v nepárnej sekvencii, a mysleli sme si  že sme v párnej.
Pokiaľ ide o prístup na Bouvet, neexistuje žiadna záruka, že keby sme použili dva vrtuľníky boli by sme 
úspešnejší  než  keď sme použili  codiak.    Chceli  sme urobiť  viac  spojení,  ale  bezpečnosť tímu bola 
dôležitejšia ako sa snažiť posúvať svoje limity v rizikovom prostredí“.  Toľko Ken LA7GIA.  Nie zo  
všetkým sa dá súhlasiť, ale svoj úsudok si musí urobiť každý sám... V logu 3Y0J nájdete aj také značky 
ako KO8SCA, VE3LYC, NP4G, N0FW a aj S53R ktorý je v tomto čase v Nepale (9N7AA)....   QSL 
direkt alebo cez OQRS na M0OXO. Tí ktorí prispeli na DX expedíciu sumou aspoň 50 USD nemusia 
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žiadať o QSL, dostanú ho automaticky direkt a ich spojenia budú vložené do LoTW. Ostatní za QSL 
direkt  (priamo,  alebo  cez  OQRS)  musia  zaplatiť  15  USD  a za  QSL  cez  buro  3  USD  cez 
PayPal...Neposielajte svoje QSL cez buro!!!

5W SAMOA*   DX expedícia ktorá sa mala uskutočniť 2.-28.2.  pod značkou  5W0DX (IDXP 1635) bola bez 
udania dôvodu zrušená.

7X ALGERIA*   Kamel  7X2GK  bude  pri  príležitosti  týždňa  Antarktickej  aktivity  QRV  19.-26.2.  pod 
značkou 7T22ANT.  QSL na IK2DUW.
Prevádzka  Henninga  OZ2I  pod  značkou  7U7EE  plánovaná  na  15.-22.2.  (IDXP  1636)  bola  zrušená, 
pretože do svojho plánovaného odchodu mu neprišli víza.

9U BURUNDI*  Vlad OK2WX a Elvira IV3FSG sú síce stále  QRV pod značkami 9U4WX a 9U5R, ale 
Elvira  dostala  svoju  batožinu,  ktorú  zadržiavali  miestne  úrady  až  16.2.  Vlad  píše,  že  dovoz 
rádioamatérskych zariadení do Burundi  je prísne obmedzený a poplatky sa pohybujú v tisíckach USD. 
Prevádzka potrvá do 27.2. QSL pre 9U4WX na IZ8CCW, 9U5R na IK2DUW.

A6 U.A.E.* Pri príležitosti štátneho sviatku spriateleného susedného štátu Kuwaitu (IDXP 1635) bude 19.-
27.2.  v prevádzke  stanica  miestneho  rádioklubu  A60KWT.  QSL  na  EA7FTR.  V tom  čase  budú 
v prevádzke aj individuálne stanice A60KWT/xx (QSL informáciu nájdete na QRZ.COM

EX KYRGYZSTAN* Bob DU7ET (VQ9ET) príde 22.2. na päť týždňovú dovolenku do Bishkeku počas 
ktorej bude QRV  pod značkou EX0ET.  Potom sa vráti na Filipíny a späť do Bishkeku sa vráti niekedy 
v júni alebo júli.  QSL na adresu uvedenú na QRZ.COM.

FT/X CROZET IS.* Thierry F6CUK  je stále veľmi aktívny CW aj FT8 (občas aj SSB) pod značkou FT8WW. 
Počas dňa vystrieda na oboch módoch 20, 17, 15 aj 12m.  Jeho KV prevádzka potrvá asi do 3.3.  QSL na  
F6EXV alebo cez OQRS.

HZ SAUDI ARABIA* Pri príležitosti štátneho sviatku spriateleného susedného štátu Kuwaitu (IDXP 1635) 
bude 19.-25.2. v prevádzke stanica HZ1KWT. QSL na HZ1SAR.

J5 GUINEA-BISSAU* Carlos CT2GQA sa vrátil do Guiney-Bissau a ďalší mesiac bude QRV pod značkou 
J5JUA.  Potom sa vráti na 15 dní späť do Portugalska a potom opäť na tri mesiace do Guiney-Bissau. 
QSL na jeho dom. značku.

J6 ST. LUCIA* Pri príležitosti osláv 44. výročia získania nezávislosti budú rádioamatéri žijúci na ostrove 
používať 19.-25.2. prefixy J644.

J7 DOMINICA* Laurent FM5BH   bude QRV 20.-26.2. pod značkou J79BH.  QSL direkt na FM5BH alebo 
cez OQRS.

J7 DOMINICA*  Yuri VE3DZ bude QRV 20.-27.2. v „dovolenkovom štýle“ väčšinou CW pod značkou 
J794D (ak mu ju vydajú).  QSL direkt na jeho dom. značku, alebo cez OQRS.

J8 ST. VINCENT*  Sandro VE7NY, Allan VE7SZ a Ron N7QT budú QRV 24.2.-7.3.  CW, SSB a FT8 
(F/H) na 160-10m pod značkou J8NY. QSL direkt na VE7NY alebo cez OQRS, spojenia však potvrdí aj 
cez LoTW.

OE  AUSTRIA* Počas Antarktického týždňa aktivity ktorý prebehne 19.-26.2. budú z OE pracovať stanice 
OE2OAAW, OE88WAP, OE89ANT a OE90AAW.

P4 ARUBA* John W2GD je opäť QRV od 14.2. len CW pod značkou P44W. Zdrží sa tam do 20.2. QSL 
direkt na N2MM, ale svoj log vloží aj do LoTW.

T30 WESTERN KIRIBATI*  Dom 3Z9DX (3D2USU) uverejnil na stránke Rebel DX Group túto správu: 
„Ak by mal niekto záujem zúčastniť sa 10 dňovej DX expedície T30TT dajte mi vedieť.  Dá sa tam ísť 
letecky,  je  to  pekné  miesto  s dobrým  ubytovaním  a stravou  a môžete  si  precvičiť  svoju  CW  a SSB 
prevádzku. Ak chcete stráviť pekný pobyt v Pacifiku pošlite  mi správu.  Finančné náklady sú len na 
letenku a jedlo. Od rádioamatérskej komunity je veľký tlak na viac CW a SSB prevádzky, takže môžete sa 
realizovať. K dispozícii bude kompletné technické vybavenie, antény transceivre, notebooky, generátory 
a koncové zosilňovače. Dátum je ešte potrebné dohodnúť, ale preferovaný je marec 2023.  Tím bude mať 
štyroch ľudí, takže ešte dvaja sa môžu pripojiť“ 

T33 BANABA*  Norbert DF6FK a Judith DL2ZAD sú údajne na Tarawe (T30) odkiaľ ich má loď odviesť 
17.2. na Banabu odkiaľ budú 11-12 dní QRV CW a SSB na 80-10m pod značkami T33BA a T33BB. 
Majú zo sebou vertikály na 80, 40 a 30m, smerovku na 20-10m a PA 1,5kW. Na 60m pracovať nebudú. 
QSL na DF6FK, LoTW ani Club Log používať nebudú.

T8 REP. OF BELAU* Ichy JH7IPR bude QRV 24.2.-2.3.  z rentového QTH na ostrove Koror (OC-009) pod 
značkou T88UW. Bude pracovať CW/SSB/FT8  na 80-10m a opäť sa tam vráti 13.-20.4. QSL na jeho 
dom. značku, ale spojenia potvrdí aj cez eQSL a LoTW. V tom istom čase tam bude aj JF6CHA pod 
značkou T88CH. QSL na jeho dom. značku.

V3 BELIZE*  Walt W0CO a jeho XYL Mary K0ZV sú v tomto čase QRV z Belize pod značkami V31DJ 
(CW) a V31DK (SSB). Pracujú s 800W a dipólmi na 160-10m. Ich prevádzka potrvá do 11.3.  QSL na ich 
dom. značky, alebo cez OQRS. Svoje logy však vložia aj do LoTW.



V4 ST. KITTS & NEVIS*  Matt K4KIU bude QRV 22.2.-1.3.  z Calypso Bay pod značkou V4/K4KIU. 
Bude pracovať len SSB na 40-10m a svoje spojenia vloží na stránku Club Logu a do LoTW.

YJ VANUATU*  Po problémoch s colníkmi sa W7YAQ a K7AR ozvali s jednodňovým oneskorením 10.2. 
pod značkou YJ0A. Pracujú  CW, SSB a FT8 na 160-10m a ich CW signály na 10m sú vynikajúce. Ich 
pracovné frekvencie sú však väčšinou rušené psychopatmi...Spojenia vkladajú každý deň na stránku Club 
Logu. Prevádzka potrvá do 23.2.  QSL na K7AR alebo cez OQRS.  

Z8 SOUTH SUDAN*  Diya Z81D (YI1DZ) oznámil,  že po  roku dostal  „zelenú“ na obnovenie svojej 
činnosti.   Nový pracovník na NCA (Národný komunikačný úrad) síce nepodpísal  ani  neobnovil  jeho 
koncesiu, ale značku Z81D môže naďalej používať. Vydanie novej koncesie vraj bude chvíľu trvať (ťažko 
povedať čo je to u nich chvíľa), ale Diya verí že sa na pásmach objaví čoskoro. Karen EK6KB je v Jube 
od septembra 2022 a stále čaká na vydanie koncesie Z81K.

************************************************************************
IOTA

 ************************************************************************ 
AN-017 LES PETRELS IS.*  David FT4YM je od 13.2. na Antarktickej základni Dumont D'Urville. Pracuje 

len SSB na 20m a zdrží sa tam do 27.2.  Od 28.2. do 5.3. bude QRV z lode "L'Astrolabe P800" pod 
značkou FT4YM/MM.  QSL na F5PFP.

OC-166 MARATUA  IS.*   YC5YC/7, YB7WV/p  a pravdepodobne  aj  mnoho  ďalších  ops  (YB7UFO/p, 
YB7UK/p,  YB7VAS/p,  YB7VBD/p, YB7WKX/p, YB7YD/p, YC7UPZ/p, YC7USF/p, YC7VBA/p, 
YD7VHO/p) bude QRV 25.-27.2. SSB a FT8 na 80-10m so 100W a viacpásmovým vertikálom.  QSL 
direkt na ich dom. značky alebo cez OQRS, svoje logy však vložia aj do LoTW. Bude to prvá aktivácia 
tohto ostrova (nie skupiny).

SA-018 CHILOE IS.*   V rámci  aktivity  Amerického  majákového  víkendu  17.-19.2.  bude  z majáka  Punta 
Corona pracovať SSB a FT8 stanica CB7C.   QSL direkt na CE6TTL, ale spojenia potvrdia aj cez 
LoTW.

************************************************************************ 
Mali by ste vedieť...

************************************************************************
QSLs OD EA5BYP – Manželka zosnulého Elma EA5BYP oznámila, že môžete získať QSL zo všetkých jeho DX 
expedícií. Zoznam jeho DX expedícií je na https://www.qrz.com/db/EA5E. Pošlite svoju žiadosť čím skôr, aby ste 
boli zaradení do poradia.  
************************************************************************
A d r e s y:
 
 ***********************************************************************  

DX KALENDÁR
***********************************************************************

teraz            3C3CA  AF-010 1617,1618,1619,1627
teraz            3D2FU, 3D2USU (3Z9DX) 1556,1560
teraz            3DA0AQ 1552 
teraz            3X1A  (ex 3X2021, F1TMY)                                                                1599,1614
teraz            5H5PJ (VU2BGC) 1628
teraz            5T5PA (PA5X) 1493,1510,1519,1551
teraz                 5W1SA  (JH7OHF)   1376,1492 
teraz 5X7W (SM0HPL) 1631
teraz 7Q7EMH 1610
teraz  9G5AF (DG5HL) 1604
teraz  9G5FI (DL2RMC) 1517
teraz  9N7AA  (S53R) 1580,1583,1599,1606,1634
teraz  A65/DL2RMC 1617
teraz  C91CCY (ZS6CCY) 1618
teraz  D2UY (UT6UY) 1598,1605
teraz  E51BQ  OC-013 S.Cook Is. 1592
teraz                  E51WL  OC-082  N.Cook Is. 1486,1506,1520
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teraz             EX0ET  (DU7ET) 1628 
teraz             FH4VVK (F4VVJ) 1611      
teraz             FJ4WEB (K2LIO)  do 15.8. 1620, 1631
teraz             FO5QS  Marquesas 1609
teraz             FW1JG (F4CIX) 1583,1615
teraz             HH2JA  (JK1UWY) – 3 roky 1548
teraz             HS0ZIB  AS-101 1631
teraz             J28HD (KI7MGY)  do júna 2023 1608
teraz             J5JUA (CT2GQA) 1637
teraz             KC4AAC  AN-012 1628
teraz             LU1ZV  Esperanza Base, Antarctica 1633,1636 
teraz             R41POL (RD1A) 1617
teraz SV2RSG /A Mt. Athos 1468,1550,1557,1576,1578
teraz TY5AB (ZS6JSI) 1547
teraz             TZ4AM (K1MMB) 1450,1492,1545,1551,1607
teraz             V51WH, V55Y (DK2WH) 1623
teraz             V63JB  OC-078 1636
teraz             VK5KI  OC-139 1629
teraz             VK9DX (VK2DX) 1562, 1571
teraz             VK9LF  Lord Howe 1540 
teraz             VK0WN (VK7WN)  Antarctica 1597,1602 
teraz             VP6MW 1519,1569 
teraz             XF3RAM  NA-135 1623
teraz             XV1X, 3W1T 1389,1583
teraz             YB8QT  OC-210 1627
teraz             ZC4GR  (2M1DHG) 1631
čoskoro KC4AAA  (KJ4CHT)  South pole 1631
čoskoro Z81D (YI1DZ) 1637
1.7.22-30.6.23 VR25 prefixy 1604
1.11.-2.4.23 HS0ZME (SM6NT) 1624
od 21.11. 5W0RS (IW9FMD) 1626
23.11.-13.3.23 HR5/F2JD 1625
28.11.-24.2.23 C5YK  (ON7YK) 1627
28.11.-30.4.23 VK9WX (VK4WXW) 1627
od 15.12 ?? AT42I, AT42IND (VU2CUW)  Antarctica 1628
24.12.-26.3.23. FT8WW  (F6CUK) Crozet Is. 1630,1631,1632,1633,1635
1.1.-1.5. HH75RCH 1630
5.1.-28.4. N7JVJ/KH2 1633
11.1.-10.3. FM/F6BWJ 1631
od 17.1. 5H6PJ (VU2BGC) 1633
21.1.-3.3. 4W/JH2EUV OC-148 1634,1635
24.1.-7.3. JI3DST/6, JS6RRR, JJ5RBH/6, JR8YLY/6  AS-079 1632
od 25.1. JE7IZM/JD1  MT 1634
28.1.-28.2. TI7/W2BEE 1634
jan.-marec 9M2MRS (PA0RRS)  AS-015 1630
feb-mar. 6Y5FS (G3RFS) 1635
1.-21.2. S79/G4HSO 1634
1.-28.2. 3E30PCARA = HP 1634
1.-28.2. 4U13FEB = I 1635
1.-28.2. 9K9NLD 1635
2.-22.2. 8Z3FD (HZ1SK), 7Z3FD, HZ3FD 1636
od 3.2. 4W/JE2QIZ 1636
3.2.-8.3. YB9/ON6HX  OC-150 1636
4.-27.2. 9U5R (IV3FSG), 9U4WX (OK2WX) 1634,1635,1637
od 6.2. J52EC (IZ3BUR) 1636
6.2.-31.3. 6W7/ON4AVT 1635
9.-23.2. YJ0A (W7YAQ, K7AR) 1632,1635,1636,1637
10.2.-3.3. FT8WW (F6CUK) 1636,1637
11.-21.2. J8/AJ4YX (PA2LO) 1635
11.-25.2. ZD7MG/p (DK7MG) 1635



11.-26.2. PJ4/NE9U 1635
12.-28.2. 4UNR (4U1VIC) = OE 1636
12.2.-5.3. V31AX (VE3AXT) NA-073 1636
13.-25.2. 5V23LE (F5LCX) 1636
13.-27.2. FT4YM  AN-017 1637
14.-20.2. P44W (W2GD) 1637
14.-20.2. VP5/AC0W, VP5/K0PC 1636
14.-21.2. FM/VE3DZ 1636
14.-21.2. OX3LX, OX5DM, OX7AM, OX7AKT 1636
14.2.-14.3. C5C (F5NVF, F5RAV) 1636
15.-22.2. 7U7EE (OZ2I)   zrušené 1636
15.-22.2. D4T (CT1FFU) AF-086 1636
15.2.-8.3. FG4KH (F1DUZ) 1636
16.-20.2. VP2V/AA7V 1636
16.-21.2. PJ4/N9TTK 1636
17.-19.2. CB7C  SA-018 1637
17.-19.2. KP3RE   NA-249 1636
17.-19.2. ZZ2MI  SA-071 1636
17.-20.2. VK2HJ/VK9 = Norfolk 1636
17.-24.2. VK9CVG (G0VJG) 1636
18.-19.2. TI5/N4YDU, TI7W 1636
18.2.-30.4. H44MS (DL2GAC) 1636
19.-25.2. HZ1KWT 1637
19.-25.2. prefixy J644 1637
19.-26.2. 7T22ANT (7X2GK) 1637
19.-26.2. OE2OAAW, OE88WAP, OE89ANT a OE90AAW 1637
19.-27.2. A60KWT, A60KWT/xx 1637
Asi od 20.2. ?? T33BA (DF6FK), T33BB (DL2ZAD) 1637
20.-26.2. J79BH (FM5BH) 1637
20.-27.2. J74D (VE3DZ) 1637
22.2.-1.3. V4/K4KIU 1637
22.2.- 29.3. EX0ET (DU7ET) 1637
24.2.-2.3. T88UW (JH7IPR), JT88CH (F6CFHA) 1637
24.2.-5.3. 3B7M (OM7M, CDXP) 1626,1637
24.2.-7.3. J8NY (VE7NY...) 1637
25.-27.2. YC5YC/7, YB7WV/p  OC-166 1637
25.2.- mar.23 VK0AW  Antarctica, Mawson Base 1636
do marca RI1ANC, RI30ANT   Antarctica, Vostok 1630
marec ?? T30  (3Z9DX...) 1637
do 11.3. V31DJ (W0CO), V31DK (K0ZV) 1637
marec 2023 W8S Swains Is. odložené 1543,1562,1572,1629
20.-29.3. CY0S  Sable Is. 1607
do 24.3. RI1ANU (ZS1OIN) Novolazarevskaya Base 1622
12.-19.4. TX5XG (JA1XGI)  Austral Is. 1632
13.-20.4. T88UW (JH7IPR) OC-009 1637
15.-21.5. YE3BYE/p  OC-237 1632
26.5. ?? MM0UKI  EU-189 1631
2023 DX0NE Spratly 1626
do 31.12. 5H100TC (TA1HZ) 1633
do 31.12. TC100, TC100TA, TC100TR a TC100YEAR 1632

************************************************************************
Do tohoto čísla boli čerpané informácie zo 425DXNEWS,   DK5ON & DXNL, DX-World.net. 
a dxnews.com    Informácie do IDXP zasielajte na  e-mail: om3jw@  konektel.sk     
Telefon: 02/65934907, mobil: 0903 860235
************************************************************************
IDXP je k dispozícii na Webových stránkach http://www.hamradio.sk a http://www.okdxf.eu 
************************************************************************
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