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DIG – DIPLOMA INTERESTS GROUP – 1

Zpravidla 4x ročně nám udělá náš pošťák radost doručením balíčku
z QSL služby, jehož síla je přímo úměrná naší aktivitě na pásmech.
S mírnou nervozitou jej otevíráme a očekáváme zejména vzácné QSL,
potvrzující pro nás nové země. Tu a tam narazíme na lístek
s nepřehlédnutelným znakem, kde se nad zploštělou zeměkoulí vzpíná
orel a drží v drápech černou tabulku s bílým nápisem DIG. Ano máme ve
sbírce QSL člena mezinárodního klubu, který soustřeďuje zájemce o
diplomy. Lze bez nadsázky říci, že DIG je v současné době největším
diplomovým klubem na světě. Není tak starý, zrodil se v říjnu roku 1969
z bývalé pobočky (Chapter)CHC č.10 se sídlem v tehdejší NSR. Zatímco
CHC soustřeďoval lovce (Hunters)diplomů, DIG používá sofistikovanější
pojem – zájemce o diplomy.
Jde o klub s členskou základnou přes 6000 členů. Protože má sídlo
v Německu, jádrem jeho členské základny jsou radioamatéři této země,
v čele s předsedou, jímž je Wolfgang Landgraf, DL9HC, výkonným
sekretářem klubu je DJ8OT, Eberhard Warnecke.
Asi 25% členské základny tvoří radioamatéři z: 4K, 4S, 4X, 9A, BV, A4,
CE, CN, CP, CT, CX, DU, EA, EI, EK, ER, ES, ET, EX, EY, EZ, FM, FR,
F, G, GM, HA, HB, HC, HI, HL, HS, I, JA, JT, LA, LU, LX, LY, LZ,, OA,

OE, OH, OK, OM, ON, OY, OZ, PA, PY, SM, SP, SV, S5, TA, TF, TI, TZ,
T9, UA, UM, UN, VE, VK, VP8, VU, W, XE, YB, YL, YN, YO, YU, ZP, ZS
a Z31. V zemích, kde je více než 50 členů mohou vznikat pobočky-sekce
DIG. Jednou z nich je i OK sekce v čele s předsedou, jímž je OK1AR,
Zdeněk Říha z Podbořan. OK sekce je více než 100-členná, leč nebyli by
to Češi, aby po sobě nezanechali alespoň kaňku. Doba vzniku DIG, tedy
rok 1969 byla dobou začínající normalizace a pochopitelně
olampasované generalitě ÚV SVAZARMU i tehdy všemocné STB se
nelíbilo, že by držitelé koncesí-členové DIG měli mít klid. Postupem času
nasadili do DIG 14 svých spolupracovníků a agentů (OK koncesionářů),
z nichž pár slušných (přinucených z různých důvodů ke spolupráci)
zůstalo vůči těmto pochybným chlebodárcům pasivními, zbytek využíval
všech tenkrát poskytovaných mimořádných výhod, mezi něž patřil volný
výjezd za „železnou oponu“, odtud dovoz špičkové vysílací techniky a
antén renomovaných firem. Za tyto výhody plnili roli snaživých konfidentů,
kdy se jim podařilo zbavit koncesí své nedávné kamarády, ale také
konkurenty v hobby. Obdobný případ nebyl zaznamenán nikde jinde.
Velké (co do členů)jsou sekce v PA,OE,SP a UA. Některé ze sekcí
vydávají diplomy za QSO se svými členy (OK,SP,UA,UR,OE,HB a S5).
Holandská sekce zase navázala na myšlenku jednoho z prvních diplomů
DIG (1,000.000 Award, který již neplatí) a vydává zajímavý diplom za
QSO s PA stanicemi, jejichž součet PSČ (ZIP CODE) musí činit nejméně
500.000 bodů, přičemž žadatelé z EU musí prokázat potvrzená QSO
s kompletní řadou PA-PSČ začínajících číslicemi 1 – 9. Všechny diplomy
zahraničních sekcí jsou oficiálními diplomy DIG, není však povinností
žadatele o DIG TROPHY 1000 (viz dále) je vlastnit.
Členem DIG se může stát každý radioamatér s koncesí, i SWL,
který vlastní celkem 25 diplomů, z toho 3 diplomy vydávané DIG, zaplatí
členský poplatek ve výši 15 € a zaváže se dodržovat klubové stanovy.
Diplomový program DIG má široký rozsah, a to od diplomů, které lze
získat poměrně snadno, přes diplomy vyžadující QSO s členy klubu, po
diplomy, které získáme pouze náročnou, pravidelnou a systematickou
prací. Za QSO navázaná výhradně telegraficky a na VKV, včetně získání
250 bodů (limitovaných opět QSO s členy)se vydávají červená a modrá
DIG – plaketa. Na vyšší úrovni je kouřová DIG TROPHY, požadující od
žadatele vlastnictví 4 diplomů včetně dosáhnutí 500 bodů. Nejvyšší
klubová pocta je DIG 1000 TROPHY, k níž je potřebné vlastnit všechny
DIG diplomy v nejvyšších třídách, obě plakety a DIG TROPHY. I když je
vydávaná přes 30 let, doposud ji získalo méně než 150 radioamatérů (z
toho 7 OK a 2 OM). DIG vydává v současné době celkem 13 diplomů, 2

plakety, TROPHY a TROPHY 1000. Některé diplomy jsou odstupňovány
třídami, jiné doplňovacími známkami (např. za počet EU-prefixů, za
počet DIG členů, za VKV QSO dosáhnuté v měsících dle zvěrokruhu).
Chloubou klubu je diplom IAPA, vzhledem ke svému exkluzivnímu
provedení, ale i tím, že požaduje dosáhnutí nejméně 100 QSO s městy,
kde sídlí mezinárodní letiště, a to na všech 6 kontinentech. Poplatek za
diplomy činí 5 €, za plakety a TROPHY 20 €. DIG TROPHY 1000 je
vydávaná zdarma (přesto, že její materiální cena činí cca 150 €). Pro
trofej a plakety se hodnotí QSO se členem DIG 1 bodem, 2 body lze
započítat za potvrzené QSO s držitelem plakety, či trofeje, klubové
stanice DIG jsou za 3 body. Sympatické na klubu je i to, že pro diplomy
lze započítat i QSO s bývalými, již zemřelými členy klubu. QSO s 1
členem SILENT KEY je za 2 body. Členskou listinu DIG v aktuální
podobě vydává 1x ročně DJ8OT a lze ji objednat v kopii i u předsedy OK
sekce, tedy u OK1AR za cca 100.-Kč včetně poštovného. Práce
diplomových manažerů DIG je neuvěřitelně rychlá, čemuž nahrává i
blízkost této země pro OK-OM.
Renomé klubu je dáno i některými celebritami, členy klubu. Ať jde o
známé DX-many např. DJ6SI, DJ9ZB, DK7YY, OM3EA nebo o špičkové
QSL manažéry a zároveň účastníky expedic do žádaných zemí DXCC
jako G3TXF, či K1BV. Naopak rodinný charakter klubu je dán početnými
radioamatérskými rodinami (DJ8OT,DH5JR,DF4JJ,DC0ER a DL4OAY ,
či OK1AR,OK5AR,OK6AR a OK7AR), kteří uspokojí zase žadatele o
DIG FAMILY AWARD.
K osobnímu poznání členů slouží mezinárodní DIG setkání,
organizována zpravidla ob rok v různých městech DL, ale také
každoroční setkání členů OK-DIG sekce, pořádané v měsíci září ve
Strojeticích u Podbořan.
DIG má svou webovou stránku na http://dig.dl3no.de/homepage.html,
kde si lze stáhnout nejen členskou DIG listinu, ale i v německém jazyce
zpracovaný aktuální DIG diplomový program.. Novinky z OK sekce
najdete na http://ok-dig.nagano.cz/
Česká webová stránka obsahuje rovněž kompletní diplomový program
DIG, včetně podmínek diplomů zahraničních sekcí DIG, samozřejmě
v českém jazyce.
Přáli bychom si, aby výše uvedené řádky přispěly k bližšímu poznání
klubu, který svým členům nabízí dostatečně široké vyžití v našem
krásném hobby.
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DIG – Z historie - 2
Na webové stránce DIG,kterou vede DL3NO je velice zajímavým
způsobem popsána historie DIG (autor DJ8OT).Domnívám se,že není
nezajímavé s tímto materiálem seznámit zájemce z OK, kteří výše
uvedenou webovou stránku doposud nenavštívili.
Koncem 50-tých let minulého století měl Paul Kleinholz, DL9KP (v
tehdejší době TOP operátor v DL) velice dobré kontakty s radioamatéry
USA, členy klubu CHC (CERTIFICATE HUNTER'S CLUB), klubu lovců
diplomů, který založil a vedl Cliff Evans, K6BX. Cílem tohoto klubu bylo
přizvat radioamatéry z USA a potažmo ostatních zemí světa k
„lovu“ diplomů. K tomu členům CHC zařídil servis ve formě informací o
radioamatérských diplomech, a to zejména pravidelným vydáváním
s roční obměnou jím napsané publikace „AWARD DIRECTORY“.
V mnoha zemích začaly vznikat pobočky CHC (Chapter), přičemž
podmínkou základního členství bylo vlastnictví 25 diplomů. V bývalé
NSR tak vznikla CHC CHAPTER nr.10, v čele s DL9KP,DL9XN a DJ2UU.
QTH DL9KP byl Duisburg vzdálený pouze 40 km od města Velbert, kde
byl velmi aktivní Eberhard Warnecke, DJ8OT (v té době 30-ti letý), který
čtvrtek co čtvrtek šéfoval DL-CHC-Rundám. Pánové navázali bližší
kontakty a CHC CHAPTER 10 se měla od počátku čile k světu, zejména
díky DJ8OT, který realizoval tisk klubových materiálů a diplomů.Tato
odbočka byla aktivní jak v celosvětovém měřítku, tak v DL, kde
organizovala každoroční setkání nejen svých členů zejména v městech
Kempen,Velbert,Berlin a Wolfsburg. DL9KP ve svých ideálech financoval
z vlastní kapsy tisk materiálů a diplomů pobočky a vše se zdálo ideální a
bezkonfliktní…
V r.1967 podniknul K6BX první útok proti německé pobočce. Jako
záminku si našel údajné špatné hospodaření pokladníka DJ2UU,
přičemž solí v očích mu byla především nízká cena diplomů (bez jeho
předchozího schválení) - činící v té době neuvěřitelný 1 dolar (v přepočtu
tehdy 5DM). Roztržka nabývala na intenzitě, zejména když K6BX
neomaleným způsobem nazval představenstvo DL pobočky diktátory,
zločinci a „malými Hitlery“, přičemž k této nechutné kampani využil
tehdejšího předsedu DARC a svého přítele Herberta Picolina DL3NE.

Následovalo oznámení z USA, že K6BX hodlá navštívit některé
pobočky CHC, zejména ve východní Evropě, ale svou cestu začne v DL,
přistáním ve Frankfurtu.
V hotelu Holliday Inn se sešlo vedení DL-CHC zastoupeno
DJ2UU,DJ9SB,K1QHD/DL4EO,DL9HC (mimochodem je to současný
předseda DIG),DL1HH a DL9RE s velkým šéfem K6BX, vedeno snahou
urovnat vzniklé rozpory. K6BX byl přivítán srdečně a přátelsky, leč jeho
reakce byla neočekávaná. I když angličtina přítomných DL byla precizní,
odvětil, že jejich angličtina není dobrá, on jim stěží rozumí, tak jako
přiloženým písemným materiálům, které prý nemůže přečíst,maje špatné
brýle, dále prý trpí následky těžkého zranění jako pilot bombardovacího
letadla ve 2.světové válce a hůře slyší.Nastávající víkend s K6BX byl již
pouze formalitou, s doprovázejícími DL om,s již nechtěl o ničem
podstatném mluvit a vydal se na další cesty do OK,HA,YO, DM…bylo
zřejmé, že další nepříjemnosti jsou ve vzduchu.
V té době uvažovaná sovětská CHC Chapter měla vzhledem
k četným připomínkám potenciálních členů předem vstup zavřen, což
rozpoutalo lavinu odchodů mnoha poboček z CHC.
28.10.1967 se sešlo vedení DL pobočky a zpracovalo
memorandum, které poslalo K6BX s tím, že očekává odpověď ve lhůtě 1
roku. Po roce přišla odpověď od K6BX s tím, že jim posílá poslední CHC
zpravodaj (1-stránkový)a zároveň považuje činnost DL CHC CHAPTER
za ukončenou.
Na podzim r.1969 bylo připravováno setkání radioamatérů:
KEMPEN RADIO BORDER MEETING pod vedením DJ4AH.
Zde se zrodilo programové prohlášení o založení DIG, jakožto
nástupce zrušení CHC CHAPTER 10.
V restauraci „Kempernen Hof“ byl založen 10.10.1969 DIG.
Při večerním hamfestu jej založili tito OM,s a YL,s :
DL8JS, DL1RA, DJ1TS, DJ8CR, DL2TD/PA0HEC, DJ6IN, DK1NF,
DL3LS, DL9XW, DJ9ID, DJ8CV, DL2OR, DL9IDC, DL2OV, DL3JR,
DJ7UO, YA5RG, DL1LD, DL3NO, DL8TC, DK2UN, DE0GLF, DK2JX,
DJ3LF, DL9HC, PA0LV, DJ4HR, DL2JB, DJ8OT, DE A-01-16423,
DL6ME, DK2XH, DJ7IT, DJ3JR, DL9XN, DJ2VZ, DJ4AH, DL7NJ,
DJ2YE.

Prvním předsedou DIG byl zvolen Paul Kleinholz DL9KP,
místopředsedou Hans-Christian Schütt, DL9XN a diplomovým
referentem Karl-Heinz DL2JB.
Dále vzpomíná OK1AMU:
…… v té době jsem se na pásmu často setkával s DL9KP,
diskutovali jsme zejména o diplomech, o jejichž podmínkách věděl
naprosto vše a stal se v této oblasti radioamatérské činnosti mým guru.
V prosinci 1969 připojil k novoročnímu blahopřání i pozvání do DIG
s tím, že z OK jsou již členy Harry OK3EA (nw OM3EA)a Miloš OK2BMS,
oba mi také členství obratem doporučili a ve vstupu do klubu mi pomohli.
S díky vzpomínám zejména na pomoc Miloše.
V březnu 1970 přišla obálka z města Velbert, po jejím rozevření
vidím, že jsem se stal dnem 21.3.1970 členem DIG s číslem 236.
Podotýkám, že členský poplatek i další náklady tehdy velkoryse hradil za
mně Paul, DL9KP (později I2KLP). Díky němu mám opravdu historické
Rundbrief-y a další hodnotné materiály. Na Paula vzpomínám velmi
často, s velkou úctou a respektem.Diplomový program DIG mě zpočátku
zaujal, následovaly žádosti o W-DIG-M, WGLC, 1,000.000 Award… rád
vzpomínám na první DIG-cw rundy pod vedením skvělého DL7DO (Ralf
z Berlina)a také na překvapení, když nás bylo v DIG-CW-Rundě č.100
opravdu přes 100(!!!), přičemž vše odsýpalo neuvěřitelně rychle, což mi
připomíná speciální QSL.
Diplomový program se během 70-tých let rozšířil o další atraktivní
diplomy (zejména krásně provedený IAPA), plakety,Trophy až to
vyvrcholilo vyhlášením podmínek DIG 1000 TROPHY (které se mi tehdy
zdály být nesplnitelné). Následoval DIG Runbrief č.16/1975,který
publikoval fotografii držitele č.1, jímž se stal Alois Stirba DL3AR, přibývají
další držitelé této SUPER TROPHY a jako jeden z prvních (v OK nr.1)byl
Zdeněk OK1ARH (nw OK1AR) , tehdy nejmladší DIG-OK-hi. Ale to už je
opravdu jen historie……
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DIG – Diplomový program
Šedesátá léta minulého století umožňovala zájemcům o radioamatérské
diplomy rozsáhlé vyžití. Nejznámější celosvětově činné kluby byly v té
době elitní AHC, ISSB a CHC. Koncem roku 1969 vyvrcholily spory mezi
německou pobočkou CHC a zakladatelem i šéfem CHC, K6BX, Cliffem
Evansem, (více- viz Historie DIG). Rozkol pak vedl ke vzniku DIG, který
se postupně stával zejména v Evropě hlavním informačním centrem o
diplomech, rostla jak jeho prestiž, tak členská základna přičemž
z mezinárodních radioamatérských klubů, které v současné době
sdružují zájemce o diplomy zůstal celosvětově činný právě pouze
DIG.
Vzhledem k tomu, že jde o klub vzniklý v DL je jeho diplomová filosofie
zaměřená poměrně jednak na tuto entitu, tak na diplomy vyžadující
zručnost v provozu s DX stanicemi, práci na VKV, či pouze cw provozem
a v neposlední řadě zvýhodňuje pro některé své diplomy i QSO mezi
členy klubu navzájem. Od svých členů DIG vyžaduje dodržování
discipliny na radioamatérských pásmech, aktivitu na nich, dodržování
HAM Spiritu a 100% QSL morálku. DIG nezůstává pouze u svého široce
rozvinutého diplomového programu, ale každoročně pořádá nejen pro
své členy - otevřené závody (DIG PARTY), a to buď pouze fone, pouze
cw, pouze VKV. Jde vždy o 2. víkend v měsících březnu, dubnu a květnu
(v pořadí: fone, cw, VKV).Obliba těchto závodů je poznamenána
poměrně vysokou účastí členů DIG. QSO s nimi jsou bodově a i násobiči
zvýhodněna, zároveň umožňuje nečlenům v poměrně rychlé době získat
potřebné množství DIG diplomů k žádosti o případné členství. Mimo tyto
závody organizované 1x ročně, jsou pořádány i krátkodobé DIG závody.
Pro pravidelný kontakt se členy slouží i tzv. Rundy (kroužky), ve kterých
pod vedením řídící stanice (NET CONTROL)pracují na stanovené
frekvenci v síti zejména členské stanice. Jde o rundy CW (každou 2.-4.
středu v kalendářním měsíci), FONE (každý čtvrtek), a to celoročně (s
výjimkou letních a vánočních prázdnin)v pásmu 80m. (Více se této
tématice bude věnovat zvláštní článek).
Výhodou OK a OM je ta skutečnost, že převážná většina členské
základny je „ k mání za humny“ tedy ve Spolkové republice Německo.
Pro snadnější evidenci udělaných QSO slouží každoročně aktualizovaná

členská listina, v níž jsou řazeni členové DIG jak abecedně, tak pořadově
dle svých členských čísel, včetně členů zemřelých DIG.
Vzhledem ke značnému počtu vydávaných DIG diplomů vykonává práci
více diplomových manažerů. K tomu je nutno dodat, že čekací doba na
diplomy je neuvěřitelně rychlá a připomíná tím produkci odpovědí QSL
jednoho z předních světových QSL manažerů jímž je Nigel G3TXF, sám
člen DIG. Běžná „dodací lhůta“ do OK činí v průměru 14-21 dnů. Rekord
pravděpodobně utvořil manažér diplomu GERMANY AWARD – Uwe,
DL6YBY (7dnů od podání žádosti OK-DL-OK).
K historii DIG diplomů:
Dnes již neexistující diplom 1,000.000 Award vyžadoval QSO s DL
stanicemi tak, aby celkový počet PSČ jejich QTH činil minimálně 1 milión.
Samozřejmě, že si žadatel již střádal QSL z této žádosti i pro případnou
žádost o DLD (100 a více DL doků).
Platné DIG diplomy:
Actio 40 podporoval pravidelný provoz na 7MHz, tedy pásmu, o kterém
se v 70-tých létech uvažovalo, že bude pro radioamatéry zrušeno. Aby
byl diplom kompletní, vyžadoval 12 doplňovacích známek (100 QSO za
měsíc x 12 měsíců).
W-DIG-M požaduje potvrzená QSO s členy klubu (včetně silent key,s).V
rámci atraktivity se vydávají doplňovací známky (Sticker) za 200-2000
členů a také za QSO výhradně provozem 2xcw a 2xVKV.
EU-PX-A se uděluje žadateli za potřebný počet EU-prefixů, včetně
doplňovacích známek, jde tedy zároveň o pomocníka k tomu, abychom
získali z DL i WAE AWARD. (Diplom za QSO s EU-zeměmi, bodově
hodnoceno podle QSO na jednotlivých pásmech).
WGLC se zaměřuje na QSO se stanicemi z velkoměst (nad 100.000
obyvatel) z DL.
Diplom TMA (TWO MODES AWARD)vyžaduje potvrzená QSO,
minimálně po 50-ti provozem CW, dtto FONE.
WXDS vyžaduje ve své I.třídě 2000 DX QSO (z toho 20 QSO na 80m a
100 QSO na 40m). Za DX se považují pro účely tohoto diplomu všechny
neevropské stanice (tedy třeba i ostrovy Itálie náležející dle kritérií IOTA
k Africe).

Výše uvedené diplomy byly historicky základní. K nim přibývaly postupně
nově vyhlašované diplomy:
IAPA, je asi nejhezčím DIG diplomem a požaduje minimálně 50
potvrzených QSO s městy, v nichž jsou mezinárodní letiště, a to na
všech 6 kontinentech. (Omlouvám se za nedopatření v prvním článku,
kde bylo mylně uvedeni 100 QSO).
DIG DIPLOM 77 je mladším bratrem diplomu W-DIG-M. (Pozdrav členů
DIG je 77). K získání je potřeba potvrzená QSO s nejméně 77 členy DIG
v nejméně 7 zemích, přičemž z jedné země lze použít v žádosti nejvíce
7x7 členů DIG-tedy 49.
FAMILIA AWARD se uděluje za potvrzená QSO s členy rodiny (např.
otec či matka-syn, vnuk, dcera, staří rodiče atd.)v počtu minimálně 100.
K získání tohoto diplomu napomáhají známé radioamatérské rodiny (v
OK např. OK1AR,OK5AR,OK6AR a OK7AR).
K mladším DIG diplomům patří DIG ZODIAK 270, orientovaný na VKV a
QSO s daty dle zvěrokruhu. (Při žádosti o DIG 1000 TROPHY je možno
alternovat s diplomem ACTIO 4O).
DIG-CEPT-DIPLOM se uděluje za minimálně 100 potvrzených QSO s
evropskými stanicemi, které vysílají z jiné země, než domovské, a to dle
pravidel CEPT.
GERMANY AWARD vyhlášený u příležitosti sjednocení DL a požadující
po 5-ti QSO se stanicemi v každém nově vzniklém kraji DL na minimálně
2 pásmech.
DIG-EURO-DIPLOM za potvrzená QSO se 12 zeměmi,které zavedly
jako první - € .
U příležitosti 30-tého výročí DIG byl vyhlášen nový diplom DIG 30, jehož
podmínky jsou velmi snadné a lze je splnit v jednom DIG závodě.
Na vyšší úrovni jsou udělovány DIG-plakety CW , VKV a DIG
TROPHY.Ty jsou podmíněny jak držením stanoveného počtu DIG
diplomů, tak body za spojení se členy DIG. Jejich cena je 20 €.(Pozor
změna cen všech diplomů od roku 2010)-více v článku: Jak na DIG
diplomy!
Naopak zdarma je udělována žadatelům nejvyšší DIG trofej- DIG 1000
TROPHY, vyžadující vlastnictví všech t.č. platných DIG diplomů

v nejvyšších třídách, držení obou plaket a DIG TROPHY.Mimo to musí
žadatel prokázat minimálně potvrzená QSO s 1000 DIG členy.
Žadatel,ale může zvolit v seznamu udělených diplomů mezi ACTIO 40 a
ZODIAK 270. Získat toto ocenění vyžaduje víceletou a systematickou
práci všemi druhy provozu, DX-zručnost, účast v DIG závodech a DIG
rundách.
Z výše uvedeného je patrno, že DIG předkládá pro radioamatéry na
celém světě velice zajímavý diplomový program, který uspokojí
diplomové nadšence a zájemce o práci na VKV, CW, tak o DX.
Samozřejmě jedním z předpokladů o získání těchto velice hezky
provedených diplomů je oboustranná výměna QSL, což je např. mezi OK
stále problematická záležitost.
O co by se měl zájemce o členství v DIG zajímat?
Nejdříve si stanovit své priority, tedy jakým způsobem dosáhnout mimo
ostatní diplomy ty z řady DIG, které mu budou nejvíce vyhovovat. Je
pochopitelné, že „mazáci“ budou mít dostatečný počet QSL pro žádosti o
řadu diplomů, typu WGLC, GERMANY, EURO, DIG 30, TMA či IAPA.
Druhá skupina zájemců se může zúčastnit jarních DIG PARTY, kde
získá základní počet QSO-QSL pro potenciální žádosti, které vyžadují
stanovený počet členů (W-DIG-M, DIG 77,DIG 30).
Jako zvláštní prefix pracuje ve výročních létech (nyní nejblíže r.2009 a
2014)klubová stanice DA0DIG. QSO-QSL se všemi klubovými DIG
stanicemi (včetně zahraničních - např.EM5DIG, HB9DIG, OE1XDC,
R1DIG, 4X4DIG apod. dále např. DL0YL, DL0XYL atd. platí v žádostech
o plakety a TROPHY za 3 body).
A co dodat na závěr:
Členská základna OK DIG sekce patří v tomto renomovaném klubu
k největším. Přáli bychom si, aby se nejen dále rozrůstala, ale zejména
omládla.

Kdo je kdo v DIG
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Aby si udělal čtenář (a třeba i zájemce o členství v klubu)představu
o charakteru členské základny, pokusím se představit některé
z členů, kteří tvoří jeho vedení, nebo jsou jeho „ozdobou“,
respektive mezinárodně vysoce uznávanými osobnostmi
v radioamatérském světě. Rovněž jsem nemohl opomenout
velikány, kteří již bohužel nejsou mezi námi. Dále uvedené dámy a
pánové jsou mým subjektivním pohledem a je téměř jisté, že by si
mnozí „znalí“ doplnili toho svého, kterého jsem třeba opomenul.

DL8JS
Walter, manažér diplomů IAPA a WDXS, jeden ze 40-ti zakládajících
členů DIG se honosí členským číslem 1. Se svou XYL, jíž je Ulla, DF6QP
(pokladník DIG)jsou zároveň úspěšnými v lovu DX, Walter má potvrzeny
všechny země DXCC provozem SSB. Mimo to zájemcům dopřává
zajímavé země ze svých dovolených v tandemu se svým kamarádem
DJ8VC (Alfons, DIG 61 manažér diplomu EU-PX-A).
DL9XW
Heinz-Peter, DIG 9, vykonával dlouhou dobu funkci předsedy DIG (byl 2.
v pořadí), právě tak i manažéra diplomů DLD. Zároveň je manažérem
DIG plaket, Trophy a TROPHY 1000.Držitel zlatého DIG odznaku.
DL9HC
Wolfgang, DIG 25 je nejen současným předsedou DIG, zakládajícím
členem klubu, ale též velice zaměstnaným manažérem diplomů CEPT a
EURO, ale i držitelem DIG TROPHY 1000.Přes své předsednictví je
Wolfgang velice skromným člověkem.
DL2JB
Karl-Heinz, DIG 28 zastával v 70-tých létech funkci manažéra všech
diplomů DIG. Ohromná poptávka vedla poté představenstvo klubu
k rozdělení funkcí manažérů na více osob. Držitel zlatého DIG odznaku.

DJ8OT
Eberhard, DIG 29, od založení klubu jeho sekretář a v dobrém slova
smyslu „Včelka Mája“ svou neutuchající pílí a entuziasmem. Rozsahem
klubové práce opravdu asi nejzaměstnanější člověk v DIG. Objem jeho
práce nelze ve stručnosti popsat, ale s tímto člověkem se každý
(písemnou formou)setká nejdříve. Bývalý majitel tiskárny ve městě
Velbert (mimo jiné vítěz DIG-SSB-PARTY nr.1 v roce 1971), od tisku
QSL pro členy i klubové stanice, každotýdenní zajišťovatel Rundspruchu
v SSB-rundách, duše všech DIG-setkání společně se svou XYL
Hannelore DH5JR. Jejich dcerou je DF4JJ, synem DC0ER a zetěm
DL4OAY.Jsou tedy vítaným příspěvkem pro práci na FAMILY diplomu.
Rozsahem radioamatérské rodiny mu konkuruje pouze Zdeněk OK1AR.
DL9KP
Paul, DIG 38, zároveň držitel licence I2KLP,DIG nr.387, bohužel již silent
key od r.1984. První předseda DIG, vlastník ohromného množství
diplomů, jeden z prvních držitelů DIG TROPHY 1000, majitel DIG-CWPlakette nr.1. Držitel zlatého DIG odznaku.
DL3ZI
Manfred, DIG 101. Bývalý šéf DARC QSL-služby, jehož zásluhou se
centrum QSL v Baunatalu stalo jedním z prvních středisek QSL s plně
automatizovaným provozem. Držitel zlatého DIG odznaku.
DJ9ZB
Franz, DIG 115, prominentní DX-man, účastník mnoha DX-expedic,
které přinesly tisícům radioamatérů potěšení z nových zemí.
DL7DO
Ralf, DIG 125 z Berlina, první řídící stanice DIG-CW-rundy, který hravě
zvládnul „ukočírování“ více než 100 stanic při časovém minimu. Držitel
zlatého DIG odznaku.
OM3EA
Harry, DIG 140 byl prvním členem DIG v OK (OK3EA). Ač lékař-pediatr
ve městě Šamorín se velice rychle dostal na vrchol rychlotelegrafie v OK,
dtto v lovu DX-ů a též diplomů. Celosvětově vysoce uznávaná osobnost.
Bohužel opustil nás v listopadu 2006.

DL1PM
Ernst, DIG 180, zakladatel a dlouholetý šéf HSC, High Speed Clubu,
bohužel od roku 2004 silent key.
DH1PAL
Werner, DIG 243, manažér diplomu W-DIG-M, je se svou Elfi DF3TE
neúnavným organizátorem mnoha DIG setkání a dobrou duší všech tam
přítomných OK's. V současné době je šéfem DIG rund po DJ0VZ.
DL1YD
Jára, DIG 431. (Ex OK1YD, DJ0YD).Vůdčí duch mnoha mezinárodních
závodních expedic nejen ze zajímavých ostrovů, které končí celosvětově
zpravidla na čelních místech (pokud neskončí nejvýše). Zlí jazykové mu
přisuzují výrok:…pokud ráno neudělám 20 ZL jsou condx k ničemu. DXman tělem i duší.
G3TXF
Nigel, DIG 516, ano i jeden z nejvýkonnějších QSL manažérů na světě je
členem DIG. Je asi málo radioamatérů, které by nepotěšil bleskovým
zasláním QSL vzácných stanic, z toho zejména z množství expedic,
kterých se osobně zúčastnil, a to zejména CW provozem.
DJ0VZ
Hans, DIG 520. Dlouholetý šéf DIG-SSB-rund, pod jehož vedením se
začalo běžně zvládat v síti přes 200 účastníků. S manželkou Angelou
DK8KL byl zároveň i organizátorem mnoha DIG setkání. Bohužel pro své
současné těžké onemocnění musel omezit své aktivity.

OK1AR
Zdeněk, DIG 694, je nejen prvním a jediným předsedou OK-DIG-sekce,
ale též prvním držitelem DIG 1000 TROPHY v OK, dtto i diplomu DLD
1000. Vítěz nespočítaného množství DIG-PARTY všech druhů provozu,
krátkodobých DIG závodů a mobilních závodů při DIG
setkáních.Vzhledem ke svým úspěchům byl v 80-létech minulého století,
trnem v oku některých DIG-OK, jejichž přičiněním mu byla na čas
odebrána koncese. Po roce 1989 se znovu objevil na pásmech. V DIG je
nejspíše v čele, s počtem potvrzených QSO s členy, kterých má více než
4500. Majitel unikátní videotéky dokumentující všechny mezinárodní i
tuzemské DIG-setkání,kterých se zúčastnil. U těchto vzácných
archivních dokumentů je zapsán jako šéfproducent,
režisér,kameraman,šéf střihu a hudebního doprovodu. Za vynikající
vedení množství DIG-SSB rund byl při DIG setkání v r.2006 odměněn
zvláštní cenou. Jeho rodina nám všem dopřává body v každoročním
DIG-PARTY. XYL OK5AR, dcery OK6AR a OK7AR. Držitel stříbrného
DIG odznaku.

SP9PT
Wojciech, DIG 984. DX-man a světoběžník, vysílající z mnoha zemí i
kontinentů a vzorně i rychle posílající QSL.
OK1FF
Mirek, DIG 1120, v 60-70-tých létech československý lídr DXCC, držitel
vzácných a unikátních diplomů, který se snažil doplnit svou sbírku i o
DIG-UKW plaketu a posléze DIG 1000 TROPHY. Bohužel se mu to již
nepodařilo. Silent key od r.1984.
I2DMK
Marco, DIG 1168 nadšenec, který se svým synem I2NYN zavítal snad na
všechny italské ostrovy a umožnil zájemcům o IOTA získat množství
cenných bodů.
DK9KE
Werner, DIG 1177.Přestože byl slepý, světově proslulá řídící stanice DXsítě v 80-tých létech 20.století na 21,175 MHz, soustřeďující v té době
většinu unikátních DX, které účastníci sítě získali lehce, aniž by prodělali
očistec jinak běžného pile-upu. Bohužel od r.1993 již jen silent key.
VE3XN
Garry, DIG 1468, přední světový QSL manažér, který vždy potěší svou
perfektní a rychlou prací, s níž odbavuje QSL od vzácných expedic.
DF3CB
Bernd, DIG 1589, nejen špičkový DX-man, vlastník ohromující anténní
farmy na pokraji Mnichova (kterou přišel zkontrolovat i Martti OH2BH),
profesionální webový designer, vytvářející úžasné stránky
radioamatérským DX-expedicím.
4X1AT
Aaron, DIG 1777. Dlouholetý předseda izraelské radioamatérské
organizace. Držitel DIG TROPHY 1000, který byl přes svůj fyzický
handicap na všech pásmech velmi aktivní. Bohužel od prosince 2006 již
není mezi námi.

DF4UM
Marion, DIG 2300. Přední německá operátorka, nazývaná již v počátcích
své kariéry „zázračným dítětem“. Přes své mládí je v DIG od r.1978.
Držitelka obrovského množství pohárů,plaket a diplomů, z nichž
množství je z DIG závodů, a to všemi druhy provozu.
DJ6SI
Baldur, DIG 3599. Prominentní DX-man, organizátor a účastník
obrovského množství expedic se speciálním zaměřením na africký
kontinent.
DK7YY
Falk, DIG 4589, mladší obdoba Baldura DJ6SI. Mimo to, že je žádaným
operátorem v multinárodních DX-expedicích, je i QSL manažérem
vzácných stanic.
DL2ARD
Oliver, DIG 4761 je asi největší soupeř Zdeňka OK1AR v DIG-PARTY.
Výsledkově se pravidelně střídají zejména na prvních místech.
DL1PT
Erna, DIG 4806, další z řady zručných operátorek . Přítomná v množství
DIG závodů, kde výsledkově končí vždy na špičce. Mimo svou
organizátorskou práci v DARC je jednou z pravidelných DIG-NET
CONTROL.
K1BV
Ted, DIG 4945, majitel ve světě snad neobsáhlejší diplomové databáze.
Rovněž spolehlivý QSL manažér zejména radioamatérské smetánky
z bývalých sovětských republik (mimo jiné Alexeje D4B, světové závodní
hvězdy, přetvořivší část ostrova, svého přechodného QTH v mamutí
anténní farmu).
DL6UAA
Mart, DIG 5761, jeden z řady úspěšných DX-manů z bývalé NDR,
specialista na ostrovní část jihu Afriky.

Práce v sítích DIG
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V DIG se používá německý výraz die Runde, protože je běžně zažitý.
Jde o práci v radioamatérské síti pod vedením řídící stanice ( dále jen
Net Control, nebo NC), za pevně stanovených pravidel, která je nutno
respektovat, tak aby účast velkého počtu stanic přinesla všem
zúčastněným kýžený efekt. Tato pravidla se během času měnila,
respektive zdokonalovala, což přineslo oživení mezi DIG členy v podobě
jejich velké účasti. Práce NC vzdáleně připomíná práci vzácné expediční
DX stanice s tím rozdílem, že v DIG Rundách je pile-up regulovaný ke
všeobecné spokojenosti přítomných. Je jasné, že funkci NC nemůže
vykonávat každý přihlásivší se dobrovolník, byť by měl ty nejlepší úmysly.
Musí jít o špičkového zkušeného radioamatéra, který si dokáže zjednat
potřebný respekt. Níže uvedené řádky jsou určeny nejen členům DIG,
ale všem zájemcům o tento zajímavý provoz.
Proč se účastnit DIG-Rundy?
V prvé řadě proto, že se dostanete k množství interesantních informací,
máte příležitost získat skalp (v dobrém slova smyslu QSL)člena DIG, se
kterým byste se jinak na pásmu těžko potkali, potenciálně si vyhledáváte
pro sebe potřebné značky členů DIG pro pozdější žádosti o klubové
diplomy. Účast v DIG Rundách (zejména v té čtvrteční-SSB)pořád
naznačuje, že se někteří OK-DIG nejspíše obávají možného fiaska,
ačkoli k tomu není důvod.
Dále již dávám slovo Zdeňkovi, OK1AR, který o účasti v DIG rundách
může mluvit zasvěceně, protože v DIG-SSB-RUNDĚ působí pravidelně
jako net control station OK1KIG.

DIG RUNDY – jak na to?
Telegrafní runda probíhá každou středu, kromě první v měsíci, na
kmitočtu 3557 kHz. Přihlašuje se do ní od 17,30 UT. Rundu řídí zpravidla
Marcus, DF1DV, pod značkou DK0DIG. Runda začíná v 18,00 UT
krátkými zprávami a po nich Marcus předává klíč na přihlášené stanice v
pořadí v jakém se přihlásily. Marcus je slepý radioamatér, ale rundy
zvládá perfektně.

Runda na SSB probíhá každý čtvrtek na kmitočtu 3775 kHz plus minus
QRM. Přihlašuje se do ní od 17,15 UT, s výjimkou 17,30 + cirka 10 minut,
kdy na kmitočtu probíhají zprávy DARC.
Do SSB rundy se přihlašují nejprve mimoněmecké stanice a poté DL
stanice podle jednotlivých DOKů. Pokud „prošvihnete“ přihlášení mezi
zahraničními, máte samozřejmě možnost se přihlásit kdykoli. Zpravidla
vás pak řídící nenechá čekat, ale přesune vás mezi mimoněmecké
stanice na začátek rundy.
Runda začíná v 18,00 UT zprávami DL0DIG, které zpravidla vysílá
Werner, DH1PAL. Po zprávách, cca v 18,20 UT předává řídící stanice
slovo jednotlivým přihlášeným. Řídící stanice je DK0DIG, s výjimkou kdy
rundu řídí DF4UM po značkou DL0YL (DIG 8888) nebo OK1AR, který ji
řídí pod značkou DIG OK sekce. Pokud rundu řídí OK1AR mají možnost
se OK a OM stanice přihlásit úplně jako první a také jako první dostávají
slovo. „Úřední řečí“ v rundě je němčina, ale pokud to nezvládnete,
můžete použít i angličtinu.
Zvykem je, že si účastníci vymění QSL za rundu bez toho aniž by si
přímo v rundě vzájemně vyměnily report. Takže je normální, že došlý
QSL od účastníka rundy i potvrdíte lístkem svým.
Existují 3 výjimky, kdy stanice je přesunuta na začátek rundy:
První je ta, že se jedná o účastníka jehož DIG číslo souhlasí s číslem
právě probíhající rundy.
Druhá je ta, že účastník nahlásí při přihlašování do rundy, že je časově
omezen, čili tam nemůže být celou rundu a čekat až na něj dojde řada
a třetí je pokud požádá o takzvaný Rapportaustausch /výměnu reportů/ .
Toto se děje hlavně u stanic příležitostných, které budou tisknout QSL
pouze a jen za přímo uskutečněná spojení. A je i několik dalších /např.
DL1EAG, OK2QX apod/, kteří jsou odpůrci výměny QSL bez konkrétní
výměny reportu. Od těchto stanic opravdu očekávejte QSL, jen pokud
jste si s nimi report v rundě vyměnili. Na QSL, který posíláte za spojení v
rundě je dobré dopsat poznámku „DIG NET a její číslo, např. DIG NET
1802. Jinak stačí při vlastní relaci dát report řídící stanici, představit se
jménem a DIG číslem, nic nezkazíte i udáním QTH a případně dalších
doplňujících údajů /např. platím do diplomu Family Award s OKxxx
apod./ Dalších údajů a povídání netřeba, runda by se tím zbytečně
protahovala.

Pokud jste při přihlašování zaslechli někoho od koho chcete QSL /je to
např. vaše první QSO/ a nechcete čekat než mu případně dojde váš
QSL a on vám pak teprve pošle svůj, můžete si s takovou stanicí vyměnit
report a požádat ho o QSL přímo. Totéž se týče i stanic které požadují
výměnu reportů.
Vzor k celé relaci v rundě je - DL0DIG und die DIG Runde, hier ist
OK1IRZ. Guten Abend Werner, guten Abend an alle. Werner Rapport
fuer dich 59. Mein Name ist Jarda, mein DIG 6191. Die QSL fuer neue
Stationen gehen sicher ab. (*) Bestens 73 und 77. Mike an DL0DIG von
OK1IRZ.
(*) pokud si chcete s někým vyměnit report, tak zde je na to právě místo
- např. DL2013XYZ bitte die QSL, Rapport 59, uděláte krátce pauzu, on
vám pinkne také report a poté pokračujete rozloučením.
Po smrti Hanse, DJ0VZ, který řídil SSB rundy sám téměř 40.let, se
nenašel nikdo, kdo by se mohl rundám věnovat stabilně. Takže o řízení
SSB rund se podělují DH1PAL, DL3YA, DL1PT, DF4UM, DF1DV a
OK1AR. Většina OK a OM se zúčastňují hlavně rund, které řídí OK1AR,
ale vyplatí se tam občas přihlásit i jindy, některé lidi a exkluzivní stanice
tam načapáte pouze vzácně.
Někdy uslyšíte od některých stanic při přihlašování výraz Ohne ZAP.
ZAP je zkratka ze Z-kódů /obdoba Q-kódů/ a znamená potvrzení spojení.
Čili Ohne ZAP – bez potvrzení. Tato stanice se do rundy přihlásí, ale
nemá čas nebo již nestojí o to, aby ji bylo dáváno slovo. Zpravidla nemá
ani cenu mu posílat lístek za rundu, lepší je v okamžiku kdy se přihlašuje,
požádat ho po rychlém brejku o přeladění 5 kilo níže a navázat s ním
normální spojení.
A pokud naháníte DIG vyplatí se i občas zabrousit do seniorské rundy
/jak jinak, mladí jsou už mezi radioamatéry vzácností/ kde bývá DIGáčů
dost. Tato runda probíhá na 7110 kHz, SSB, každé úterý od 10,00
místního času
Rundy neprobíhají v době letních prázdnin a svátků v Německu.
Tolik zasvěcený výklad a nyní je pouze na vás, kdy se do DIG-Rundy
přihlásíte. Vězte, že brzy ztratíte ostych a vaše pravidelná účast bude již
samozřejmostí.

Jak na DIG diplomy?
9. 3. 2009

Předpokládám, že žadatel o jakýkoli DIG diplom si přeje stát se co
nejdříve členem tohoto, ve světě oblíbeného klubu. Jak již víme, jednou
z podmínek členství v klubu je vlastnictví minimálně 25 diplomů, z nichž
3 budou z řady DIG. Pokud tyto diplomy vlastníte, je jasné, že vaše
zásoba QSL, kterou disponujete bude základem, ze kterého budete dále
vycházet. Žadatel si také musí rozmyslet, zda v tomto okamžiku žádat, či
pracovat na DIG diplomech pouze nižší třídy, nebo zda žádat, či
pracovat na DIG diplomech nejvyšší-tedy 1.třídy. Druhá alternativa mu
ušetří dost peněz, protože cena každého z DIG diplomů (tedy i žádosti o
jednotlivé třídy)činí 5 €.
Proto doporučuji nejprve žádat o diplomy, které nejsou odstupňovány
třídami 1.-3. Tedy: DIG-CEPT-Diplom, DIG-Diplom 77, Familia Award,
Germany Award, IAPA, TMA, DIG 30, DIG-EURO-Diplom, a to máte-li
dostatek potvrzených QSO. Ideální pro další práci na plaketách bude,
pokud jsou tato QSO navázána provozem 2xCW nebo na VKV.
KNOW-HOW, neboli - „Víme jak“ :
Pokud se zúčastníte jedné DIG-SSB-PARTY (2. víkend v březnu), DIGCW-PARTY (2.víkend v dubnu), či DIG-UKW-PARTY (2.sobota v květnu)
každého roku, nepochybně máte vytvořenou potřebnou základnu později
potvrzených QSO, protože zejména v prvních dvou případech je k maní
běžně přes 100 DIG členů. A můžeme si psát žádost o první DIG diplom

– DIG 30, který vyžaduje nejméně 30 potvrzených QSO po 10.10.1999
(30.výročí klubu). Z jedné země lze použít jen 3 stanice, (na VKV 3
stanice z každého velkého lokátoru). O diplom lze také žádat za provoz
výhradně 2xCW, FONE, VKV. Ostatní žádosti se posuzují jako mix a
nelze je použít pro žádosti o jednu z DIG plaket.
Zásoba potvrzených QSO vám bude nepochybně (pokud jste byli
v závodě úspěšní)stačit pro žádost o DIG Diplom 77. Tedy za 77
potvrzených DIG, z nejméně 7 zemí (z jedné země lze použít maximálně
7x7 členů DIG). Všechna QSO musí být navázána po 1.1.1977. O tento
diplom lze žádat v kategoriích 2xCW, VKV, MIX.
Pokud budete aktivní v době okolo zejména letních prázdnin, podaří se
vám množství QSO se stanicemi, které pracují odjinud než ze své
mateřské země, a to využívaje svého hobby při dovolené,či jiných
aktivitách. Podmínkou je, aby šlo o vysílání ze zemí, které jsou účastníky
dohody CEPT..Tím se připravíte k sepsání žádosti o DIG-CEPTDiplom.
V měsíci říjnu pořádá každoročně DARC (Německá obdoba Českého
radioklubu)závod WAG. Pokud se ho zúčastníme, vytvoříme si výborné
předpoklady pro řadu diplomů z DL, protože navazujeme QSO pouze
s německými stanicemi, kde jedním z násobičů jsou „DOK“. Kořením
tohoto závodu jsou i DOK speciální a mimořádné, použité pouze v tomto
závodě. Účast v tomto závodě je rovněž vhodná pro následnou žádost o
diplom WGLC (tedy za QSO s městy v DL nad 100.000 obyvatel a
nejméně 60 takových měst pro 1.třídu). Pro diplom GERMANY musíme
mít nejméně 80 potvrzených QSO po 3.10.1990, a to z každé spolkové
země (14 zemí) a 2 hansovních měst, jimiž jsou Brémy a Hamburg,
v počtu nejméně 5, na 2 pásmech.Tedy 5 QSO x 16 spolkových zemí
činí 80 QSO. U tohoto diplomu činí žadatelům občas potíže s QSO
s městy Hamburg (platí pouze vybrané městské E doky) a Brémy.
Protože získat vybrané E doky je snadnější, obrátíme pozornost na
město Brémy. Radioamatéři z Brém se scházejí každý týden od pondělí
do pátku od 07.30 hod. SEČ na QRG 3,75 MHz a rádi v rámci svého
interního kroužku vyhoví každému zájemci o QSO, a protože jsou z DL,
tak i vzorně pošlou QSL.
U diplomu IAPA je hodně dotazů co mezinárodním letištěm je a co není.
Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO) se sídlem v Montreálu
přidělila každému letišti, na kterém mohou přistávat i jiná než domácí
letadla 3-písmenný kód, podle kterého poznáte,že dané letiště je
registrováno v ICAO. Tento kód je nyní běžně uváděn v lépe vybavených
atlasech a tedy , že jde o letiště mezinárodní. Sám vydavatel diplomu

doporučuje orientovat se na QSO s hlavními městy všech kontinentů, my
dodáváme, že je od věci podívat se třeba, do kterých turistických
destinací se zejména létá (namátkou několik mezinárodních letišť na
EA8, 3V8, CN, ZS,PY,SV,TA,9A atd.). Významným dodavatelem bodů
pro diplom jsou QSO se stanicemi W, DL, G, F, JA, VK, U atd. A z toho
všech najít něco málo přes 50 QSL už nebude problém. Pouze
nezapomeňte na všech 6 kontinentů. Diplom je opravdu velice zdařile
provedený.
Potíže nečiní ani DIG-EURO-Diplom, pro jehož získání je potřebné
vlastnit nejméně 77 QSL z ON,DL,OH, F, SV, I, EI, LX, PA, OE, CT a EA
po datu 1.1.2002. Doporučuji zaměřit se zejména na stanice z hlavních
měst výše uvedených zemí, které lze započítat dvojnásobně. Do žádosti
o diplom lze použít i QSO – OH0,OJ0, ostrovy SV, IS,IT, CU, CT3, EA6,
EA8, EA9 a podobně, kritérium pro zařazení je používání měny EURO.
Dosti nářků vyvolává FAMILIA AWARD, tedy jak dát dohromady rodinné
klany (namátkou v OK OK1AR se svou rodinou, tj.
OK5AR,OK6AR,OK7AR, dále OK1WU,OK1FWU,OK1HWU, nebo
OK1AYD, OK1DOY a OK1JOY atd.). Zde je výhodné účastnit se
zejména DIG-SSB-Rund, kterých se účastní každý týden rovněž
manželské páry (DL), či jiná,pro tento diplom vhodná, rodinná seskupení.
Pamlskem pro žadatele je účast na mezinárodním DIG setkání, kdy
přijíždějí celé radioamatérské rodiny a podmínky diplomu lze splnit
v sobotní DOK burze na VKV. Máte tím 1diplom DIG, o který můžete
požádat s nálepkou UKW.
Pokud jde o diplom WDXS, doporučuji žádat až o nejvyšší třídu, protože
diplom 2. či 3. třídy jsou vyhozené peníze (pokud uchazeč myslí na DIG
1000 TROPHY). Psaní žádosti o tento diplom si pochválí uživatelé
elektronických logů. Manuálně napsat více než 2000 DX stanic včetně
potřebných údajů se stává pro žadatele očistcem.
Pravidelnou účastí v každoročních DIG PARTY, krátkodobých DIG
závodech, DIG rundách si vytváříte postupně základnu DIG členů, kterou
budete potřebovat při žádostech o diplom W-DIG-M (100 členů pro tř.I),
obě plakety (250 bodů), TROPHY (500 bodů) a DIG TROPHY 1000
(1000 členů), respektive pro doplňovací známky k diplomu W-DIG-M,
které se vydávají až k počtu 2000 členů.
QSL lístky :
Níže uvedené řádky mají snahu pomoci čtenářům (a předpokládám i
žadatelům o diplomy) jak dosáhnout toho, aby vaše investice vložené do

tisku svých QSL byly relativně úspěšné. Zajímavé články na toto téma
publikoval před časem Tomáš OK1DXD ( např. Radioamatér č.4/2001).
Žijeme v době moderní sdělovací techniky, kdy zejména ti, kteří mají
přístup k internetu, mohou využít obrovské možnosti tohoto média a
získat v rychlé době takové množství potřebných informací, o kterých se
nám ještě v době před 10-15 lety ani nesnilo. Na webové stránce
www.qrz.com máme ihned k dispozici call book, tedy žádané adresy,
kam bychom mohli poslat přímo svůj QSL vzácné stanici (obyčejně
z mezinárodních expedic). Pokud zde neuspějeme jsou ihned k dispozici
weby náhradní (např. Buckmaster, RW1QM QSL info apod.). Stojí nás to
nějaký dolar, ale co bychom pro naše hobby neobětovali,že?
Pochopitelně můžeme čekat na zásilku z QSL služby, ale zároveň víme,
že tuto záležitost vyřizují QSL manažéři až na samém konci své práce.
Zájemci o DX provoz slyší skoro každý týden zajímavou DX-expedici,
z nichž množství je z DL a také s DIG členy. K žádosti o ten který DIG
diplom se QSL nepřikládají, vydavatel požaduje zaslání seznamu
potřebných QSL, který musí být potvrzen buď 2 koncesionáři, nebo 1
členem DIG (GCR). Tuto žádost lze stáhnout na DIG webu DL (adresa je
uvedena v prvním článku o DIG- viz Radioamatér č.5/2006).
Cena diplomů:
Zejména u plaket a trofeje nám připadá 20 € jako dosti vysoká položka v
našich výdajích. Zde se vyplatí pečlivě sledovat kurzovní lístky prodejců
a provést nákup potřebné valuty v jejím nabídkovém minimu, a to
dopředu. Nelitovat okamžitého vyššího výdaje, ono se nám to
v budoucnu určitě vyplatí. V současné době nemá význam uvažovat o
IRC, vzhledem k vysoké pořizovací ceně, která je nesrovnatelná s tím co
vynaložíme na vhodnou valutu. Vzhledem k tomu, že obyčejně valutu
přikládáme k žádosti, je vhodné nelitovat vyšší částky za doporučenou
zásilku a použít také vhodnou neprůhlednou obálku. Ještě lépe je poslat
zásilku přímo z Německa. Pokud tam nemáme zrovna cestu, najde se
vždy vhodný přítel, který nám tuto službu poskytne. Využívám obě
možnosti a doposud se mi nestalo, že by zásilka nebyla doručena.
Upozorňuji na jednu nepříjemnou záležitost, vyplývající z lajdácké práce
České pošty. Ačkoli je zásilka diplomu od manažéra zřetelně označena
buď německým, či anglickým jazykem o nepřehýbání zásilek, mnohdy
toto čeští pošťáci ignorují slovy, že tyto jazyky neovládají. Doporučuji tuto
záležitost předem projednat s příslušným vedoucím zásilek. Jedině tím
se vyhnete nepříjemnosti v podobě znehodnoceného diplomu, za který
jste poctivě zaplatili nikoli malou sumu.

Pokud jde o zaslání plaket a trofeje bývá dobrým zvykem nenechávat si
je posílat poštou. Ušetříte 5 €. Za poplatek 15 € poslaný předem
Zdeňkovi OK1AR, obdržíte od něj žádané ocenění buď při setkání
v Holicích, či Strojeticích. Samozřejmě ideální je přijet si pro zasloužené
a očekávané přímo do DL u příležitosti mezinárodního setkání. Výhradně
při těchto setkáních se slavnostně předává žadateli DIG TROPHY 1000
(tedy „ z ruky do ruky“, náhradní předání vydavatel zatím vylučuje). Vše
výše uvedené jsou pouze doporučení, která vzešla z praktických
zkušeností DIG členů. Na závěr tohoto článku nezbývá než popřát všem
zájemcům mnoho krásných chvil při práci na DIG diplomech, potěšení
z došlých potřebných QSL a radosti z došlých diplomů. Nejde totiž o kus
papíru, či kovu, ale o ocenění mnohdy dlouhotrvající práce a našeho
snažení.
Změna poplatků za DIG diplomy a trofeje
Jak již bylo naznačeno po zasedání DIG rady v červnu, byly
od 1.1.2010 upraveny
poplatky za vydávání DIG diplomů z DL. Není možné, aby poplatek
byl dále 5 EU, když jen poštovné např z DL do JA samo stojí 6 EU.
Aby neopadl zájem o DIG diplomy, zvolily se dvě varianty vydávání.
První, klasický papírový diplom jako doposud - cena 10 EU, nebo 15
USD.
Druhá varianta - diplom v pdf formátu, s tím, že si ho dotyčný
vytiskne sám,
cena 2 EU, nebo 3 USD.
Konto pro platbu v případě varianty 2 je:
Postbank Hannover Konto 259191305,
DIG Ulla Hymmen, BLZ 25010030,
pro zahraniční zájemce:
BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE 63250100300259191305
Současně uveďte pro jaký diplom poplatek je.
Rovněž poplatek za vydání DIG Trophy, CW a UKW plakety se zvyšuje.
Pro DL, nebo osobní odběr na setkání, na 20 Eu, pro zaslání do
zahraničí na 25 EU, nebo 30 USD. Další změna je v osobě manažéra
nejvyšších trofejí a plaket DIG. U příležitosti 90.narozenin předal svou
funkci Hans-Peter, DL9XW do rukou Marion DF4UM.

DIG v OK
9. 3. 2009

Okolo roku 1970 se nenápadně, pomalu ale jistě zvyšovala
informovanost o tom, že kousek od nás, byť za „železnou
oponou“ vyrůstá klub, který není omezen pouze na svou zemi, ale nabízí
dostatek cenných informací každému potenciálnímu zájemci a nejen to,
ti kteří měli potřebné množství QSL, mohli požádat o první diplomy a
plakety.

Zvyšovala se účast OK stanic v DIG závodech, zejména v květnové
VKV-DIG-PARTY. Příčinou byly zveřejněné podmínky na tehdejší dobu
enormně těžké DIG 1000 TROPHY. Je pochopitelné, že něco obtížného
(ale zajímavého)láká případné zájemce získat pro sebe to nádherné
ocenění, kde je uvedeno „FIRST OK“. Koncem sedmdesátých let se
rozvinul tvrdý boj o tuto poctu mezi Zdeňkem OK1ARH (nw OK1AR)a
Lacem OK1IQ. Finále bylo v roce 1980 a vítězství Zdeňka OK1ARH
publikoval poprvé DIG Rundbrief č.24 v září 1980, jeho TROPHY 1000
má pořadové číslo 26, Laca OK1IQ č.27. „Bronzovou medaili“ v OK
s č.86 získal Harry OK3EA. Následovala značná časová pauza, protože
„největším úskalím“ pro žadatele, vesměs pracujících na KV pásmech,
bylo získání potřebných 250 bodů za QSO s DIG členy na VKV, čímž
byla otevřená cesta k vlastnictví VKV plakety. K č.118 se v 90-tých
létech propracoval Martin OK1RR, dále následovali: Josef OK1FED,
Josef OK1AXB, Standa OK1AU a Jirka OK1AMU. Úspěch OK vynikne i
proto, že jsme v počtu držitelů trophy druhou zemi za DL, následuje 5x
PA, 3x OE, 2x HB a OM, a po jednom držiteli z I, 4X, ON, HA a UX
včetně 9 SWL. V roce 2006 doplnil Béda OK1DOZ, ziskem obou dvou
DIG plaket a trophy najednou Standu, OK1AU aJosefa,
OK1AXB.Vvýsledky Bedy jsou o to cennější, že při tom zastává funkci
krajského manažéra pardubického kraje, sám je QRV od RTTY, PSK,
KV až po VKV, kde zároveň pomáhá pardubické OK1KPA k vynikajícím
výsledkům. OK1DOZ se tak stává adeptem na nejvyšší DIG trofej
společně s Rudou, OK1DKR z Prahy, Jirkou, OK1WU z Vrchlabí a
Josefem, OK1AYD z Vodňan. Zásluhou OK1AU, OK1AXB, OK1DG a
OK1FAU (vše členové DIG a Polabského DX gangu)se Lysá nad Labem
a nejbližší okolí stalo místem s největší hustotou špičkových DX-manů
na 1km2 v OK. Nejúspěšnějším členem české sekce DIG je nepochybně

Zdeněk, OK1AR. K vysílání přivedl nejen svou XYL Marii, nyní OK5AR,
ale i obě dcery Alenu, OK7AR a Zdenu OK6AR. Jako předseda české
sekce má zásluhu na jejím členském rozmachu, aktivitách a účasti ve
všech DIG závodech, ať jde o roční, či příležitostné kontresty. Kam se
mu vešly všechny doposud získané trofeje za vítězství v těchto
závodech neumím posoudit, pouze je možno konstatovat, že Zdeněk je
univerzální závodník, vítězí v SSB, CW i VKV části a je pravidelným
vítězem mobilních závodů, pořádaných u příležitosti DIG setkání v DL.

Zároveň je také organizátorem pravidelného setkání radioamatérů ve
Strojeticích u Podbořan, které probíhá každoročně druhou sobotu v
měsíci září.
Níže uvedená fotografie je ze zasedání DIG ve Strojeticíc v roce 2010.

Stojící zleva: OK1WF,OK1JIM,OK1RH,OK1ZHV,
OK1NZJ,OK1SRD.OK1DOZ,OK1BZ, OK1VSJ,OK1MQY,OK1DOY,
Sedící:
OK1IAS,OK1AR,OK7AR,OK5AR, OK1KI,OK1MO

OK1KI

DIG setkání
9. 3. 2009
Tzv. DIG-TREFFEN se organizují dlouhodobě v různých končinách
Německa a navazují na bývalá setkání DL-pobočky (Chapter) CHC, z níž
vlastně DIG vznikl. Vzhledem k tomu, že po roce 1989 má každý DIG
člen v OK možnost takového setkání se zúčastnit (a mnozí DIG-OK této
možnosti využili) je určen tento článek především těm z čtenářů, kteří
ještě na obdobné akci nebyli, tedy seznámit je s průběhem a organizací,
která se nesrovnatelně líší od setkání radioamatérů v tuzemsku.
Výhodou účastníků je (tak jako při mnoha obdobných akcích v
radioamatérském světě) možnost osobního seznámení s lidmi obdobně
zaměřenými k našemu krásnému hobby a mnohdy jako bonus, setkání s
“hvězdami” jimiž jsou myšleni v tom dobrém slova smyslu špičkoví
radioamatéři, mnohdy účastníci velkých DX-expedic. V poslední době to
byl třeba Franz,DL9GFB, který nám dopřál vzácné Andamany
(VU4AN/VU3RYE) a Lakkadivy (VU7RG), či Baldur DJ6SI, jehož DX
teritorium je africký kontinent. Dále se při setkáních nabízí jedinečná
možnost získat při pořádaných kontestech a DOK-burze množství pro
nás nových DIG členů, množství rodinných příslušníků pro FAMILY
AWARD a také možnost získat jinak obvykle těžce dostupné QSL pro
atraktivní diplomy obdobně zaměřených klubů (jejichž členská základna
se obvykle s DIG skoro kryje) jako je Holzhammer Club (populární
dřevěné kladivo uváděné na QSL) či Diplom Samler Waterkannt( jeden z
diplomů klubu je vkusné pádlo s emblémem klubu a značkou majitele
diplomu-rovněž známé z QSL).
Mé zkušenosti jsou pouze ze setkání v posledních dvou létech, ale
pravidelným účastníkem všech Treffen od pádu “železné opony” je
Zdeněk, OK1AR s celou svou rodinou, který navíc má všechna taková
setkání zdokumentována na DVD, a to ve špičkové kvalitě. Dopravu na
místo setkání si volí každý účastník podle svých možností, ale
nejběžnější dopravní prostředek je osobní automobil.
Ale předpokládám, že jsme dorazili zdrávi a v pohodě do místa setkání
(vždy v nejbližším okolí perfektně značeno) a máme několik možností
ubytování. Prostřednictvím webové DIG stránky se dozvíme s
předstihem cenové relace za ubytování v hotelu, pensionu, v domácnosti,
či v kempu. Vše záleží na našich finančních možnostech (méně
hvězdičkové hotely nabízí ubytováni průměrně v ceně od 30 € za den
včetně snídaně), ubytování v kempu je díky Wernerovi DH1PAL pro OK
účastníky buď velice laciné, nebo úplně zdarma, což je veliká výhoda.

Doporučuji otázku ubytování zejména v hotelu nepodcenit a pokoj si
včas rezervovat. Pod pojmem včas myslím dobu minimálně půl roku
dopředu. Německé hotely mají své webové stránky včetně automatické
rezervace, která se odbyde opravdu obratem. Ti, kteří si účast rozmyslí v
poslední chvíli musí brát ubytování “last minute” tedy ve stanu. Tak jsme
ubytování, či máme postavený stan, nebo dobře zaparkovaný karavan a
jdeme se prezentovat-přihlásit do organizačního centra setkání. Celý
sraz probíhá obvykle od čtvrtka do neděle a centrum bývá otevřeno
zpravidla ve čtvrtek v poledních hodinách. Dobrou duší pro příchozí bývá
obvykle xyl sekretáře DIG(DJ8OT) - Hannelore DH5JR, která nás
zkasíruje. Účastnický poplatek činí v poslední době obvykle 5 € za osobu
za celé setkání. Pokud jsme se v předstihu přihlásili na celodenní výlet
(cca 15-20 €) či společnou páteční večeři (za obdobnou cenu) zaplatíme
i tyto poplatky. Obdržíme účastnický odznak a můžeme na místě
zakoupit nabízené DIG předměty (razítka,vlaječky apod). Na setkání v
r.2006 jsme všichni dostali řvavé oranžové vesty (dle slov DJ8OT,
abychom byli, potácející se po hamfestu na komunikacích zřetelně a z
dálky vidět). Ve čtvrtek odpoledne začíná mobilní závod, při kterém
máme možnost získat první cenné členy. Čtvrteční večer bývá vyhrazen
společnému posezení, obvykle v kempu. V pátek, po snídani, cca v 10
hod. bývá odjezd na celodenní výlet (v r.2006 to byla plavba lodí po
řekách Mosele a Rýnu, v r.2007 výjezd autobusy do města Bremerhaven,
v přístavu nástup na loď a plavba v délce cca 2 hod.) poté osobní volno
ve městě). I odjezd bývá organizován tak, abychom pohodlně dorazili do
místa setkání okolo 17-té hodiny. Večer bývá společná večeře s
programem. Sobotní dopoledne bývá vyhrazeno buď mobilním soutěžím
se znalostním kvízem, nebo DOK burze (ta bývá někdy i v sobotu
odpoledne). Burza je jedinečnou příležitostí získat na VKV množství DIG
(včetně kompletních rodin), je organizována v pásmech od 145 Mhz výše.
Pokud třeba nemáme zařízení na vyšší pásma, ochotně nám ho přisune
nejbližší kamarád . Zjistil jsem, že bohatě vystačím s ručkou. Speciálně
na burzu dojíždějí i radioamatéři, kteří se jinak setkání nezúčastní.
Výměna QSL je možná, ihned po skončení burzy, či večer při hamfestu.
Řídící stanicí je Karl-Maria DD4NC, který na začátku stručně vysvětlí
pravidla provozu. Bývá dobrým zvykem, že většina přítomných vyrukuje
kromě své call s dalšími klubovými značkami, které mají speciální DOK.
Jen DD4NC má takových stanic minimálně 5. Předává se report, jméno,
DIG číslo, DOK, OK,s-dávají zkratku okresu atd. Základ tohoto provozu
je rychlost a stručnost. Po řídicí stanici má slovo xyl DD4NC, jíž je Inge
DG1NAS a opět s minimem 5-ti klubových stanic. Další stanice jsou
vyvolávány dle čísel před sufixem. Např. Všichni přítomní s číslem 9....
takže každý má dostatek času se připravit na svou relaci. Když skončí
všechny stanice na 2m, nastává přeladění na 433 Mhz, pro plynulost

jsme již vyvoláváni v pořadí, ve kterém jsme se přihlašovali na
předcházejícím pásmu a dáváme pouze report pro všechny.A pokračuje
se výše....Neuvěřitelně rychlý provoz znamená, že DOK burza je
skončena za něco málo přes 1 hodinu. Po burze následují klubové srazy
(TEN-TEN, Holzhammer atd). Máme možnost koupit si lístky do večerní
tomboly.
Hamfest začíná zpravidla v 19-19.30 hod přivítáním všech přítomných
(přítomní OK mají svůj stůl označený vlaječkou sekce) z řad funkcionářů
místní správy, organizátorů z místa setkání a také od hlavního spíkra
jimž je Eberhard, DJ8OT. Prvním bodem bývá předání trofejí za čtvrteční
mobilní závod. Obvykle bývá vítězem v poslední době Zdeněk, OK1AR a
další jeho rodinní příslušníci. Dále se předávají věcné ceny za záslužnou
práci v DIG (odměněni byli třeba operátoři-řídící stanice ve čtvrtečních
DIG-SSB-rundách), následuje předání CW a UKW Plaket, DIG-Trofeje a
jako vrchol večera (kdy je v pohotovosti smečka fotografů) – předání DIG
1000 TROPHY. Z rozhodnutí vedení DIG se předává toto ocenění
výhradně a pouze při této příležitosti. Poslání poštou, či po kamarádovi
se vylučuje. Následuje vyhlášení výherních čísel v tombole (se
zajímavými cenami od štědrých sponzorů-účastníků setkání), z nichž
mnohdy předávají velice vtipné ceny. A následuje volná zábava, mění se
QSL, pobíhá se s ručkami a lovíme ty, se kterými QSO ještě nemáme.
Vše buď za hudebního doprovodu, s tancem či jen tak. Hamfest končí
zpravidla po půlnoci.
Poslední den setkání je vyhrazen dalšímu mobilnímu závodu a loučení
všech přítomných, kdy si slibujeme, že příště se opět zúčastníme. A
následuje cesta domů....

DIG 516
9. 3. 2009
O této vyjímečné osobnosti padlo již několik zmínek v předchozích
článcích, leč domnívám se, že jeho obrovská práce v našem hobby si
zaslouží více řádků. Jmenuje se Nigel Cawthorne a bydlí v v hrabství
Surrey. Radioamatérem se stal v roce 1960, kdy působil jako SWL G10130. Vojenskou službu prodělal ve vyhlášené COMMANDING
BEAUMONT COLLEGE ve Windsoru, poblíž Londýna. Byl zařazen u
spojovacího vojska. Zde se nepochybně ještě více zdokonalil v telegrafii
a do civilu přešel výborně připraven. A ona CW se mu stala láskou v jeho
další životní pouti. Koncesi má od února 1965. Tehdy se zrodila později
světově uznávaná značka G3TXF.

Nigel není pouze špičkový QSL manažér, ale také TOP-operátor, který
se doposud zúčastnil množství závodů a expedic. Protože si vede
precizní evidenci, tak do konce roku 2006 měl na svém kontě cca

430.500 QSO, z toho 52% z domácího QTH, zbytek z expedic a portable
QTH. Nejplodnější byl pro něj rok 2000, kdy uskutečnil 37.500 QSO.
Když vyráží do světa, je to obyčejně s jeho největším kamarádem,
kterým je Roger G3SXW, tato sehraná „dvojčata“ vždy při svých
expedicích předvádějí excelentní koncert. Po Velké Británii s nimi vyráží i
Ian G3WVG. Mládenci navštívili zatím 196 zemí a ze 65 zemí mimo
Velkou Británii byli QRV !!!
Jeho ham-shack je vybaven FT 1000M s koncovým stupněm Quadra VL1000 s bohatou anténní farmou . Z domova většinou nepracuje, na tomto
pásmu moc nejezdí, kvůli rušení TV a PC.
Skvěle je vybaveno i jeho portable QTH v hrabství Devon, položeno
těsně u moře, kterému vévodí mohutný anténní systém zahrnující
všechna KV-pásma a samostatnou kapitolou je Inv-vee s beverage
směřujícími k moři. V roce 2006 se zúčastnil CQ-WW-CW v kategorii
single 160m. Výsledek: 1588 QSO, z toho 349 W, 29 VE (ale také 88 OK
a 18 OM stanic).
Tak jako je vybaven jeho ham-shack, stejným velkorysým způsobem
přistoupil ke zbudování (jak to pojmenoval) svého QSL-úřadu. Na
zahradě si zbudoval bungalow, ve kterém je 15 velikých plechových
lístkovnic(10 řad+10 sloupců jedna) a aby toho nebylo málo, ulehčil
RSGB QSL-službě tím, že vykonává sub-QSL bureau pro G3T.. stanice.
Kdo dočetl až sem, může si říci: hm... v takových podmínkách dělat
takové výsledky není žádný kumšt. Ale Nigel sám říká, že na to celé
vybavení, včetně portejblu se zmohl až v poslední době.
Níže uvedený výčet jeho aktivit za nedávné období nepotřebuje další
komentáře. Tedy nechť čtenář sám posoudí:
Prosinec 2006: Výjezd na Maltu a odtud aktivita jako 9H3TF.
Únor 2007: 3B9/G3TXF.
Březen 2007: BERU Contest jako V25XF.
Duben 2007: Návštěva litevských radioamatérů v Kaunasu.
Květen 2007: Spolu s Rogerem G3SXW jsou v Daytonu, v Ohiu uvedeni
do „Síně slávy“.

Červen 2007: FY/G3TXF a přesun do DL, kde se účastní HAM RADIO
MEETING-u ve Friedrichshafenu.
Červenec 2007: Se skupinou špičkových om,s oživuje 1A0KM, tedy jsou
QRV od Maltských rytířů z Říma.
Srpen 2007: WAE-CW Contest jako PJ2G.
Září 2007: Polní den se 4 kamarády jako GW0AAA/p.
Říjen 2007: CW-WW-SSB na 14 Mhz v kat. Single.
Listopad 2007: JW/G3TXF
Prosinec 2007: Účast na URE Congeso poblíž města Cadiz ve
Španělsku.
Únor 2008: 11.000 QSO při únorové expedici do nové země DXCC jako
FJ/G3TXF. A od 17.2. s Marttim OH2BH a další partou v Kosovu jako
YU8/OH2R, či YU8/G3TXF.
Duben 2008: s G3SXW a dalšími třemi kamarády na expedici z
Damašku jako YK9G.
Co dodat na konec tohoto povídání: jde o mimořádnou a světově
uznávanou radioamatérskou celebritu. Právě pro tyto své celoživotní
výsledky byl uveden v roce 2007 do síně slávy. Jeho práce jako QSL
manažéra nemá obdoby ! Za svou osobu mohu řici, že je pro mne čest
sdílet členství v DIG s tímto mimořádným člověkem.
Plno OM,s má potvrzeno všech 338 zemí, kdežto Nigel G3TXF měl opět
tu smůlu, že v době třeba aktivace P5 byl na svých expedicích, někde ve
světě. I to je daň našemu hobby. Všem, kteří to doposud neučinili vřele
doporučuji, aby navštívili domovskou stránku Nigela. Až zadáte
www.G3TXF.com, uvidíte množství fotografií z cest i po GB, perfektně
vedené statistiky o expedicích a zadáte-li svou call, dozvíte se, jakým
způsobem vám (pokud jste s ním měli QSO) poslal QSL, ať z expedice,
či z domova. Já tuto stránku mám v PC mezi oblíbenými a velice často
sleduji, zda G3TXF někam nevyráží....

DIG 1000 TROPHY
9. 3. 2009

Jednou z podmínek žádosti o nejvyšší DIG 1000 TROPHY je vlastnictví
minimálně 1000 QSL za spojení s DIG členy. Pro některé zájemce, kteří
jsou ve finální fázi práce na této krásné trofeji jde o “poslední schůdek”,
který musí zdolat. Jsou i tací, kteří považují takový požadavek za
nesmyslný a zbytečný. Avšak všichni víme, že pouze vydavatelé diplomů,
plaket a trofejí tohoto typu jsou oprávněni stanovit podmínky, za jakých
tato ocenění udělí. Slovy slavného Čecha Járy da Cimrmana: můžeme
naříkat, protestovat, nadávat, brečet, ale to je také to jediné co můžeme
dělat.
Je lépe se soustředit na možnosti, jak k oněm touženým 1000 QSL přijít.
Nejde o jednoduchou práci, ale dá se zvládnout. Pokusím se naznačit
jak na to.
Podíváme-li se na seznam DIG členů, který čítá v současné době (se
silent key,s – a ti se v žádosti samozřejmě počítají) více než 6000 členů,
vidíme, že kromě mateřské země klubu, jsou poměrně silné odbočky v
České republice, Rakousku, Nizozemí, Rusku, Ukrajině a Japonsku.
Bohužel japonští členové se akcí DIG účastní pouze sporadicky, je tedy
dobré zaměřit se na QSO s ostatními početnými entitami. Spoléhat na
náhodu, že v tom či onom QSO narazím na DIG člena je ztráta času.
Ostatně máme širokou škálu možností:
•
•
•

•

•
•

účast ve středeční DIG-CW Rundě,
účast ve čtvrteční DIG-SSB-Rundě,
účast v klubových PARTY v březnu (nejbližší závod bude 14.15.3.2009-SSB), dubnu (11.-12.4.2009-CW) a květnu (9.5.2009VKV),
účast v krátkodobých závodech DIG: Fruehjahr contest (3.6.2009CW, 4.6.2009-SSB), Geburstag contest 7.10.2009-CW, 8.10.2009SSB),
účast na radioamatérských setkáních zejména v Holicích (srpen) a
Strojeticích (září),
účast v každoročních závodech, kde se dá předpokládat velká
účast DIG členů (třeba říjnový WAG contest),

•

a konečně o trochu finančně náročnější účast na mezinárodních
DIG setkáních – to nejbližší proběhne poblíž města Regensburg ve
dnech 11.-14.6.2009 podotýkám, že jde o QTH svou blízkostí
velice výhodné pro OK-radioamatéry. Potažmo setkání
spřízněných klubů “Diplom Sammler Waterkant” (DSW) a
“Holzhammer-Club”. O prvním klubu již padla zmínka, klub druhý
má řadu diplomů, kterým dominují dřevěná kladívka a kladiva.

Protože se mi líbí terminologie Radka OK1FHI, domnívám se, že pro
žadatele je “nejvýživnější” účast v klubových závodech, ať výročních,
tak krátkodobých. Kapitolou samou pro sebe jsou DIG-setkání, kde si
příjdou na své zájemci u části VKV-DIG-diplomů, díky rodinným
klanům ti, kteří touží po Familia Awardu, ale největší bonus poskytuje
zájemcům t.zv. DOK-burza, organizovaná zpravidla předposlední den
setkání. V minulých článcích na podobné téma již byla zmínka, že
probíhá výhradně na VKV a další výhodou je okamžitá výměna QSL
přímo na místě, tudíž odpadá ono zdlouhavé čekání typu “příjdenepříjde” via bureau.

Z výše uvedeného vyplývá, že zájemci o získání DIG 1000 TROPHY
musí být klubově aktivní, což splní účastí v akcích, o kterých byla řeč.
Sám klub má eminentní zájem odměňovat právě tyto své členy. Dalším
oceněním jejich trpělivé práce je i to, že tato trofej se uděluje zdarma.
Ovšem za podmínky, že si ji nositel osobně převezme na DIG-setkání.
Jiné předání je zatím vyloučeno. Protože nositelé této trofeje z OK jsou
po DL nejpočetnější skupinou, činí si tento článek zároveň naději, že
trochu pomůže těm dalším v takové míře, aby si OK značka svou
výbornou pozici v DIG udržela.

DIG 5888
9. 3. 2009
OK7AR, Alena Janoušková
Tato členka DIG naplňuje jedno z trefných přísloví, které praví, že “jablko
nepadá daleko od stromu”.

Je významnou součástí “AR-gangu”. Otcem je Zdeněk, OK1AR, matkou
Marie, OK5AR a mladší sestrou Zdena OK6AR. Zájemci o FAMILY
AWARD: naskýtá se vám příležitost získat 4 velmi cenné body. Magické
klubové členské číslo dává jasně najevo, kdo se pod ním skrývá.
Po Míle Šebestové, OK1KI, vám na stránkách tohoto časopisu
představuji 2. ženu,která přes své pracovní vytížení rozdává body
zejména ve VKV závodech s výtečnými výsledky. Mimo DL-YL je první
ženou v klubu, která již opakovaně získala plaketu jako nejúspěšnější YL
v početně velmi dobře obsazených DIG-UKW-PARTY.
Ostatně vypovídající je i vyprávění Aleny o tom, jak se “rodí
radioamatérka” :
Na mé první seznámení s vysíláním si vzpomínám jen matně, táta mne
tahal na závody již v útlém věku a když mi byly 4 roky, vzal mámu ,mne
a stan na Polní den, QTH byl kopec Tis u Blatna. Vlivem nepříznivého
počasí spadla v noci anténa na stan a my všichni jsme pocítili, co dokáže
váha stožáru při kontaktu s našimi hlavami. Rodiče sice stožár s anténou

znovu postavili, ale síla větru byla taková, že stožár nešlo pustit. Táta to
vyřešil tím, že mne poslal okolo 4.hodiny ranní v dešti k nejbližší chatě,
abych tam tloukla do dveří tak dlouho až mi otevřou a já požádám o
pomoc, kdo by malinké holčičce nevyhověl, že ano ? Chatař se po
otevření dveří nestačil divit, kdo ho tak brzy ráno vzbudil, nepochybně si
myslel své, ale pochopil. Samozřejmě, že jsem jezdila s rodiči na
všechna radioamatérská setkání a seznamovala se s tetami a strejdy,
“stejně postiženými” jako moji rodiče a dle jejich slov jsem do slova a do
písmene “praštěná anténou”. Vysílat jsem začínala v roce 1990 v
OK1KIT, přičemž se táta pokoušel (marně) naučit mámu i mne
telegrafickou abecedu. Prohlašoval, že v braneckých kurzech naučil CW
i dřevorubce, ale jeho snaha upadala postupně vniveč. Po několika
“tichých domácnostech” s výukou CW raději přestal. V roce 1997 jsem
absolvovala kurz YL v Praze stala se držitelkou vlastní koncese, kdy
jsem zdědila po tátovi jeho původní značku OK1ARH. Má sestra Zdena,
která k vysílání nikdy žádný zvláštní vztah neměla, došla po mém
návratu z Prahy k poznání, že to zvládne samozřejmě také a hned
náísledující rok se vrátila z obdobného kurzu v Holicích se značkou
OK1TZR. “Zbrojení” na závody znamenalo v rodině i v baráku doslova
převrat, kdy po našem odjezdu nezůstal doma kámen na kameni.Na
závody jsme vyjížděli v pátek, hned po škole, na jednom kopci se
postavil stan, anténa, vše se “zadrátovalo” a odzkoušelo a táta
odcestoval na druhý kopec, kde si postavil p/QTH své. Tyto kratochvíle
trvaly do roku 2001, kdy již jsem byla matkou jednoročního syna Míši.
Pochopitelně nastala nová situace, kdy hobby muselo ustoupit do pozadí.
Přesto jsem s obdobím od roku 1997 do roku 2001 spokojená. Za svůj
největší úspěch z té doby považuji 3.místo v Polním dni s TCVR IC260e
a 100 W příkonu. Pořád se domnívám, že v konkurenci “chlapůostřílených kozáků” šlo o můj životní úspěch. V DIG-UKW-PARTY jsem
vyhrávala kategorii YL. Protože k synovi Míšovi přibyla i dcera Kačenka,
stávám se dost vytíženou, protože můj přítel Tomáš vlastní restauraci ve
Strojeticích u Podbořan. Ostatně toto pohostinské zařízení poznalo
mnoho radioamatérů z pravidelných každoročních setkání v měsíci září.
Samozřejmě víkendy bývají na hosty nejbohatší, čímž je dáno i mé QRL.
Za svou radioamatérskou činnost jsem zatím získala 42 diplomů, včetně
DIG trofeje a DIG-VKV-plakety. Dále plakety a trofeje v již zmíněné YL
kategorii. Od roku 2003 jsem držitelkou značky OK7AR. Tak jsem se
mohla objevit i na krátkých vlnách. Používám TCVR FT890AT s
přizpůsobovacím článkem k LW 41 metrů. Na VKV používám TCVR
IC251IH. Těší mne, že do našeho hobby je zasvěcován svým dědečkem
i můj již 8-mi letý syn, který má pod jeho dozorem uděláno již přes 100
QSO, včetně exotických pásem 1,2,, 2,4 a 10 Ghz. 4-letá Kačenka

Míšovi závidí a kdo ví zda bude rovněž pokračovatelkou rodinné tradice.
Předpokládám, že ještě nějaké sufixy AR jsou volné a tak doufám, že
jako radioamatérská rodina nevymřeme...
Tolik o sobě říká Alena, žena sice velice skromná, ale jak vidno dosti
úspěšná. Je pravidelnou účastnicí mezinárodních DIG setkání a protože
se datum jejího narození obyčejně kryje i s datem těchto setkání, slaví
své narozeniny ve společenství mnoha DIG, kdy na její počest zazní
obyčejně sladká swingová melodie, kterou si tancem obyčejně o půlnoci,
při vrcholícím ham-festu, může vychutnat spolu s manželem Tomášem.
Sice velice společenská Kačenka bývá v tu dobu již značně znavena, ale
Míša již má na těchto setkáních svou kamarádku, kterou je stejně stará
Ulla, dcera další úspěšné DIG-YL Marion DF4UM.
Nezapomeňte ! Až obdržíte v závodech DIG QTC 59 5888, pracovali jste
s Alenou OK7AR, od které zcela určitě obdržíte brzy pěkný QSL lístek.
PS: Návštěvníci setkání DIG (první v OK) v červnu roku 2013 měli
možnost ve VKV sobotní rundě pracovat s již juniory OK7AR, pod
OK1KAR to byl Míša a jako OK1KIT ( ve stopách své matky) se ozvala
Kačenka.

Jak se státi členem DIG
9. 3. 2009
Česká sekce patří v tomto mezinárodním klubu k jedné z
nejpočetnějších a také nejaktivnějších. Dokladem toho je pravidelná
vysoká účast v DIG závodech, tak i účast na pravidelných mezinárodních
DIG setkáních. V současné době ji tvoří více než 100 členů. Vše dále
uvedené je určeno zejména těm zájemcům, kteří teprve s “lovem
diplomů” začínají a také proto jsou v článku odkazy na pojmy a zkratky,
které jsou zkušeným radioamatérům notoricky známé.
Protože název klubu říká, že jde o společenství zájemců o diplomy, je
základní podmínkou členství vlastnictví minimálně 25 radioamatérských
diplomů, z toho minimálně 3 diplomy musí býti z DIG. Přihlášku do klubu
je možno stáhnout na webu české sekce http://ol5dig.nagano.cz. Je
pochopitelně v německém jazyce, ale je jasná a srozumitelná. Posílá se
sekretáři DIG, jímž je DJ8OT, Eberhard Warnecke, pod adresou:
Postfach 10 12 44, D-42512 VELBERT, GERMANY. Žadatel-uchazeč o
členství v žádosti uvádí svou značku (případně SWL své číslo), jméno a
příjmění, adresu trvalého bydliště, místo DOK uvede značku okresu
(příklad: Praha 9 je API). Žádost opatří datem, svým podpisem, kterým
se vůči klubu zavazuje:
k dodržování klubových stanov,
disciplině,aktivitě a slušnosti na všech radioamatérských pásmech,
ke 100% posílání QSL.
Žadatel musí být členem národní radioamatérské organizace (ČRK) a
uhradit vstupní poplatek ve výši 15 € (případně 20 $].
Platební dispozice o provedení úhrady jsou uvedeny na žádosti.
Následuje předtisk pro uvedení požadovaných 25 diplomů, do kterých
nelze započítat diplomy či plakety z radioamatérských závodů. Pokud
vlastníme od jednoho diplomu více tříd (ku příkladu WAE, DUFuvedeme pouze nejvyšší dosaženou třídu). U každého diplomu
uvedeme i jeho číslo. Pak nezbývá, než uvedený tiskopis odeslat
sekretáři DJ8OT (nejlépe doporučeně) a posléze čekat na vyhlášení
svého členství, s uvedením klubového čísla v jedné z následujících
čtvrtečních DIG-SSB-RUNDE (každý čtvrtek mimo července a srpna a
vánočních svátků) v 18:00 UTC na frekvenci 3,77 Mhz +/- QRM. Nové

členy uveřejňuje na OK členském webu pravidelně i předseda sekce
Zdeněk Říha, OK1AR (pod adresou: Podbořany, Partyzánská 94).

Začínáme s diplomy:
Nerad bych opakoval již to co bylo velice často publikováno. Proto
doporučuji začít s teorií, která je velice dobře zpracována na webu
Českého radoklubu www.crk.cz nebo na velice pěkně provedených
stránkách K1BV, Teda – DIG 4945 www.dxawards.com.
Na webu české sekce DIG (viz výše) jsou jednak vyobrazeny všechny
DIG diplomy, včetně podmínek jejich získání i manažérů, kteří je vyřizují.
Vyplňte pečlivě svou žádost a mějte na vědomí, že někdy vysmívaná
“štábní kultura” má cosi do sebe a to jak bude vypadat vyplněná žádost
vypovídá nejen o vás, ale reprezentujete i značku OK. Jednotlivé položky
žádosti jsou jasné, pouze doporučuji využít sloupek “REMARK(-s)” kam
zapisujete údaje, které svou kolonku nemají, třeba v žádostech o W-DIGM či DIG 77 uvádíte DIG číslo stanice, u Family Awardu zase
příbuzenský vztah (otec, matka, syn,dcera, vnuk apod.). Uveďte přesně
svou adresu, aby s odesláním diplomu nebyly problémy a nezapomeňte
žádost podepsat ! Tato připomínka vypadá sice banálně, ale někdy se na
na podpis zapomene, protože žádost je podepsána ověřujícími
stanicemi.
Domnívám se, že neuškodí uvést několik důležitých zkratek (jsou z
anglického jazyka) a pojmů, se kterými se bude každý zájemce o
diplomy běžně setkávat. V DIG je pravidlem, že žádost o příslušný
diplom podepisují 2 jiní radioamatéři, respektive 1 člen DIG, kteří svým
podpisem a uvedením značky garantují, že všechny QSL žadatele
pečlivě zkontrolovali, což znamená, že údaje v žádosti uvedené
odpovídají skutečnosti.
AWARD APPLICATION – žádost o diplom,
GCR List – ověřený seznam QSL, který dokládá uskutečnění spojení,
GREEN STAMP, myšlen v nadsázce (zelená známka) 1 $,
PREVIOUSLY AWARD – uvádí se někdy předchozí diplom, obyčejně
nižší třídy (druhu provozu a podobně), který již žadatel vlastní (na př. WDIG-M, třída 3.)

REMARK - poznámka,
SAE – obálka se zpáteční adresou a finančními prostředky na zpáteční
poštovné,
SAL – v praxi DIG jde o samolepící štítky, kam vypíšeme svou plnou
adresu,
SASE – obálka ofrankovaná známkami ze země, odkud požadujeme
odpověď.
Tolik několika řádky k začátkům lovu diplomů. Všem zájemcům přeji v
této činnosti mnoho úspěchů, štěstí a samozřejmě radosti z obdrženého
diplomu. Vždyť jak již dávno pravili zkušení kolegové : diplomy, jsou
kolikrát jediným oceněním naší dlouhodobé práce v tomto krásném
hobby.

přihláška do DIG. Originál zašle OK1AR

Proč jsem členem DIG ?
12. 4. 2009
Uběhlo dost času od okamžiku, kdy jsem objevil v poštovní schránce
direkt QSL a dopis Paula, DL9KP (je i v mé rubrice DIG-archiv). Tento
vzácný člověk, radioamatér tělem a duší mi nabízel členství v
diplomovém klubu, o kterém jsem tenkrát skoro nic nevěděl. Bylo to v
době, kdy se styky s radioamatéry zpoza železné opony moc
nepěstovaly, respektive náš tehdejší pán ÚV Svazarmu se na tyto
excesy nedíval rád a aby byl pravděpodobně průběžně informován co se
v tom "zatraceném klubu "děje, nasazoval do něj v pozdější době své
oddané a pověřené mládence, aby nejen donášeli na zbytek obyčejných
členů. Je s podivem, že někteří z tohoto "komanda" zůstávají v klubu i v
současné době. Jedním z postižených byl i první držitel DIG trofeje 1000,
tenkrát OK1ARH-nw OK1AR - Zdeněk Říha. To je několik negativních
vzpomínek úvodem.
Protože jsem věděl o roztržce diplomového klubu CHC s pobočkou v
NSR, byl jsem zvědav, jak se bude mít nový diplomový klub k světu.
Překvapení na mé straně bylo milé. V prvé řadě jsem začal dostávat
vkusně upravené Zpravodaje (DIG-Journal), podmínky mnoha starších i
aktuálních diplomů a začal jsem se objevovat každou středu v
telegrafické rundě, vedené tenkrát výtečným DL7DO, což byl Ralf z
Berlina. Noví člené klubu mi začali přibývat.
Od roku 1976 jsem to začal zkoušet ve čtvrteční ssb-rundě, opět
bezvadně řízené DJ0VZ, což byl Hans Pollak. Přes 250 stanic každý
čtvrtek zvládnul s elegancí a jistotou. Samozřejmě fajn byly každoroční
DIG závody. Objevoval jsem se více v těch březnových (FONE) a od
roku 1977 to začal i pomalu zkoušet v květnové VKV-PARTY díky
laskavosti klubu OK1KSF, jmenovitě Jirky, OK1APG z Kleti. Výhodou
onoho QTH bylo dost QSO s OE stanicemi, bohužel DL tam své antény
moc nesměrovali. Klubové diplomy začaly přibývat, ale ona 1000
TROPHY se mi zdála v té době nedosažitelná, zejména kvůli podmínce
250 bodů pro získání modré VKV-plakety.
Přestěhováním z Třeboně a dosti značným pracovním zatížením v
novém QTH začala má aktivita rapidně ubývat. Trochu mne probudil
Josef, OK1FED, který v r.1995 finišoval právě na oné 1000 TROPHY (a
brzy se stal jejim držitelem). Hlavní zásluhu však měl pardubický
Beda,OK1DOZ. Domluvili jsme se spolu na společné účasti v květnové
VKV-PARTY, v roce 2005 v Háji u Aše, ufb QTH, přímo na hranicích s

DL, které patří chebskému radioklubu OK1KCH. Tou další dobrou duší,
která nám poskytla nejen možnost vysílání, ale i pobyt v chatě, byl Jirka,
OK1MO. Jejich zásluhou jsem mohl v následující době kompletovat
zbytek QSL a VKV-DIG-diplomů pro onu nejvyšší DIG trofej. Díky
podmínce, že se právě tato trofej předává osobně při každoročních
klubových setkáních, jsem se poprvé v roce 2006 vypravil do městečka
Guels, poblíž Koblenze.
Mnoha informacemi mi pomohl Zdeněk OK1AR a opět díky šéfovi české
DIG sekce a celé jeho rodině jezdím (a rád) na každé setkání další.
Hatten 2007, Plau am See 2008 a snad i letos v Adlersbergu, u
příležitosti 40.narozenin klubu.
Proč jsem tedy členem DIG? Jednoduše proto, že jde o jeden z mála
opravdu činných diplomových klubů, který umožňuje nejen svým členům
opravdu plno možností k dostatečnému vyžití se, ale co je hlavní - dává
možnost se s těmi báječnými kamarády a kamarádkami z klubu setkávat
pravidelně i osobně.

To DJ8OT
11. 9. 2009

Čas je běžec s dlouhým krokem, aneb chvála DJ8OT

Čas opravdu nelze zastavit a v srpnu roku 2009 předal po 40 letech
obrovské práce svou funkci DJ8OT, Eberhard Warnecke z města Velbert,
a to neméně zdatnému a osvědčenému muži, kterým je Werner Theis,
DH1PAL.
Když došlo k založení dnes již renomovaného mezinárodního
diplomového klubu ve městě Kempen (11.10.1969) a následovala volba
prvního vedení klubu, nikdo z třiceti pěti přítomných zakladatelů
nepochyboval o tom, že je jasná jedna věc: sekretáře klubu bude dělat
DJ8OT. Ostatně stejnou funci vykonával v předchozí odbočce CHC č.10
do doby, než nastaly rozepře s hlavním šéfem CHC, jímž byl K6BX, Cliff

Evans. Eberhardovi bylo v té době 33 let, byl úspěšným podnikatelem
(vlastníkem tiskárny, která se specializovala zejména pro radioamatéry),
šťastně ženatým a otcem dcery a syna. Příklad „hlavy rodiny“ následně
způsobil, že druhou koncesi v rodině získala xyl Hannelore (nyní DH5JR)
a po dosažení požadovaného věku i obě děti.
Většina z nás ví, že sekretář je v klubu obdobného ražení tou hlavní
hybnou silou. Nejinak tomu bylo i v DIG. Stačí uvést, že do nového klubu
přešel jako řídící stanice čtvrtečních Rund. Šťastná konstelace hvězd
způsobila, že byl obklopen opravdu zkušenými spolupracovníky, díky
jimž všem se podařilo DIG opravdu úspěšně nastartovat. Členem DIG
500 se stal HB9AON už v červenci roku 1971. Členské číslo 1000 bylo
vydáno v lednu 1974, 2000 v únoru 1978, 3000 v září 1982, 4000 v
červnu 1984. Dnes statistika DIG dokládá přes 6200 členů (bohužel již s
mnoha silent keys).

Od sekretáře DIG bylo také očekáváno, že se zhostí organizace
každoročních DIG setkání (a že jich bylo). První, které se neodehrálo
v Německu, bylo v roce 1973 ve Vídni a v roce 1984 v Amsterdamu. K
hladkému průběhu přispěl samozřejmě DJ8OT jako výtečný moderátor.
Osobně jsem jej zažil poprvé na setkání v roce 2006 v městečku Güls
poblíž Koblence a nestačil se divit, co v té době onen již prošedivělý pán
stačil pracovně se svou xyl stihnout. Dnes se pravděpodobně neví, že
první DIG-SSB-PARTY v roce1971 vyhrál mezi 73 účastníky právě
Eberhard. Konec konců se již v té době pyšnil členstvím v renomovaném
klubu A1-operator.
V roce 1972 byly vytištěny první oranžové členské QSL. Se založením
DIG začal sekretariát vydávat svůj časopis, DIG-Runbrief, zpočátku v
jednoduché podobě a formátu A4. Avšak luxusní číslo 7 již bylo členům
rozesíláno (zkušebně) pod „stromeček“ v prosinci roku 1971, abychom
od čísla 10 o rok později dostávali reprezentační tiskovinu cca 2x ročně
vždy na křídovém papíru, s množstvím diplomových informací,
výsledkových listin, zprávami z „kuchyně klubu“ a množstvím fotografií
zejména členů klubu.
Autor DIG pozdravu 77, DJ0VZ Hans Pollak vnuknul s příchodem roku
1977 Eberhardovi výbornou myšlenku: uspořádat expedici DIG do
městečka Salem u Bodamského jezera, jednoduše proto, že PSČ
městečka bylo 7777. Expedice byla úspěšná, DK0DIG se za obrovského
zájmu zúčastněných objevila v DIG-SSB- Rundě č.377, a to ještě dne
7.7.1977 ! Jedním z účastníků expedice byl i nynější nový sekretář

Werner (tenkrát DB7PY). Narůstající počet diplomů DIG si vyžádal i
dělbu práce a každý z vydávaných diplomů měl (a má) svého manažéra.
Znamená to neobyčejně efektivní dělbu práce, která pochopitelně vyvolá
radost u žadatele, který diplom dostane opravdu velice rychle.
V roce 1980 byl hostitelem Ahrona 4X4AT, DIG 1777, immobilního
báječného člověka-prezidenta Svazu radioamatérů Izraele, kterému i při
jeho dalších návštěvách nejen umožnil poznat důkladně DL, ale i získat
nejvyšší ocenění – DIG 1000 TROPHY, kterou by Ahron samozřejmě
kvůli modré VKV-plaketě ze své vlasti získat nemohl. Reciproční
návštěva dcery Angeliky (tenkrát DB9JL-nyní DF4JJ) v rodině 4X4AT pro
mne znamenala v té době cenný bod do FAMILY diplomu. Pohledem do
DIG Journalu z května roku 1981 zaznamenávám, že tehdejší zásilka
tohoto informačního média připravená k odvozu na poštu Velbert vážila
325 kg. Pochopitelně lze jméno Eberharda začlenit do oné báječné party
„šéfů“ DIG, kteří nikdy po celou dobu trvání klubu neusnuli na vavřínech.
Vždy velice rychle uskutečnili každý schválený podnět, co by život klubu
osvěžilo, jako byla myšlenka nových diplomů, které reagovaly na novou
situaci ve světě (GERMANY AWARD,EURO, CEPT), forma předávání
nejvyšší klubové trofeje pouze na výročních setkáních klubu, pro větší
atrakci „rozmnožení“ call se sufixem DIG, spolupráce s bratrskými kluby
Holzhammer a DSW, včetně samozřejmé účasti na jejich srazech.
Když to vše vypočítávám, je mi líto, že Eberhard v návalu oné vykonané
práce nevěnoval trochu času (pokud nějaký ještě byl) na dosažení
„červené-telegrafické plakety“, která mu jedině schází k tomu, aby i on (a
jistě po zásluze) převzal onu již zmíněnou nejvyšší DIG trofej. Sám kdysi
sebekriticky uznal, že když se znenadání objevil v roce 1973 v DIG-CWRUNDE č.100, mnozí z účastníků tomu nevěřili, mysleli, že jde o piráta.
A co popřát závěrem DJ8OT? Samozřejmě, abychom vídali tohoto
sympaťáka dále na DIG setkáních, plného jeho nevyčerpatelné energie.
Zároveň mu také poděkovali za kolosální pensum mnohdy neviditelné
práce pro klub. Každý z OK členů DIG si jistě s potěšením vzpomene na
chvíli, kdy poštou obdržel klubové osvědčení, že se dnem tím a tím stává
právoplatným členem DIG. Těchto pár řádků je proto také poděkováním
vzácnému člověku a velkému příteli českých radioamatérů, který byl
celých
40 let srdcem, duší a motorem DIG.
A nakonec: pokud chcete navštívit touto cestou DJ80T, podívejte se na
www.youtube.com/watch?v=5x1U43y0avs&feature=related

Má pouť za DIG 1000 Trophy
11. 11. 2009

Hned na začátku se přiznám k tomu, že jsem zejména v 80-tých létech
minulého století vůbec nedoufal, že bych tuto trofej někdy mohl získat.
Ale vracím se do března roku 1970, kdy jsem obdržel členské číslo 236 a
měl již připravenu první žádost o 1,000.000 Award. Nebylo to vůbec
těžké, znamenalo to vyhledat cca 180 QSL z DL a pak čekat.S
oznámením, že jsem se stal členem DIG mi přišla i aktuální členská
listina, obsahující asi 250 členů, podíval jsem se, kolik že těch členů
mám- sláva! Bylo to pár přes padesátku, tedy mohl jsem zažádat o
III.třídu diplomu W-DIG-M. Samozřejmě nikdy by mne v té době
nenapadlo, že bych se mohl blížit k číslu 2000, což je můj nynější cíl.
Začal jsem se zúčastňovat telegrafických rund,vedených výtečným
DL7DO,což byl Ralph z Berlina. Protože byly oznámeny podmínky VKV
a CW plaket, věděl jsem, že první možná k získání pro mne bude ona
červená a scházel k ní třetí diplom. Velkoměst v DL jsem měl dost, ale
pořád to nestačilo na I.třídu. Pamatuji si, že jsem dosti dlouho čekal na
QSL z měst Recklinghausen a Wanne-Eickel. Třetí diplom, WGLC pouze
2xCW byl na cestě.A poté jsem mohl žádat konečně o DIG-CWPLAKETTE. Byl jsem rád, že jsem byl první z OK a druhý mimo DL.Na
řadě byl další z diplomů, který zase nebyl tolik pracný- EU-PX-A. Jeho
získáním jsem si mohl připravovat žádost o TROPHY. Dát dohromady
potřebný počet členů mi již nedělalo problém. Členská listina sílila,
osmělil jsem se a vstoupil do čtvrtečních SSB-Rund, které měly tenkrát
stejně výtečného šéfa - Hanse DJ0VZ.
V té době byly zveřejněny podmínky DIG 1000 TROPHY. Myšlenka
autorů byla vynikající, ale pro mne velice těžko přístupná, protože jsem
se účastnil pouze Polních dnů. Kamarádi z Kletě mi umožnili zúčastnit se
několika květnových párty. Bohužel díky QTH jsem měl sice relativně
dost DIG z OE, ale těch z DL bylo zoufale málo. Myšlenky na tuto trofej
mne tenkrát rychle opustily.
Začal jsem pracovat na DIG77, ACTIO 40, a krásném diplomu IAPA,
všechny přišly v průběhu roku 1979. Následovala změna QTH a výpadek
práce v DIG. V roce 1982 jsem ještě obdržel W-DIG-OE, TMA a FAMILIA
AWARD,ale prioritu mělo QRL a já se na dlouhou dobu odmlčel.Na

Silvestra roku 1990 jsem ještě vhodil do poštovní schránky OK1RR
žádost o diplom W-DIG-OK a myslel jsem si, že jeho číslo bude do
deseti. Bohužel- pouze Nr.13. Mezitím se otevřely hranice a další DIG z
OK vycestovali směr DL na ham-festy a zároveň pak přebírali tu pro mne
pořád nedosažitelnou trofej. Nové století mne aktivizovalo, začal jsem se
objevovat v DIG PARTY, což přineslo další velice lehký diplom DIG 30.
Mým štěstím bylo, že jsem se seznámil s výtečným člověkem, Bedou
OK1DOZ, který přišel s dobrou myšlenkou, a sice zúčastnit se v roce
2005 květnové PARTY v Hájích u Aše, na samé hranici s DL, pomocnou
ruku podal OK1MO. Účast v závodě dopadla k naší spokojenosti a já
mohl již pouze očekávat QSL pro žádosti o VKV-DIG diplomy. Velice
rychle za sebou přišly: W-DIG-OK VHF, W-DIG-M a DIG 30 VHF. Získat
diplom CEPT nebylo těžké, díky prázdninové aktivitě mnoha kamarádů z
celé Evropy. Horší to bylo s diplomem WDXS, tedy zejména s
diplomovou žádostí, která obsahovala pro I.třídu více než 25 archů
formátu A4. Protože mi pro GERMANY AWARD scházelo pár krajů
(samozřejmě Brémy a Hamburg) zúčastnil jsem se na radu OK1FHI
závodu WAG, Radek mi poradil opět výtečně. I QSL chodily dobře a
předposlední papírový diplom došel v březnu r.2006, krátce po něm i
EURO-DIG. Zbývalo mi již pouze zjistit, zda mám pro modrou plaketu
něco přes 250 bodů a poslat žádost o UKW-DIG-PLAKETTE a DIG 1000
TROPHY směr DL9XW a sdělit mu, pokud mi budou obě uděleny, že si
je převezmu na červnovém DIG setkání u řeky Mosely v městečku Guels.
Byť to trvalo dlouhou dobu, byla to krásná práce, při níž mi nezbývá než
poděkovat mnoha YL-OM za spolupráci, zaslání potřebných QSL, DIG
manažérům za úžasně rychlé vyřízení všech žádostí.

My DIG selection
23. 1. 2010
Je obtížné při prohlížení více než 1900 QSL od DIG členů vybrat pro
uvažovanou QSL galerii právě takové, které by návštěvníkům mého
webu připomenuly úspěšnost tohoto klubu a také prokázaly, že DIG není
obyčejný, řadový klub radioamatérů, ale také něco víc. Jeho aktivity již
od počátku ukazovaly, že se nespokojí pouze s vydáváním diplomů, ale
objevila se (zásluhou moudrého vedení) snaha nejen členy, ale i jejich
rodiny zvát pravidelně na klubová setkání, zde mimo jiné odměňovat ty
nejúspěšnější, organizovat mobilní závody, až vše končí na velkých
sobotních hamfestech, které se protahují až do neděle. Jsem rád, že
počínaje rokem 2006 jsem se mohl takových srazů účastnit v
městečkách Guels,Hatten, Plau am See a Adlersbergu.
Členská QSL galerie nemůže samozřejmě obsahovat všechny členy, se
kterými jsem měl QSO. Začíná zakladateli klubu, jejichž zásluhou dne
11.10.1969 v Kempenu byl DIG ustaven. Domnívám se, že mimo
OK1AR již málokdo tyto "otce a matky zakladatele" zná. Bohužel některé
se mi nepodařilo zatím udělat (DL2JB) od DL2OR zase nemohu od roku
2007 vydolovat QSL. Dále jsem se pokusil vyhledat QSL celebrit jako
OM3EA, DJ6SI, DJ9ZB, G3TXF nebo DL9GBF. Některé QSL jsou pro
mne připomínkou setkání v éteru s příjemnými lidmi a kamarády, jiné
jsou dokladem seznámení s novými sympatickými tvářemi zejména na
DOK burzách u příležitosti klubových srazů. Jde o můj subjektivní pohled,
kdy kdokoli druhý by mohl prezentovat QSL úplně jiné.

NET CONTROL STATIONS
7. 4. 2010
Let me introduce, aneb dovolte mi představit DIG-NET-CONTROL
stanice
Historie večerních čtvtečních setkávání německých radioamaterů,
které pojí společný zájem, v daném případě lov diplomů, počal v
šedesátých létech minulého století, kdy velice aktivní DL pobočka –
CHC-Chapter # 10 spoléhala na mladého Eberharda Warnecke DJ8OT,
jako historickou první řídící stanicí (net-control) v klubu, který byl
předchůdcem DIG. Členů mnoho nebylo, ale již tenkrát byly
„rundy“ oblíbené. Založením klubu DIG v roce 1969 samozřejmě tato již
ustálená tradice pokračovala s tím, že se klub otevřel i dalším zájemcům
mimo hranice tehdejší Německé spolkové republiky. Prvními účastníky
DIG rund z tehdejšího Československa byli OK3EA, Harry Činčura ze
Šamorína a OK2BMS Miloš Slavík z Jihlavy, historicky i první
českoslovenští členové DIG. Protože bylo stále více znát, že práce
sekretáře klubu je opravdu velice náročná (DJ8OT zajišťoval prakticky
celý chod nově vzniklého klubu) bylo nutno najít vhodnou osobu, která
by navázala na dosavadní výtečnou práci Eberharda.
Podařilo se ! Vedení klubu vybralo opravdu skvěle. Novým šéfem
čtvrtečních rund se stal DJ0VZ, Hans Pollak. Nutno říci, že tuto práci
poctivě odváděl 35 let ! Číslo by možná mohlo být i větší, ale v
pravidelnosti začala bránit Hansovi zákeřná pomalu postupující nemoc.
Počátkem r.1971 si začali uvědomovat zarytí telegrafisté v DIG, že by
čtvrteční SSB rundě mohla každý týden předcházet i runda CW. I zde
byla volba řídicí stanice výborná, šéfovat začal DL7DO, Ralf Herzer z
Berlína. Samozřejmě účast ve středečních rundách byla dosti nízká, i
když vzpomínám na jubilejní rundu 100, dne 18.4.1973, kdy se nás sešlo
přes 150 včetně 4X4MN, který se přihlásil v pozdní večerní hodině !
Každý týden tedy měli členové klubu možnost seznamovat se s
aktualitami, vyhlašováním nových členů, nových diplomů a také
společných akcí klubu, kterých se bohužel ti za „železnou
oponou“ zúčastňovat nemohli. Ohromné zpestření bylo i v tom, že se do
rundy přihlašovaly i DL-expedice, a to ze vzácných evropských zemí.
Raritní byla SSB-runda dne 7.7.1977, kdy skupina DIG v čele s DJ8OT
vysílala z městečka Salem, které mělo PSČ 7777.

Hans, DJ0VZ uprostřed
Účastníci těchto DIG rund se pravidelně setkávají s těmito šéfy, kteří se
ve vedení dle předem zpracovaného harmonogramu střídají : DL1PT,
DF4UM, DH1PAL, DL3YA, DF1DV a OK1AR-OK1KIG. Kromě Marcuse,
DF1DV z Dortmundu, který vede CW-rundu, mám to potěšení, že
zbývající znám všechny osobně, zejména z DIG a DSW setkání.
Pokračující řádky budou mým pokusem tyto vynikající YL a OM
představit. Přednost dám samozřejmě ženám:
DL1PT – Erna Kiewitz, DIG 4806
Na to co v hobby dokázala jde o nesmírně skromnou a tichou ženu.
Licenci obdržela roku 1985 a od té doby sbírala úspěch za úspěchem. Je
výtečnou telegrafistkou, významnou funkcionářkou v DARC, nositelkou
DIG 1000 TROPHY.
DF4UM – Marion Möller-Herrmann, DIG 2300
Ve své době zřejmě nejmladší člen DIG, „zázračné dítě“ s geny po
matce DF3TE Elfi, která ji opravdu dala skvělé základy. S Marion se

nepochybně setkáváte ve všech velkých závodech, účast v DIG-PARTY
je pro ni naprostou samozřejmostí. V Hattenu na setkání, v roce 2007
jsme jí gratulovali k získání DIG 1000 TROPHY. Osobně Marion považuji
za Miss DIG.
DH1PAL – Werner Theiss, DIG 243
Čerstvý sekretář DIG, velký přítel OK-OM, kterým vždy při setkáních
nezištně pomáhá. Myslím si, že vedení DIG nemohlo lépe volit nástupce
Eberharda DJ8OT. DIG viditelně ožil, aktuální jsou i DIG webové stránky.
Účastníci každoročních PARTY dostávají od DH1PAL+DF3TE+DL0DIG
opravdu „nůši“ cenných bodů. Taktéž držitel DIG 1000 TROPHY.
DL3YA – Günter „Gun“ Mader, DIG 5578
Ex DM2CTH, koncesi má od roku 1966. K němu mám zvláště blízko,
protože jsme spolu obdrželi onu kýženou nejvyšší trofej DIG na setkání v
městečku výtečného moselského vína jménem Güls. Držitel více než
300 diplomů a pravidelný účastník všech setkání. Všestranný
radioamatér. Pokud sleduji logy všech posledních velkých DX-expedic,
Gun vždy uspěje.
OK1AR – Zdeněk Říha, DIG 694
Nechal jsem si tuto žijící „legendu“ na konec, jako tu pověstnou třešničku
na vrcholu dortu. Dalo by se o něm psát opravdu mnoho, třeba to, že je
prvním držitelem DIG 1000 TROPHY v OK, dtto diplomu DLD 1000,
jediným držitelem velkého kladiva-Holzhammeru v OK atd, atd.
Neúnavný organizátor zářijových setkání ve Strojeticích, šéf klanu AR-ů,
pravidelný vítěz mobilních závodů při DIG setkáních a vítěz tolika DIGPARTY, že plakety za první místa zabírají značnou část jeho nového
ham shacku. Zdeněk vítězí obyčejně již v březnu, pak pokračuje
telegrafií a končí s dcerou Alenou na prvních místech na 2 m v květnu.
Zejména v poslední době poráží Olivera, DL2ARD, svého velkého
konkurenta. Buďte si jisti, že když nezvítězí, značka OK1AR bude vždy
velice blízko od šampiona. Jeho vedení čtvrtečních rund je pro OK-OM
velice pohodlné, jednak nás bere přednostně a po skončení dostáváme
pro kontrolu log z rundy. Osobně si nedovedu představit v čele české
sekce DIG jiného „prezidenta“. Potkaly ho v životě i nepříjemnosti, jako
zákaz vysílání (daň za úspěchy), ale již to, že jako jediná zahraniční
stanice řídí několikrát v roce čtvrteční rundu, svědčí o jeho kvalitách a
respektu DL. Zažil jsem ho osobně při řízení DSW rundy v roce 2008 při
plavbě lodí po jezerech v okolí Plau, šlo o profesionální, bezchybný
výkon.

DIG - ové na cestách
Jedním z řady DIG diplomů je CEPT. Žadatelé o tento diplom musí mít
ve svém vlastnictví QSL potvrzující spojení s radioamatéry - cestovateli
po zemích, kde platí úmluva CEPT. Při tvorbě a doplňování mé webové
galerie DIG členů jsem si uvědomil, kolik z nich vyjíždí do světa či tam
pracovně působí a umožňují nám získání častokrát vzácné země, ale i
DIG body pro řadu klubových diplomů. Níže uvedené řádky jsou mým
subjektivním pohledem na tyto báječné lidi. Pokud jsem někoho
opomenul, prosím o prominutí, je vás, pánové a dámy, celá řada.
Začít nemohu jinak než velikány DX-ingu a v prvé řadě DJ9ZB, Franz byl
- pouze při pohledu do nedávna - členem expedic K7C na Kure Island
(2005) a K4M (2009) na Midway. Jeho běžné výjezdy po Evropě nelze
citovat, jsou jich mraky. Nigel, G3TXF je fenomenální telegrafista a
pohled na jeho webovou stránku vám odpoví, kde všude ve světě byl.
Jako člen klubu DXFC navštívil cca 150 zemí, z nichž většinou i vysílal.
Baldur DJ6SI se v poslední době specializuje na Afriku, jezdí buď sám,
nebo právě s DJ9ZB. Falk DK7YY je pro svou provozní zručnost
vyhledávaným členem velkých expedičních týmů (mimo jiné 3B9C, 5A7A
v poslední době).
Franz DL9GFB, jeden z účastníků expedic na VU4 a VU7. Wojtek
SP9PT přinesl též mnoho radosti (J3, FO/M, FO/A z nedávna). René
DL2JRM jezdí buď sám nebo v menších skupinách (BY,OA,YA a mnoho
dalších). Walter DL8JS s xyl Ullou DF6QP a Alfonsem DJ8VC (všichni ve
vedení DIG) navštěvují v poslední době V5 a jsou slyšet zejména ssb.
Jára DL1YD je QRV zejména ve světových závodech z CT3. Tamtéž na
březnovou každoroční dovolenou vyjíždí zarytí telegrafisté Rosel
DL3KWR a Hardy DL3KWF. John EA3GHZ je aktivní opravdu po celém
světě (FS, PJ, VK9X). DL6UAA je specialistou na 3B8 a 3B9. Nelze
nevzpomenout expedici do Mauretánie 5T5DC s lídrem Oliverem,
DL2ARD. Na Vanuatu YJ0ADX s Uwem DL9NDS, který byl též i QSL
mngr. Ze služebních pobytů vzpomínám na E4/DF3EC, YN4SU (TI4SU)
a ZP/DL7UFN. Uvítám připomínky i o aktivitě dalších DIG z posledních
let.
Pokud jde o OK, kteří působili či působí za “hranicemi všedních dnů”
uvádím nejdříve Josefa OK1XV, kterého slyšíme v poslední době
zejména z ET. Byl účastníkem první OK expedice do ZA, další QRV z 9H,
YO,4X4,TA atd. 2 členové Polabského gangu a sice OK1AU a OK1DG
nám umožnili získat body do IOTA, na expedicích organizovaných
OK1MU. Řecké ostrovy navštěvuje pravidelně Bohouš, OK2BOB. Zdeno

OK1DOY byl členem úspěšné OK- expedice do LX, Radek OK1FHI
exceloval z E4. Vtipná QSL je z IH9, odkud byli QRV Martin OK1RR a
Mladoš OK1MD(1997). V galerii Radka OK1FHI jsem zaznamenal
aktivitu Jardy OK1WF z EA6.
Vzpomínání končím zmínkou o velice úspěšné expedici JT800OK,
kterou zorganizoval a vedl v roce 2006 Josef OK1XC. Celý tým pomohl
mnoha OK udělat tuto vzácnou zem na mnoha pásmech, za což jsou jim
nepochybně zejména OK-OM obrovsky vděční.
Občas se v životě dějí i zázraky. Rád fantazíruji a představuji si, že se
možná brzy někomu z OK,s povede to, co nedopřáli bafuňáři ze Severní
Koreje Josefovi OK1ES - tedy legálně odtamtud vysílat. Představme si,
že z ET bude do P5 služebně přeložen třeba Pepík Archman OK1XV. Ze
srdce bych mu to přál a sobě také něco - udělat pak s ním QSO, třeba
ono tolik toužené telegrafické...

QSL Milana, E51DWC, alias OK1DWC, DIG 5775

VE3NBY - silent key
29. 11. 2010
VE3NBY - silent key
Call VE3NBY některým návštěvníkům tohoto webu nic neřekne. Jde o
Evu Marhovou, ex OK1OZ. Ženu velmi aktivní na pásmech, vedla YLrubriku v Radioamatérském zpravodaji ve druhé polovině sedmdesátých
let. Pohledem do staršího logu jsem zjistil, že jsme se osobně poznali ve
dnech 22.7.-23.7.1978, kde se svým manželem Karlem nw VE3NBW (ex
OK1VE) projížděli jihem Čech a předem jsme se domluvili, že mne
navštíví v tehdejším QTH v Třeboni. Radionavigace byla velice zajímavá
a ono odpoledne i ostře sledována v éteru. Karel měl na střeše své
Škody 1000 MB nezapomenitelnou obrovskou konstrukci, vzdáleně
připomínající kostru stanu "áčka". Nejspíše to měl od Dopravního
inspektorátu povoleno, jinak by jej stavěl každý SNB-ák ve službě.
Příjezd byl famózní a sledován mnoha sousedy, protože auto s něčím
takovým na střeše zkrátka přehlédnout nešlo. Uvnitř Kenwood TS520,
OK1VE/M+OK1OZ/M byli slyšet opravdu výtečně. Vzhledem k tomu, že
Eva i Karel byli právě "čerství" členové DIG, směřovalo naše následné
povídání jak ke klubovým aktivitám DIG, tak jejich programu. Měli jsme
ten den štěstí, protože švagr, který byl rovněž u nás na návštěvě
posbíral v lesích okolo Třeboně množství krásných hub. Já houby nerad,
Karel s Evou naopak a byl jsem rád, že jim chutnalo. Byt v Třeboni byl
dostatečně prostorný, tedy oba u nás i pohodlně jednu noc přespali a
druhý den pokračovali ve své cestě směr Stráž nad Nežárkou- Jindřichův
Hradec... Oba jsem poznal jako velmi příjemné a skromné lidi, jejichž
jedinou smůlou bylo bezdětné manželství (o několik měsíců později jsem
se dozvěděl, že snad adoptovali holčičku?)
Ještě více jsem byl překvapen, když jsem se bokem dozvěděl, že (snad)
všichni tři pak emigrovali do Kanady. Samozřejmě v té době šlo o
emigraci ilegální. Ironicky šlo říci, že OK1VE emigroval do VE. Z členské
listiny DIG jsem měl o rok později informaci, že v Kanadě získali dosti
brzy oba koncesi, Karel dříve - VE3NBW, Eva brzy po něm VE3NBY. O
profesním uplatnění Karla nebylo pochyb, protože šlo v tehdejším OK o
renomovaného vědeckého pracovníka, kterého Kanada s radostí
přivítala.
Asi před 2 roky jsem zkusil Karla kontaktovat emailem, zda by nebylo
možné uskutečnit v DIG-SSB-PARTY naše QSO. Ozval se dost pozdě,
sám byl již nemocen, přesto ale v oné době QRV. On by se prý rád

zúčastnil za rok, Eva ale již bohužel nevysílá, z důvodu těžké
nevyléčitelné choroby.
V této chvíli jsem v duchu s Karlem, na kterého bohužel již není
elektronický kontakt. V daleké Otawě bylo zaznamenáno, že Eva,
VE3NBY je od 15.11.2010 silent key.
Věřím, že velký Wouf Hong, který je proslulý obrovskou galantností k YLXYL, ti Evi tam někde nad námi vytvořil ufb podmínky, abys nás malé
pozemšťany mohla sledovat co činíme, s čím se pachtime etc. Měj se
tam krásně...
77 + 88
Jirka, OK1AMU

OK1FAR, vpravo Karel, OK1VE a Eva OK1OZ snímek z 80.let

DIG AWARDS-significant savings
21. 1. 2011
Nové navrhované řešení volby doručení DIG diplomů (klasický a v PDF
formě) umožňuje žadatelům dosáhnout významné úspory v nákladech
na jejich pořízení. Vycházím z toho, že cena všech diplomů DIG činí nyní
10 € (15 $) za jeden každý. Základních diplomů je nyní 13, s tím, že
potenciální uchazeč o DIG 1000 TROPHY se může rozhodnout, zda se
bude snažit o ACTIO 40 (se všemi 12 nálepkami) nebo o Zodiac 270.
Protože musí být i držitelem UKW a CW plaket, může se mu v nejhorším
případě prodloužit řada potřebných diplomů na celkem 18 !
To znamená pouze za papírové diplomy zaplatíte maximum až 180 €
(270 $) !
Pragmaticky uvažující žadatel, kterému stačí tato řádka diplomů pouze v
PDF formě uhradí pouze 36 € (54 $) . Úspora 144 € (216 $). Což činí při
současném kurzu cca 2600 Kč.
Na další (menší úsporu mne navedl Jarda, OK1WF). U diplomu ACTIO
40 (analogicky ZODIAC 270) požádáme nejdříve o základní diplom a o
zbylých 11 nálepek za zbylé kalendářní měsíce zažádáme najednou úspora čini na poštovném 22 $.
Významně ušetříte na plaketách a menší trofeji pokud si je buď osobně
převezmete na DIG či DSW setkání, nebo o dovoz požádáte Zdeňka OK
1AR, který vám je předá buď v Holicích nebo ve Strojeticích na
radioamatérských setkáních. Podotýkám, že cena jedné plakety je 20 €
(30 $) v případě zaslání poštou.
Další úspora spočívá v tom, že žadatel pracuje a následně žádá pouze o
I. třídu daného diplomu (tam, kde se vydává daný diplom v několika
třídách), žádáte-li o III.třídu, vyhazujete zbytečně peníze. U nálepek
(Sticker) již o velkou úsporu nejde, snad s výjimkou diplomu W-DIG-M
rovnou za 1000 členů DIG a více, což je analogie s úsporou výše
uvedenou u diplomů ACTIO 40, či ZODIAC 270.
Přeji vám mnoho úspěchů v práci na těchto hezkých diplomech.

DIG SECRETARY IN PRAGUE
13. 2. 2011
V průběhu měsíce ledna 2011 podal sekretář DIG Werner
Theis,DH1PAL info via OK1AR a OK1AMU, že bude v týdnu od 12.-19.2.
služebně v Praze. Slovo dalo slovo a dohodli jsme se, že pražský pobyt
se pokusí jemu a Elfi, DF3TE zpříjemnit Jirka, OK1AMU. Dále byl
akceptován návrh, že v odpoledních hodinách, ve čtvrtek dne 17.2.
odcestujeme do Podbořan na návštěvu OK1AR, OK5AR,OK6AR a
OK7AR a při DIG-SSB Rundě budou k mání zejména oba hosté, tedy
OK/DH1PAL a OK/DF3TE.
13.2.2011:
Vzhledem k tomu, že vzácná návštěva je ubytována v hotelu
INTER CONTINENTAL v Pařížské ul. nebyl problém zajistit na nedělní
podvečer rezervaci v příjemném prostředí botelu Matylda poblíž
"Tančícího domu". První dojmy hostů z Prahy jsou velice pozitivní a v
Matyldě proběhlo vše v příjemném a přátelském ovzduší s tím, že je
odtud i velice pěkný výhled na osvětlené panorama Hradčan.
17.2.2011
MINI-DIG-SETKÁNÍ: Uskutečnilo se u OK1AR a v náš prospěch byla
malá změna, Rundspruch vedl Werner OK/DH1PAL z české DIG
klubové stanice OK1KIG.

Runda s pořadovým číslem 1701 proběhla ve svižném tempu za účasti
cca 80 stanic. Mimo OK,s přítomných v Podbořanech byl QRV ještě
Ruda OK2QA.
18.2.2011:
Rozloučení s milými hosty, kteří 19.2.2011 odlétají domů proběhlo v
pátek v pražské restauraci Kolkovna od 19:45 MEZ.

Pro zajímavost jsem požádal o pár řádek osobu, která pozoruje
radioamatérský cvrkot z povzdálí, zde je pár dojmů:
Nejen o Podbořanské rundě
Začalo to trochu jako Mládkova písnička o zkratkách. 17/2/2011 DH1PAL
a DF3TE z DIG DL seděli u OK1AR z DIG CR v Podbořanech (UL) a 2 h
si
vykládali
se
70
zkratkami,
co
je
nového.....
DH1PAL Werner, který byl v Praze účastníkem radiokomunikačního
kongresu z titulu svého zaměstnání u Deutsche Welle, ochotně
absolvoval s Elfi DF3TE a Jirkou OK1AMU podvečerní, téměř
půldruhahodinovou cestu autem do Podbořan do „hlavního stanu“ šéfa
české sekce DIG – OK1AR, aby se zúčastnil čtvrteční rundy.
Radioamatérská rodina OK1 - 7AR přijala návštěvníky skvěle, Zdeněk
dokonce před jejich příjezdem neuvěřitelně kvalitně uklidil ve svém
radioamatérském „doupěti“. A nekouřil tam, což byla, myslím, z jeho
strany oběť nejvyšší. O tom, co se tam odehrálo, mohu ovšem podat jen
zcela neodbornou informaci. Kromě toho, že má Zdeno venku velké
antény, má uvnitř několik přístrojů, jejichž bližší určení mi známo není,
ale asi se bez nich vysílat nedá. Z jednoho toho přístroje vede kabel
s mikrofonem, do něhož ten účastník a zejména pak „velitel“ rundy mluví

a přepíná si mluvení s poslechem podle potřeby. Trochu to tam
připomíná rozhlasové studio, v němž se ovšem při rozsvícení červené
vůbec nesmí mluvit. Tady se mluvit smělo, ale občas byli příliš nahlas
hovořící právem okřikováni. Vzhledem k tomu, že vše, co se ten večer
mezi 18 – 20,45 hodinou éterem proneslo, bylo v německém jazyce, byli
čeští účastníci trochu hendikepováni. Runda začala přihlášením
účastníků, přihlásili se tedy i všichni, kdo se v tu chvíli nacházeli u
Zdenka ve vysílacím centru. OK1AMU se poté radoval, že se spojil
s někým, s kým se mu to 40 let nepodařilo. Werner DH1PAL se očividně
dobře bavil, i když pak půl hodiny předčítal do mikrofonu zprávy z DIG.
Ty byly také hodně zkratkovité, takže jim neznalý svědek rozumět
nemohl, i kdyby německy uměl. Po hlasatelském výkonu si dal Werner
zasloužené pivo (žatecké!!!). Na konci rundy se zase všichni rozloučili,
což trvalo dost dlouho, ale prý tolik lidí zase v rundě nebylo, někdy je to
daleko delší.
Zdenek, který by normálně seděl u svých přístrojů a mluvil do mikrofonu,
měl tentokrát práci usnadněnou. Hlavní sekretář DIG Werner mu zabral
židli. Následoval relax s občerstvením a v pátečním ránu Werner
DH1PAL opět zasedl na své místo v kongresovém sále pražského hotelu
Intercontinental a spolu s ostatními účastníky z celého sěta rozděloval
frekvence na krátkých vlnách.
Při této příležitosti bych mohla shrnout své amatérské poznatky o
radioamatérech.
Každé hobby má svůj vlastní jazyk, gesta, vtípky, kterým člověk
„zvenku“ nemůže rozumět. Radioamatéři jsou specialisty na zkratky.
Předběhli tak dokonce dobu a již dávno dávníčko měli své pozdravy 88 a
jiné šifry. V trochu jiné podobě je v novém tisíciletí následují počítačoví,
mailoví, mobiloví a další elektroničtí fandové: aby si ušetřili klepání do
kláves, zkracují slova, hledají jejich co nejúspornější podobu a přidávají
do slovníku nová, převážně anglická slova s českými koncovkami.
V prostředí internetu se lidé znají podle svých „nicků“, zaručuje jim to
často kýženou anonymitu. Radioamatéři se místo přezdívek poznávají
podle značek. Nemuseli se nikdy vidět, ale když někdo připomene tu či
onu značku, na druhém konci světa kdosi zařve: toho jsem udělal před
dvaceti lety…Ještě žije? Značky nejsou anonymní, naopak. Je ovšem
fakt, že kromě značky, která v sobě zahrnuje také označení země, kde je
radioamatér registrován, o sobě často tito lidé nic dalšího nevědí. Více o
nich vypoví QSL, které mohou být nudné, ošklivé, nepořádné, ale také
vynikající grafická díla, pozoruhodné fotky apod. Běžná představa
radioamatéra je svázaná s morseovkou. To zná každý z filmů, klepání
klíčem, šíleně rychlé rozpoznávání znaků, všechny ty historky, kdy

radioamatér kdesi v pustinách zachytil signál volající o pomoc…
Radiotelegrafie má ale zřejmě zenit za sebou. Lépe řečeno, je to jedna
z oblastí radioamatérství, asi ta hodně těžká, kde nelze vlastní
dovednost
nahradit
stále
dovednější
technikou.
Radioamatéři do éteru nyní především mluví. Nahlas. O tom, co je přitom
těžké, těžší, co nejtěžší, nemohu nic tvrdit, prostě to nevím. Vždycky
mne ale fascinuje jedna forma jejich soutěžení, kdy se různě velká
skupina lidí pohybuje na poměrně malém prostoru a navzájem se
vyvolává maličkými aparátky. Kdo se spojí s největším počtem
přítomných,
tak
vyhrává,
dá-li
se
to
tak
říci.
Pak je také pro nezúčastněného pozorovatele překvapující, že existují
nadšenci, kteří vynaloží spoustu peněz na to, aby si odvezli antény a
baterie na nějakou hromadu kamení v moři a tam v poměrném nepohodlí
dny či týdny uskutečňovali spojení s celým světem. Jak jsem se
dozvěděla, těch spojení za tu dobu udělají třeba i několik desítek tisíc. A
někteří dokáží také v historicky krátké době poslat všem, kdo se tam
dovolali, QSL! Ano, a záleží na tom, co v tu dobu zrovna dělá sluníčko.
Někdy je jeho záření radioamatérům příznivé, jindy si o dálkových
spojeních
mohou
nechat
jenom
zdát.
Jen by mne zajímalo, jak se bude toto hobby vyvíjet dál. Budou
rozhodující peníze (aby si člověk mohl koupit silný vysílač či jiná
hejblátka, která druzí většinou nemají)? Vymřou radioamatéři, protože
svět je komunikačními technologiemi propojen a zmapován zcela
dokonale, že k čemu potom vysílat a přijímat, když si může kdokoli
s kýmkoliv
promluvit
skype?
Ale spíš si myslím, že v tom krásně bláznivém způsobu, jak komunikovat
s celým světem a ještě se přitom dobře bavit, naleznou zalíbení i další
generace. Vymyslí si nové soutěže, budou si předávat diplomy… Vždyť
s mobilem se naučí zacházet každý. Ale možná někdy via VKV se spojit
s Kiribati? To se bude počítat !

NEW DIG-MEMBERLIST
22. 2. 2011
Jak je v DIG dobrým zvykem, obdrželi jsme v měsíci únoru 2011 novou
členskou listinu, čítající 6278 členů (samozřejmě včetně silent key,
protože QSO s nimi se započítávají do všech DIG diplomů). Listina
obsahuje podrobný program červnového DIG setkání v městečku Jork
na severu DL, členský seznam nejdříve podle abecedy a pak následuje
seznam dle pořadí členských čísel. Jsou zde uvedeny nové ceny
diplomů a výsledové listiny ze závodů DIG v minulém roce. Zde oceňuji
vynikající výsledky OK stanic:
•
•
•
•
•
•
•
•

ssb-party 2.místo OK1AR
cw-party 1.místo OK1DOY
vhf-party 2.místo OK1AR
uhf-party 1.místo OK1XFJ
jarní DIG závod-ssb
1.místo OK1AR
-"-"cw 1.místo OK1WF
narozeninový DIG - cw 4.místo OK1AR
-"ssb 2.místo OK1AR

Lze řící, že žádné jiné zahraniční stanice takových úspěchů nedosáhly.
Další novinkou je žebříček dle počtu potvrzených QSO s DIG (tedy k
diplomu W-DIG-M). I když se nálepky vydávají pouze do 2000
potvrzených členů, je v čele bezkonkurenčně bývalý šéf DIG, Hans-Peter,
DL9XW - cfm 4500 DIG, následuje UX2MM- 3200 a s 3000 DIG
jsou: DF3TE, DK1Y, DK9SC, DL2KAS, DL9HC a OM3EA(+).
V OK vede OK1AR 2600, OK1AMU 1900, OK1AYD a OK1DKR po 1300.
V OM dosáhl OM3MB rovněž 2600 členů.
Pokud jsem nahlédl namátkou na několik zemí, tak tedy:
EA8 - EA8DY 600 CW
EY - EY8CQ 700
HB - HB9CSA 1700
JA - JE1REU 1000

OD - OD5PN 500
PA - PA0OI (+) 1900
R3 - RX3AP 1000
R9 - RU9HM 300
UN - UN7MMM 800
VE - VE3XN - 600 jde o známého mngr-a (naposledy VP8ORK) !
W - W3ARK 1000, W2NC 700(CW).
Zájemci z OK si mohou členskou listinu objednat u OK1AR (ale
neváhejte-je o ni velký zájem každý rok). Lepší řešení je uhradit každý
rok DF6QP členský příspěvek pouze 10 € a listinu obdržíte zdarma
poštou a ještě s diplomovou přílohou.
Pokud jde o letošní březnové až květnové party, sdělil mi DH1PAL, že se
zúčastní všech (tedy i cw v dubnu, ale zde nebude s CQ- pouze si bude
vybírat). OK1AMU-DIG 236 se zúčastní CW a VHF části, vždy s QRP.
Budu rovněž pouze zobat s přáním, abych slyšel co nejvíce (pro mne)
nových členů. Březnový ssb kontest nepojedu, vadí mi dlouhodobě
obrovské QRM od OK veteránů, kteří nejsou schopni zorganizovat si
svůj dopolední nedělní závod v jiném termínu.

DIG-QSO-PARTY 2011
12. 4. 2011
DF2KD vyhodnotil velice včas všechny letošní DIG závody a výsledky
jednotlivých částí opravdu stojí za krátké okomentování: předně jde o (na
poslední dobu) velmi dobrou účast. V březnové ssb části, kterou vyhrál
S57DX bylo hodnoceno 182 stanic, k tomu 22 deníků pro kontrolu.
Gratulace do Podbořan Zdeňkovi, OK1AR za vítězství v dubnovém
telegrafu, ale fantastické je další pořadí - mezi prvními šesti stanicemi
jsou 4 OK v pořadí OK1AR, OK1DOY,OK1XC a OK7T(Radek OK1FHI) !
Rovněž 132 zde hodnocených stanic (+8 check log) je ufb a svědčí o
dlouho nevídaném počtu. KLze z nadsázkou říci, že účastník závodu měl
možnost bez problému udělat 1.třídu diplomu W-DIG-M ! Z hlediska VKV
je unikátní vítězství Lászlo Végha z Dunajské Stredy na 144 MHz.
Obyčejně vítězí (kvůli násobičům) stanice v blízkosti DL, či přímo z DL.
Ještě pozoruhodnější je výkon Jana Moravce, OK1XFJ, který zároveň
pracoval jako OK1KIG, na 2 metrech byl druhý, na 70 cm
bezkonkurenčně a s naprostou převahou první (107.344 bodů - druhý
DL1BFR 11.424 bodů).Lze tedy říci, že OK-OM stanice letos opět
zazářily. Velká gratulace všem !!!
Já jsem se zúčastnil dubnové telegrafní části, kterou si dovolím s pomocí
pár
dalších
QRV
stanic
níže
okomentovat:
Stoupající počet slunečních skvrn dával jistou naději pro sobotní
odpolední část na vyšších pásmech. Naděje netrvala dlouho, nevím jak u
koho, ale jediným kloudným pásmem pro mne bylo 14 MHz. Zbytek, tj.
28 MHZ-pouze šum, na 21 MHz pár JA, kteří jeli svůj závod a jediný DIG,
stařičký Fritz, EA5/DH5KAW,DIG 226. Je možné, že by se mezi Japonci
našel i nějaký DIG, ale neměl jsem náladu po jejich identifikaci.
Současnou expedici na Columbretes Island EG5CI s výtečným
telegrafistou EA3GHZ, DIG 6108 bych tipoval právě díky Joanovi na
jedno z prvních míst (pokud by se DIG-CW-PARTY zúčastnil-hi).
Japonci byli na pásmu v úžasné síle, jinak asi nejsilnější sobotní stanice
byla u mne v závodě 5B/US7IDX. Nebýt DIG stanic z bývalého SSSR
(což je bohudík každoročně opakující se jev) nebylo by nejspíše co dělat.
Kupodivu jsem později večer neslyšel obvyklé DIG účastníky, třeba
Johna K2VV. Nezbývalo než hledat násobiče v zemích (sri), což se
dařilo
(TC,4O,BV,SV5,SV9,HL,3B8,XV,XL,5M2
).Ještě,
že
z
„desítky“ sestoupil Heijo EA8OM (DJ1OJ-po rozvodu s DK1OZ žije
spokojeně s novou mladou xyl na „Kanárech“). Starý známý Barack

4Z4BS mi nějak utekl (vybíral si, necékvil- jako já -hi). Samozřejmě
množství jubilejních gagarinovských stanic včetně UP5OF/7 přímo z
Bajkonuru. Celkem jen 10 pro mne nových DIG za sobotu. Ale díky za ně,
tnx za QSO též OK1DOY,OK1XC,OK1AR,OK1KIG,OL7H,OM3IAG, které
jsem slyšel velice dobře. 300 minut I.etapy uběhlo v poklidu a také
zvědavém očekávání, jaký bude zbytek v neděli.
První dojem z nedělního rána těsně před 09:00 LČ byl na 80 m děsivý.
Velký šum, pár LZ ve svém kontestu a jinak ? Nic ! Ne tak při startu,
připadalo mi to, jako by velký Wouf-Hong učinil jedno ze svých kouzel a
najednou plné pásmo,jako první mne bere Zdeněk OK1AR- cituji z jeho
prvních dojmů:...Ahoj Jirko. V neděli mně jako KIG nedělal nikdo. Dobrý
výsledek dělám díky 80 a 40 m, takže potřebuji aby to odsejpalo.
Každopádně, druhá značka zdržuje. Na vyšších pásmech je to jedno,
tam takový fofr není.
Včera jsem byl spokojen, dneska vždy jen první minuty. Na 3,5 Mega to
šlapalo prvních 35 minut, pak jako když zasekne sekyru, šmytec. Pásmo
čisté, 8 stanic které už jsem měl. Na 40 m se to skoro opakovalo. Za
první hodinu 92 QSO, za druhou hodinu 31. Neřekl bych že byla malá
účast. Nechcípnout to, asi by bylo co dělat dál. Chtělo by to o hodinu
posun, bylo by líp....
Má pravdu předseda ! Bourali zde v neuvěřitelé síle
OK1XC,OK1DOY,DJ9MH a OK1AR. Zdeňka jsem obdivoval posledních
6 minut na „osmdesátce“ z jakým buldočím přesvědčením cékvil, byť
všichni ostatní již ladili své stroje na 7 MHz. Celkem 19 nových členů ,
ale potěšila mne svou přítomností Míla, OK1KI:...
napsala jsem pár slov k DIG-CW- Party.U mně nemůže jít nic jednoduše,
takže jsem po závodu omarodila nějakou virozou. Jsem ráda, že jsem se
mohla účastnit, i když nejsem
vůbec spokojená se svojí ANT FD-8. Abych pravdu řekla, docela mě to
odrazuje od vysílání. Navíc CONDX nic moc. Jako člen DIG mám nějaké povinnosti a
když je závod,
snažím se rozdat alespoň pár bodíků. Udělala jsem 117 QSOs, s čímž
jsem ani nepočítala.
Mimo jiné, potřebuji nové členy, abych konečně dosáhla 1000 členů DIG,
což je můj život-

ní cíl. Nějak se mi ale nedaří, chybí mi těch 6 let, co jsem nevysílala.
Před pár dny jsem odeslala přes 100 QSL lístků (poze DIG) a jsem zvědava, jestli se mi jich
alespoň pár vrátí.
V sobotu 9.4.2011 jsem byla QRV od 15 UTC do 18 UTC s různě
dlouhými přestávkami. Střídavě jsem se snažila na 20, 15 a 10 m, kde
byly slyšet převážně ruské stanice a OK STN.
V neděli 10.4. bylo na 80 m nepříjemné rušení, takže jsem udělala pouze
32 QSOs.
Na 40 m se mi dařilo lépe – celkem 60 QSOs.Navázala jsem spojení
s OE8KAB, který není
členem, zrovna tak s SM4DQE a 9A4LW. Pár stanic HA, PA a jinak DL a
OK, méně OM.
S57DX slyším téměř v každém závodu.Je pravda, že závody postrádají
švih, co měly dříve...
a Radek OK7T. Dále cituji z Radkova webu:...Po roční odmlce jsem se
opět objevil v DQP CW části na KV. Byl jsem zvědav, jak podmínky
šíření zamíchají s účastí a dovolávání se na DIG stanice. Sobotní část
se odehrávala v pásmech 20,15 a 10m. Současně probíhal i japonský
JIDX závod, později také EU Sprint a Gagarin Cup, tož hlavně dvacítka
byla plná JA stanic a ostatních, kteří volali pouze Japonsko. Na pásmo
10m byl většinou jen šum a 4Z4BS,EA8OM. Dále skupinka DIG z Prahy
a okolí: OK1DKR,OK1KZ,OK1KI,OK1FIW více jsem ani neslyšel. Na
15m to nebylo o nic lepší, jen 10 qso(4xOK,2xUA,EA,EA8,5B a VP5).
Dominující pásmo 20m jak jsem již předeslal, bylo plné silných signálů
soutěžících v JIDX. Až na chvostu telegrafního segmentu se dali najít
DIG soutěžící. Převažovali hlavně stanice z UA a UR. Jen jedno spojení
do USA, zavolal silný AA3B a jinak vůbec nic, ani tradiční K1BV či K2VV.
Celkem za sobotních pět hodin provozu 66 platných qso.
V neděli dopoledne se začíná dvouhodinovkou na 80m až v 0700UTC,
což je podle mého mínění dost pozdě na spojení po Evropě. Signály
podle toho také vypadaly, některé stanice byli jako muchy v baňce, a to i
OK či OM, a tak přibylo pouze dalších 69 spojení. Konečně 40m pásmo
si trochu zalaškovalo a tak hlavně OK stn. u mě bourali 10-20dB na S9,
o hodně lépe než na 80m. Měl jsem trochu problémy s klíčováním z PC
a občas mě computer sám začal usínat, hybernovat a vypínat :-(. Pokud
jsem klíčoval samotnou pastičkou tak to bylo v pořádku, asi pronikala

VFka někde mezi TRX, PC a anténou (problém pouze na 7MHz). A tak
výsledek podle toho vypadal, jen 78 qso.
Nejsilnější signály počas celého klání měl Zdeněk OK1DOY, Pepa
OK1XC a Zdeno OK1AR/OK1KIG. S podivem jsem zaznamenal pouze
dvě klubové DIG stanice: OK1KIG a PI4DIG. Kde byli další? Z ústředí
jsem dělal jen Wernera DH1PAL společně s Ellfi DF3TE. Tato párty mě
přinesla 12 nových členů DIG....
Ještě z dojmů Pavla, OM3IAG:...Na DiG CW jsem se velice těšil a proto
jsem už v pátek vyrazil na Makov, kde mám téměř na samotě chalupu se
směrovkami a PA .
Naložil jsem tedy NB, TS-850 a hurá na Makov. Když mě v Makově
přeběhla před autem už druhá černá kočka, začal jsem tušit něco
nedobrého. Parkuji nad chalupou a tak jsem se pomalu blížil s plnými
rukami a batohem k chalupě. S otevíráním dveří jsem měl potíže a když
se mi to konečně podařilo, co nevidím.........všechny vnitřní dveře
dokořán. Letmý pohled a rychlá obhlídka u až volám 158. V chalupě,
kde jsem týden nebyl, se ubytoval zloděj. Zapnul si hlavní vypínač-jistič v
rozváděči a pěkně si to elektrikou vytopil. Vzhledem k tomu že tam mám
"víkednovú tarifu" co znamená od pondělka do pátku 1kWh za cca 9 Sk
a o víkendu za 3 Sk, tak mi to jeho ohřívání přišlo na pěknou sumičku.
Rádioamatér to asi nebyl, protože kromě alhoholu, potravy a drobností
toho mnoho nezmizlo. Po hodině se konečně dostavili policajti,
pochopitelně bez technika a psa. Toho psa jsem velmi postrádal, neboť
si tam dotyčný poberta zapomněl svršky i s ponožkami. Slavná to naše
policie si hlavně vyfotografovala co všechno na chalupě mám, asi aby
mohla prodat typ. Hi. No a já jsem musel jet sepsat protokol na stanici do
Turzovky, protože prý je to nutné. I když jsem tam měl
PC a tiskárnu. Vrátil jsem se až pozdě večer a to jsem tak, tak stihnul
opravit vylomené dveře. Ráno jsem se pokusil sumarizovat škody a po
obědě to vypuklo.
Mám tam dvojelementový delta loop na 14-28 MHz a 3 el yagi na 14
MHz, zapnul jsem KVZ-1 naladil a pustil se kontestovat. Protože jsem
poslední na elektrice, síť je "drobátko" měká a chalupa pak bliká v
rytmu klíčování. Moc to ale platné nebylo, protože na moje CQ v pásmu
14 MHz se ozvalo jen několik DIG z UA a UB. žádná velká sláva.21 MHz
bylo o ničem, asi 5 QSO a 28 MHz bylo bez DiGú. Některé DL stanice
byly extrémně silné, jiné se ani nedaly číst. Za celou dobu, co se DIG
qso party účastním, tak jsem tak málo stanic neregistroval.
A tak jsem se trápil na 20 metrech až do konce bez valného výsledku.
Ráno to vypadalo slibně, začalo to celkem frčet, ale asi po 30 minutách
to skončilo a potom jen hledání. Na 80/40 m jsem použil FD4, která se
zdála lepší naž FD-8, asi proto, že má maximum vyzařování na

severozápad. No a na 7 MHz to bylo, jako vždy v DIG QSO party
nejlepší, "Odsejpalo" to celkem slušně, ale zase jen první hodinu, potom
už nebylo protistanic. Celkový dojem - málo stanic, snad ještě méně než
v SSB části. Asi by bylo zajímavější jet závod najednou na všech
pásmech tak 6 hodin, možná, že by stačili i tři...
Je neuvěřitelné, že OE má přes 100 DIG, a v neděli neslyšíme žádného!
Jako násobič pouze nečlen OE3KAB. Nikdo z 9A, slabota z S5 a SP. Na
7 MHz mi asi největší radost udělal PI4DIG, jinak je závod fajn dobrou
účastí DL a OK.

Celkový dojem ? Nebylo to zase tak špatné, ale dřívější účast se již asi
nikdy opakovat nebude. Z našich jsem postrádal staré OB jako Frantu,
OK1FR, Luďka OK1DLA, Pepu OK1SRD či Béďu OKDOZ. Také si
myslím, že v tomto závodě měla být zastoupena DK0DIG (ale to je
pouze můj subjektivní dojem) 1x jsem slyšel Wernera DH1PAL, ale ten
mi již v únoru řekl, že bude hlavně poslouchat a vybírat si. Příští rok bych
si opět (přes VRK kontest) zkusil březnový závod.

DIG AWARD MANAGERS
23. 4. 2011
DIG diplomoví manažéři
K napsání tohoto článku jsem se chystal dlouho, ale vždy tam "něco
nesedělo". Šlo o to zjistit, kdo v současné době opravdu manažérem
toho či onoho diplomu vůbec je, sehnat jejich fotografie, případně QSL,
aby čtenáři tohoto webu poznali, kdo je tím, který jim pošle ten
očekávaný diplom tak rychle. Byl jsem potěšen, když mi Jarda, OK1WF
odepsal po obdržení diplomu ACTIO 40, že se doposud s tak rychlou
odezvou nesetkal.
Začnu historií, tedy vrátím se do roku 1970, kdy jsem jako nový člen DIG
čekal na svůj první DIG diplom, který již neexistuje, jmenoval se
1,000.000 AWARD. Dal se získat za QSO-QSL od DL stanic, jejichž
součet ZIP kodů (PSČ) činil více než milión. K tomu perlička: jako
vykulený bažant jsem si myslel, že onen součet musí činit přesně sumu
jednoho miliónu. Kalkulačku jsem skoro zavařil, ale zhruba po týdnu se
to zdařilo - opravdu přesný milión-hi. Sdělil jsem to tehdy mazákovi DIG,
Miloši Slavíkovi, OK2BMS (bohužel již silent key)- chechtal se tomu ještě
hodně dlouho. V oné době vyřizoval všechny DIG diplomy jediný člověk,
jímž byl Charlie - Karl-Heinz Kümmerle, k tomu měl ještě práci s
odesíláním všech plaket a trofejí, zde byl položen onen základ precizní a
kvalitní práce s DIG diplomy, na které čekala zejména první tisícovka
členů klubu a další lovci diplomů, protože DIG si velice brzy získal nejen
v Evropě opravdu renomé.

Značný růst nejen členské základny, ale i dalších žadatelů si vynutil
okruh spolupracovníků hlavního manažéra, DL2JB nejprve rozšířit a
potom již přidělit jednotlivé diplomy nově jmenovaným manažérům.

DIG TROPHY 1000, TROPHY, CW-Plakette, UKW-Plakette
DF4UM Marion Möller-Herrmann; Sigmaringer Str.39; D-72501
Gammertingen
Kdysi zázračné dítě ve světě radioamatérů, výtečná telegrafistka,
účastník většiny závodů, nositelka výše uvedených nejvyšších trofejí,
DX-manka podědila ty správné geny od své maminky Elfi DF3TE.

Svou funkci dělá teprve krátkou dobu poté, když stávající manažér
DL9XW dosáhl uctihodného věku 90 let. Krásná žena, matka 2 dětí Ully
a Leona.

ACTIO 40, GERMANY
Uwe Lusmöller, DL6YBY, Postfach 100250,Haltern
66-ti letý sympatický pán, který mi odpověděl obratem na můj email s
prosbou o foto. Má vzpomínka na něj je z roku 2006, kdy jsem finalizoval
práci na DIG 1000 TROPHY. GERMANY AWARD mi došel za
neuvěřitelných 7 dní.

ZODIAK 270
Ingrid Weckmann, DL4BO zdědila tuto funkci po svém zemřelém
manželovi Dieterovi, DF8BQ.
Inrid je šéfkou sesterského klubu DIG, který se jmenuje DSW (více v
podrobném článku na tomto webu). Neuvěřitelně skromná a ochotná
dáma vládne pevnou rukou právě DSW.

TMA, FAMILIA, DIG 77
Dr. Frank Ader, DH5FA, Birkenhang 26,42555 Velbert-Langenberg
QTH napovídá, že jde skoro o souseda bývalého sekretáře DIG
Eberharda, DJ8OT. Pravidelný účastník všech DIG setkání. Na níže
uvedené fotografii jde a pána vlevo.

CEPT, DIG EURO-DIPLOM
Wolgang Landgraf,DL9HC- předseda DIG a jeden ze zakládajících
členů DIG. Účastník nezapomunetelné rozvodové schůzky s šéfem CHC
K6BX (Více v článku na tomto webu Historie DIG). Na fotografii jde o
pána vpravo.

WGLC
Dieter Müller,Weiterhäuser Str.11,35041 Marburg,
Skvělý technik, účastník mnoha DIG závodů, jeho členské číslo 668
vypovídá, že je členem pěknou řádku let.

DIG 30
Hubertus Golz, DJ1HN, Dörpstroot 16,21709 Bossel
Hlavní organizátor letošního DIG setkání JORK 2011.

IAPA,WDXS
Walter Hymmen, DL8JS, P.BOX.1925,32219 Bünde
Legendární DIG 001, 1.místopředseda DIG, zarytý SSB-man, kde má
potvrzeno všech 340 zemí DXCC. XYL Ulla, DF6QP je pokladní DIGfunkcionaření mají v rodině.

Na snímku výše je Walter úplně vpravo, Ulla druhá zleva.Fotografoval
DJ8OT v červnu 2006 v Guelsu.

EUPXA
Alfons Niehoff, DJ8VC, Ernst Hase Weg 6,48282 Emsdetten
Alfons je třetí zprava, Eberhard mi udělal tímto snímkem před
karavanem OK1AR velkou radost. XYL Amanda je první zleva. Oba hoši
(DL8JS a DJ8VC) jezdí na všechna DIG setkání zásadně společně,
právě tak i po světě. Jejich oblíbenou zemí je Namibie. Na rozdíl od
DL8JS je Alfons výborným telegrafistou, držitel 1000 TROPHY.

W-DIG-M
Werner Theis, DH1PAL, z Euskirchenu. Po zásluze jmenován
nástupcem Eberharda jako historicky druhý sekretář DIG. Tohoto
sympaťáka znám osobně od roku 2006, ale zejména naše setkání v
únoru 2011 v Praze bylo nezapomenutelné.

Na přiložené fotofrafii z ham shacku OK1AR dne 17.2.2011 jde o
Rundspruch ve čtvrteční DIG rundě, první v dějinách v OK.
Je mi potěšením, že jsem vám tímto mohl přiblížit báječné lidi, kteří vám
dělali, dělají a budou dělat radost v podobě zaslaných diplomů, plaket a
trofejí DIG.

W-DIG-M
17. 8. 2011
W-DIG-M, nekonečný lov
Zřejmě nejhezčí diplom DIG je IAPA, vydávaný za QSO s padesáti letišti
na všech kontinentech, ale pro mne má největší kouzlo onen (v názvu
článku uvedený) diplom za spojení s členy DIG. Svým způsobem je
nekonečný. Platí do něj jednak QSO z již zemřelými členy klubu, dále
QSO s DIG, kteří vysílají odkudkoli na světě, třeba pod jinou značkou.
Podmínka je, že na QSL musí být DIG jasně identifikovatelný. Další
kouzlo na této diplomové práci je, že se zde uplatní žadatelé s QSO za
telegrafická nebo VKV spojení, ocenění speciální nálepkou- stickerem.
Tyto nálepky se vydávají i za spojení s více než 100 členy DIG až po
nálepku s číslem 2000. Zvážíme-li počet členů klubu (z nichž mnozí již
nejsou aktivní)- je pořád na čem pracovat. Jednak při práci na plaketách,
dále na malé a posléze oné nejvyšší trofeji DIG. Někdo říká, že největší
fušku mu dalo právě získat oněch 1000 členů DIG, jiný zase dlouze
pracuje na telegrafických či VKV spojeních.
Protože členové klubu „nesedí za pecí“ ale jsou mnohdy členy týmů
význačných expedic (ve VP8ORK šlo třeba o Nodira EY8MM), či v rámci
služební nebo jiné aktivity (dovolená) se ozývají z celého světa. Známí
cestovatelé, ku příkladu Nigel, G3TXF nám poskytuje možnosti navázat
opravdu exotická QSO. Už jen to, že navštívil cca 150 zemí DXCC (z
nichž převážně vysílal) dává možnost získat unikátní základní diplom
DXCC pouze za QSO s ním-hi. Jeho aktivita je úžasná, jeho nejbližší let
je plánován na vzácný Pitcairn, odkud se má ozvat jako VP6T počátkem
roku 2012. Není sám, Franz DJ9ZB, účastník mnoha expedic (namátkou
Kure, Midway) se ozve rovněž v roce 2012 z Malpela! Baldur DJ6SI je
zase specialista na Afriku. Stojí za to sledovat informace o plánovaných
expedicích s tím, že budeme hledat DIG členy, pomohou nám i logy
takových expedic, kde u mnohých víme, se kterým členem expedice
máme ono QSO.
V galerii DIG na tomto webu můžete vidět, odkud všude se ozývají DIG
(XU,YA,YJ,BY,8P,YN,DU-namátkou mimo EU). Díky diplomu CEPT
máme zejména od června do září běžného roku, široké možnosti
pracovat
i
z
mnoha
členy
z
žádanějších
EU
zemí
(SV5,SV9,C3,HV,TA1,YU8,OH0). Chce to trpělivost a čas. Mou výhodou
je, že tyto členy vyhledávám od roku 1969. Pomáhají mi k tomu účasti v
každoročních DIG-PARTY (což je opravdu pastva zejména nových členů

klubu), účast na setkáních DIG a DSW (DOK-burzy), dokonce i ve
Strojeticích druhou sobotu v září lze natrefit na vzácnou call, kterou
běžně vůbec neuslyšíte (OK1MTN).
Účastníci zejména březnové DIG-SSB-PARTY mohou zaznamenat
kuriozitu v pravidelné účasti starého pána Karl-Heinze, DL9XW – také
2.předsedy DIG, který ve věku přes 90 let pečlivě „vyzobává“ nové členy.
Má jich přes 4500 !!! Jde o famózní číslo, napovídající, že pracoval
prakticky s každým alespoň trochu aktivním členem klubu. Druhý v
pořadí UX2MM vlastní 3200 QSL od DIG. Na třetím místě je první ženaElfi DF3TE-3000 členů, její dcera Marion DF4UM má 2000 DIG. První
člen DIG z bývalého OK, bohužel již zemřelý Harry-ex OK3EA(nw
OM3EA) pracoval též s 3000 DIG. K číslu 2600 došli Zdeněk OK1AR a
Vilo OM3MB. Nejlepším posluchačem je DE0PYA- 2400 DIG. Tolik malá
statistika, kterou jsem volil úmyslně jako případnou motivaci pro čtenáře
a potažmo lovce DIG.
Samozřejmě výživné (v terminologii Radka OK1FHI) je účastnit se
zejména čtvrtečních SSB rund. Je sice pravdou, že časy, kdy bývalý netcontrol Hans DJ0VZ(+) zvládal v rundě přes 300 stanic, je definitivně
pryč, ale ona stovka bývá ve čtvrtky skoro zaručena. Pro mne byla
kuriózní návštěva Podbořan s YL, Wernerem,DH1PAL a Elfi DF3TE v
únoru 2011, kdy jsem mohl jednak sledovat sekretáře klubu v akci, ale
posléze uskutečnit i QSO s DL2JB, prvním diplomovým manažérem DIG,
na toto QSO jsem čekal 40 let !
Díky účasti v cw- rundě č.100 (rok 1973) mám telegrafické QSO s
tehdejším sekretářem DIG – DJ8OT, který se cw skoro nevěnoval. Z
OK,s-DIG jsem „přinutil“ ke QSO OK2BQB ! Obdobným způsobem mne
dohnal (v době, kdy jsem chtěl s koncesí praštit (kvůli QRL), Pepa
OK1FED na 144 Mhz, který finalizoval v polovině devadesátých let práci
na DIG 1000 Trophy. Samozřejmě nezapomenutelná byla naše VKV
expedice s Bedou, OK1DOZ k Aši. Svým způsobem šlo o mou osobní
odvahu vylézat pět dnů po kývajících se žebřících na pracoviště (30
metrů vysoko) v budníku (bývalá armádní vidová hláska) OK1KCH. A to
nám Jirka, OK1MO říkal, že členové chebské kolektivky to slézali i ve
stavu alkoholického opojení-hi (všichni prý přežili)!
Z výše uvedeného je vidět, že práce na nálepkách 200-2000 u W-DIG-M
je i zábavná a svým způsobem nekonečná- zkrátka infinite. Případným
lovcům přeji mnoho zdaru, zábavy a zejména potěšení z mnoha nových
DIG-QSL.

DE7LEO - DIG 6290 and DE9ULA - DIG 6300
23. 9. 2011
DIG-SSB-RUNDE nr.1721+nr.1734

Léon Herrmann, DE7LEO naplnil známé přísloví, že jablko nepadá
daleko od stromu. Jeho maminka DF4UM, DIG 2300 Marion byla známá
již koncem 70-tých let minulého století jako zázračné dítě ve světě
radioamatérů. Nebylo se co divit - její matkou je DF3TE-Elfi DIG 1791.
Matka i dcera jsou držitelkami DIG 1000 Trophy. Nejmladší člen DIG v
současné době je 10 let stár, ovládá ssb i cw provoz. Jeho o dva roky
starší sestra Ulla,DE9ULA se stala první členkou DIG v roce 2012.
Symbolicky získala číslo 6300, tedy o čtyři tisícovky vyšší než její
maminka. Léon pracoval jako SWL DL-G46-3080590 od svých 7 let. Od
října 2009 pracuje pod novou call DE7 LEO.
Také se můžete podívat na TV dokument:
http://www.youtube.com/watch?v=Z-nEiMNByi8

PS- zájemci o Family Award vězte, že z tohoto "klanu" můžete mít 5
bodů : DE7LEO, DE9ULA, DF3TE, DF4UM a DH1PAL !!! Všichni QRV.

DF4UM - 1982

Tato fotografie je skoro 5 let stará - jde o hamfest při DIG-TREFFEN
2007 v Hattenu. Zleva: Kačenka, OK1KIT***Léon DE7LEO***Ulla
DE9ULA a Míša OK1KAR.

DIG-SSB-PARTY
13. 3. 2012

DIG-SSB-PARTY 2012
Hned na začátku je třeba poznamenat, že sluneční bouře, která propukla
v 11.týdnu v žádném případě radioamatérům nepomohla, hodnota A
indexu hodně přes 100 nebyla zaznamenána opravdu hodně, hodně
dlouho.
Přesto se nás sešlo v sobotu odpoledne dost, avšak s rozdílně
rozloženými silami. Většina věřila pouze „dvacítce“ a měli (samozřejmě
pravdu). Pásma 21 a 28 MHz sloužila pouze k vyhledání pár násobičů.
Specialitou 21 MHz byl světoběžník a DIG Valery, t.č,. žijící v New Yorku,
avšak na návštěvě v Hondurasu. Jako HR5/NC2N byl okamžitě obležen
houfem zejména U-stanic (konec konců jde o krajana). Chvíli jsem se
pokoušel dovolat – samozřejmě bez úspěchu. I řekl jsem si, že je nutno
bez studu oprášit děravé znalosti ruského jazyka. Kupodivu na Olga
Kolja odin Anna Marija Uljana zabral na první pokus-hi. A potom, že prý
(kdysi) byla výuka ruštiny zbytečná. Ó jak mi to po 50-ti létech pomohlohi. Samozřejmě, že kvantum ruských stanic nebylo členy DIG a chudáci
členové si museli vystát frontu. Ale díky bezvadnému provozu operátora
se nejspíše na všechny DIG-y dostalo.
Milým překvapením na 28 MHz byl David 4X6DK, se kterým jsem udělal
QSO skoro v českém jazyce. Dobrý WPX prefix SA2 (SA2BRN) vlastnil
DK7QB, který více než 3 roky žije spokojeně se svým psem na chalupě
mimo švédskou civilizaci. Z fotografií na qrz.com je vidět, že se mu daří
velmi dobře.
Účast zajišťovaly tradičně U stanice, bylo z čeho vybírat. Kupodivu z
amíků nikdo, ani pravidelný účastník K2VV nebyl slyšet. Zpestřením byl
známy účastník DX-expedic John EA3GHZ. Jde sice o excelentního
telegrafistu, ale bohudík vyjel i v březnu. Je to sice zábavné, ale největší
potěšení mi udělali Werner s Elfi, DH1PAL+DF3TE, kteří tradičně přibrali
klubové značky DL0DIG a DF0DIG. Za chvilku 40 bodů ! Ano volal jsem
je hodně dlouho, ale trpělivost nepřináší jen vousy, ale i růže. K večeru
již bylo jasné, že favorité z OK budou „nadupaní“ OK1XC a OK1AR.
Nedělní ráno bylo pro mne děsivé, stabilní silný šum a po DL stanicích
ani „tuchy“. Začal jsem s Pepou OK1XC, z VRK závodu si „vypůjčil“ pár

DIG-ů (ti možná nevěděli, že je zde i jiný závod-hi). Zajímavé bylo, že
poslech se vylepšil přepínáním na yaggi 14 Mhz-hi. 2 hodiny na 80-ti
metrech, to byla pro mne přehlídka ztraceného času.
Ještě, že závod pokračoval další 2 hodiny o pásmo výše. Tam to již bylo
standardní a bylo z čeho vybírat. Opět Werner s Elfi jako „čtyřčata“. A
doporučené QRG? Paní pokladní DIG Ulla, DF6QP pracovala klidně na
7106 Khz, Marion dokonce na 7124 Mhz (ještě, že máme cluster-hi).
Závěr ? Do závodu jsem šel s přáním dodělat cca 11 stanic do toužené
nálepky za 2000 DIG členů. Podařilo se, ještě to nevím přesně, ale
možná to hodí 20 pro mne nových DIG-ů. Tak tedy již jen čekat na QSL.
O pár řádků jsem požádal Radka, OK1FHI, který jel závod pod OK7T:
Úderem 12UTC začala DIG QSO PARTY - SSB na pásmech 10, 15 a
20m. Podmínky šíření i přes zvýšenou sluneční aktivitu nebyly tak
hrozné, co ale chybělo, byly protistanice. Přitom mimo BERU contest na
CW se žádný velký závod nekonal a tak jsem čekal, že stanice
prohlížející pásma alespoň ze zvědavosti zavolají a rozdají nějaký ten
bod a násobič . Ale chyba lávky, většinou bylo třeba hledat a volat
protistanice. Alespoň na 20m občas někdo zavolal, ale jinak se 100W a
tribanderem žádnou díru člověk neudělá. Dost členů DIG se objevilo jako
vždy z UA či bývalých SSSR republik. Příjemným zpestřením byla účast
HR5/NC2N (DIG:4297). Žádného člena z USA či ze zámoří jsem
neslyšel. Prvních 5hodin jsem zakončil se 103 spojeními. Ihned po
skončení jsem se šel odreagovat na oslavu bratrancových kulatých
60.narozenin a tak se "dobře" v 1.hod po půlnoci usínalo . Ale už před
sedmou jsem byl ready a rozdal pár bodů ve VRK závodě, kde jsem za
45min režimem S&P navázal 42 CW qso. Už poslechem na SSB části
pásma 80m před závodem to vypadalo, že podmínky šíření nebudou ani
do DL moc dobré, pohled na ionogram to jen potvrdil. A tak následující
2hodiny bylo očistcem a místo pile-upu to bylo jen o točení kolečkem
ladění. Při výzvě to vypadalo jako by jsem vysílal někam do zdi či černé
díry. A tak pouze 51 spojení 80m etapu bylo velkým zklamáním. Aspoň,
že 40m pásmo nezklamalo a fungovalo obstojně, i OK stanice zde hráli
ve velkých silách. Těch 98 qso na 40m není nic moc, ale aspoň malá
radost z celkového nemastno-slaného dojmu.
Celkem jsem navázal 252 spojení, 52 zemí DXCC a 138 různých členů
DIG. Sumasumárum: 353 808 bodů.

Výsledek průměrný, oproti lépe vybavným stanicím OK1XC či OK1AR
není šance být prozatím lepší, ale snaha byla... . Také mě zarazila
malá účast klubových stanic DIG, mimo OK1KIG jsem jinou ani
neslyšel. A vůbec, kde byli všichni členské stanice z PA, HB9, OE ? Už
se těším na telegrafní část, která se koná druhý víkend v dubnu.
Následuje povídání Josefa, OK1XC, kterého typuji výsledkově hóóódně
vysoko:
Ahoj Jirko,
díky za pěkné popovídání o DIG párty.Co se týká podmínek na
jednotlivých pásmech tak to jsi již popsal .
Oproti loňskému roku, kdy mě Zdeněk OK1AR přemluvil , jsem se na
závod víc začal připravovat. Zprovoznil jsem deník TR4W CZ s tím že mi
komunikuje i z Rigem a tudíž nejsem vázán na to zrovna na kterém jsem
pásmu.
Jelikož používám dostatečný výkon převážně jsem se věnoval CQ na
jednom kmitočtu. Začal jsem na pásmu 28MHz a pak postupně 21 a 14.
Na těchto pásmech mám díky vzdálenosti od DL problém dělat QSO s
těmito stanicemi, většinou jen s těmi které mají větší výkon. Na 21-ce mě
zavolal pár stn. z K, VE. Zajímavé bylo i sledovat moje spoty na 28-ce
kde mě spotoval i YL ale bohužel nezavolal.
Druhý den na 80m to vypadalo všelijak a ještě to kolidovalo s VRK
závodem, 40m pak bylo lepší pro spojení s DL, ON, PA, HB9.
Nyní trochu statistiky jak z jednotlivý pásem pak i účasti DIG členů.
28MHz celkem 5 zemí ( VU, UA, 8P6,ZF,OK).

21MHz celkem pracováno s 15 zeměmi
14MHz celkem pracováno s 23 zeměmi
3,5 MHz celkem 10 zemí
7MHz celkem 14 zemí
co se týká účasti DIG členů tak členění je následující :
pořadové číslo do 2000 celkem 44 DIG
od 2000 do 3000 celkem 15 DIG
od 3000 do 4000 celkem 23 DIG
od 4000 do 5000 celkem 31 DIG
od 5000 do 6000 celkem 37 DIG
od 6000 a výše celkem 35 DIG
jak je vidět i starší generace DIG se pomalu vytrácí a do popředí se
dostávají Hamové s pozdější koncesí.
Je veliká škoda že tento závod má ve světě malou popularitu, neboť
DXových stanic se účastnilo jen minimum.
Uvidíme jak to bude vypadat v CW části kde se rád uslyším se starými
známými Hamy.
73 es 77
Josef OK1XC

DIG-SSB-PARTY 2012 si pochvaluje i sekretář DIG - Werner,
DH1PAL: s Elfi DF3TE jsme udělali celkem 174 DIG členů, z toho 25 s
členským číslem menším než 1000 a 3 zakládající členy (z října 1969).

DIG a telegrafie
27. 10. 2012
DIG a telegrafie
Bývalá Chapter#10 CHC sídlící v Německé spolkové republice a po
rozkolu s prezidentem CHC Cliffem Evansem, K6BX vytvářející nový
klub nazvaný DIG, byla skupinou elitních zejména mladých gentlemanůradioamatérů s mikrofony. Mezi prvními 33 zakladateli DIG byli pouze tři
muži mající blíže k telegrafnímu klíči (DJ1TS,DL3JR a DL9HC). Místo
setkávání, QRG 3,775 Mhz bylo již tenkrát tradičně každý čtvrtek večer.
Sekretář klubu a majitel tiskárny v městě Velbert-DJ8OT Eberhard
Warnecke vydával členský časopis DIG Journal, který jsem jako nový
člen klubu díky mému sponzorovi Paulovi, DL9KP dostával. Periodikum
vycházelo 4x ročně, od čísla 7(XII/1971) dokonce na křídovém papíře
formátu A5 s mnoha fotografiemi, dokumentujícími život členské
základny. A právě v onom č.7 jsem se na předposlední straně dočetl, že
se na frekvenci 3,555 MHz schází milovníci CW pod vedením Ralfa
Herzera, DL7DO.

Telegrafická runda č.25 dne 11.11.1971 byla první pod hlavičkou DIG.
Samozřejmě jsem byl zvědav jak to chodí a začal každou středu od
ledna 1972 na oné QRG poslouchat. Pravda, stanic nebylo moc, běžný
počet činil v průměru 10 účastníků. 18.6.1972 jsem se zúčastnil I. DIG
SSB PARTY a o měsíc později jsem se do CW-Rundy poprvé přihlásil.

Byla doba dovolených a tak nás bylo málo, dle logu: DL7DO, DL6JP,
DJ4HR, DK8FD, DK1SW, DL1ES, DL1YA a DL3AR (Alois Stirba první
držitel budoucí DIG 1000 TROPHY).
Líbil se mi svižný provoz a věděl jsem, že si od této chvíle budu každou
středu večer blokovat. Ve středu 9.8.1972 jsme již byli v rundě 3
zahraniční účastníci: se mnou ještě OE5LGL a YU2REO. Čekal jsem,
kdy se se mnou objeví další OK stanice. Stávající členové DIG – OK3EA,
Harry a OK2BMS, Miloš se účastnili pouze těch čtvrtečních.

Dne 25.10. se v rundě poprvé ozvala DK0DIG, u klíče byl DJ2YE asistoval Eberhard DJ8OT, dle logu jsem si ve 20:21 udělal s nimi první
QSO.

Do předsednictva klubu se dostal za telegrafisty DL3CM, Gerd Jarosch.
Pomalu se přibližovala jubilejní runda č.100 a počet účastníků začal
tomu odpovídat - 56 dne 11.4.1972 v č. 99 - (šlo o generální zkoušku). A
nastal opravdu historický den - středa dne 18.dubna 1972. Měl jsem kliku
v přihlášení, na řadu jsem přišel hned po těch hlavních: DL7DO, DL3CM,
DL9KP, DK0DIG a DJ8OT. V logu mám čas 19:42, z OK stanic byli dále
přítomni: OK3EA, OK3CEK, OK1AOU, OK3EE, OK1IBF(nw OK1FR),
OK1ARH (nevím zda prvně v rundě ve 23:05), poslední stanicí v
předlouhém jubileu byl Eitan z Haify 4X4MN ve 23:20. Tento dubnový
den byl pro DIG telegrafisty přelomový. Fantastická účast, vše výtečně
řízeno z Berlína DL7DO, přítomnost nejvyšších náčelníků klubu.
Pamatuji se, že jsem dosti těžce nesl odstoupení DL7DO jako řídicí
stanice (důvody jsem se nedozvěděl), ono to pod vedením DL3CM již
nebylo ono. O tři roky později dne 16.4.1975 mám v logu a rundě
zaznamenánu raritu OK30FF, což byl známý DX-man Mirek Kott, OK1FF,
také člen DIG.
Dne 1.11.1972 byl v rundě ohlášen nový člen, DIG 694 - OK1ARH (nw
OK1AR), nynější boss české sekce klubu
8.12. 1975 jsem se ozval v rundě č.285 prvně z Třeboně, bohužel účast
jen 25 stanic. O rok později jsem si zakoupil FTDX500 a vrhnul se
zejména na fone provoz, CW jsem začal opomíjet, ale to je již jiná
kapitola.
Po dlouhé době a vlastně až v tomto století jsem znovu přišel na chuť
tomu kouzelnému cvrlikání teček a čárek, k tomu na uších sluchátka, byl
jsem opět ve slastném, kolikrát i při závodech skoro nerušeném světě.
Nemusím se honit za každou stanicí, mohu si vybírat. Ona CW má
zvláštní kouzlo.
Samozřejmě ho mají i jiné provozy. Vím, že DIG 1, DL8JS Walter je
zarytým SSB-manem, má pouze symbolické 1 telegrafické QSO, ale
potvrzeny fone všechny země DXCC na svém DRAKE 4, tedy bez
WARC. Fascinuje mne Vladimír, věčný poutník po zeměkouli. Jednou se
objeví z Asie, o týden neohlášen z Jižní Ameriky, ale vždy s perfektním
signálem. Vracím se ale k názvu tohoto článku.
Jsme blízko konce roku 2012 a telegrafii v DIG reprezentují ufb výsledky
kromě Zdeňka OK1AR, zejména Radek OK1FHI(OK7T) a Zdeno
OK1DOY. Je to svým způsobem symbolické. Zejména když vidím na
fotografii Mílu, OK1KI,alias Kiki s tričkem a na něm nápis I like CW...

DIG MEETING 2013
21. 11. 2012
Mezinárodní setkání DIG v roce 2013 poprvé v České republice
DIG (Diplom Interessen Grupe ) je organizace sdružující více jak 6.000
špičkových radioamatérů z různých států světa, call DJ6SI, DJ9ZB,
DL9GFB , EA3GHZ, EY8MM, G3TXF, G5LP či K1BV prostě mluví za
vše. V zemích kde je více jak 50 členů DIG, jsou vytvořeny národní
sekce. Momentálně jsou v OK, HB, OE, PA, R a UR.
Setkání členů DIG probíhala doposud každoročně v mateřské zemi DIG
– ve Spolkové Republice Německo, a to v různých městech. Avšak 45.
mezinárodní setkání v roce 2013 bude poprvé uspořádáno mimo
Německo. ČR byla poctěna uspořádáním díky tomu, že Česká sekce je
od svého založení, v roce 1990 nejaktivnější. Termín setkání je stanoven
na dny 30.5.-2.6.2013 v Podbořanech, bydlišti předsedy OK sekce
Zdeňka Říhy, OK1AR, který je zároveň předsedou organizačního výboru.
Pro účastníky setkání (samozřejmě i pro ty, kteří nejsou členy klubu) je
připraven poutavý program. Předpokládá se i dřívější příjezd účastníků,
ale organizační kancelář začne pracovat až ve čtvrtek 30.5.2012 od 11-ti
hod. Zde všichni obdrží přesný program setkání, pokyny k ubytování a
stravování, zároveň dostanou i upomínkové předměty jako vzpomínku
na tuto ojedinělou akci. Odpoledne bude probíhat mobilní závod na 2 m,
v délce trvání 1 hodiny. Všichni, kteří se aktivně závodu zúčastní, obdrží
následující den speciální diplom. Pro vítěze je připraven pohár. Také se
předpokládá aktivita stanice OL2013DIG s DIG číslem 7777 (QRV 3.5.2.6.2013) pro mimořádný diplom OK DIG 2013 AWARD.OL stanice bude
„žolíkem“ a k tomu bude nutno udělat ještě 10 DIG členů z OK.
Pátek 31.5.2012 je při obdobných akcích vyhrazen celodenním výletům.
Zájemci se mohou přihlásit k výjezdu autobusy do fy Kabex Holýšov a
soukromého muzea AIR PARK ve Zruči u Plzně.
Nejbohatší program je u těchto setkání v sobotu. Nebude tomu jinak ani
v Podbořanech dne 1.6.2012. Od deseti hodin dopoledne DIG Runda na
145,300 Mhz pod vedením OK1AR, v případě zájmu se bude pokračovat
na 70 cm. Výhodou pro účastníky této rundy je možnost získat QSL od
opravdu unikátních členů klubu (zejména s nízkými klubovými čísly),

DIG YL a SWL-DIG pro množství DIG diplomů, které takové QSL
požadují (zejména Family award).
Po skončení DIG rundy následuje TEN-TEN Runde (28 MHz) pod
vedením OK/DK7LA. Zároveń od 12-ti hodin se otevírá QSL služba
(OK1SRD), což znamená, že během jednoho dne si mohou všichni
účastníci na místě vyměnit QSL.
Třešínkou na dortu setkání DIG je Hamfest. V Podbořanech začne v 18
hodin. Přítomné přivítá předseda organizačního výboru OK1AR, ale také
starosta města Podbořany a vedení DIG. Překlad je zajištěn. Pouze při
této akci se předává nejvyšší trofej klubu DIG 1000 TROPHY. Jiným
způsobem ji žadatel nemůže obdržet. Lze tušit, že mezi novými nositeli
budou i OK, kteří v současné době finišují na splnění všech podmínek
(vlastnictví všech diplomů DIG v nejvyšší třídě,plakety za CW a VKV
QSO a základní trofeje DIG TROPHY 500). V sále se pak rozproudí
společná zábava s nabídkou občerstvení, k tanci bude hrát živá hudba.
Hamfest obyčejně končí po půlnoci.
Organizační výbor zve touto upoutávkou všechny OM a OK členy i další
zájemce o členství v klubu do Podbořan.
Předpokládá se, vzhledem k lokalitě setkání, i příjezd členů z dalších
evropských zemí (jádro účastníků vždy tvoří DL). Jde o mimořádnou
radioamatérskou akci, která se nepochybně – vzhledem k přítomností
desítek zahraničních hostů - na území České republiky ještě
neuskutečnila.

Za DL9XW
12. 1. 2013
Bohužel čtvrteční DIG rundy nezačínají dobrými zprávami. Bylo tomu
tak i v té první roku 2013 s pořadovým číslem 1772. Naše řady opustil
dne 27.12.2012 dlouholetý předseda DIG, v pořadí druhý, a to
DL9XW ,Heinz-Peter Günther, člověk se stylem výborného manažéra, za
jehož vedení dosáhl DIG zřejmě největší expanze.
Šéfem klubu se stal v roce 1975, tedy v době, kdy Paul Kleinholz,
DL9KP s úspěchem provedl nový diplomový klub všemi zrádnými
cestičkami a nástrahami, které bránily něčemu novému, který se dere na
svět a dává o sobě zřetelně vědět. Paul i Heinz-Peter se jako
radioamatéři trochu líšili ve své radioamatérské orientaci. DL9KP byl
výtečný telegrafista,DX-man a muž s obrovskými mezinárodními
konexemi. Konec konců i pro to byl zvolen do čela DIG v říjnu roku 1969.
DL9XW byl ssb-man a tělem i duší „závodník“.Nepochybně to s ním
měla jeho xyl složité, protože více méně každý víkend seděl u rigu.

Vzpomínám na duben roku 1973, kdy se do CW-DIG-Rundy číslo 100
přihlásili DJ8OT a DL9XW ! Všichni přítomní byli doslova „paf“,zejména ti
z DL. Ale hoši to mysleli vážně a mou sbírku DIG-QSL zdobí i raritní
telegrafické QSO s nimi. Moc jich asi neudělali, ale určitě více než Walter,
DL8JS (DIG č.0001), kterého přátelé pomlouvají, že za svou kariéru
udělal cw-QSO pouze jedno-hi.

Ale zpět k DL9XW: narodil se v roce 1921 na severu DL, v Nordhornu,
kde setrval celý svůj život. Koncesi získal v roce 1952 a začal opravdu s
obrovským elánem. V roce 1957 se stal držitelem prvního diplomu DLD.
O dva roky se stal manažérem tohoto velice oblíbeného a hezkého
diplomu. Já jsem se s ním „administrativně“ setkal prvně v roce 1968,
kdy jsem obdržel DLD a DLD-40 Meter. Později zejména z DIG-Journalu,
který jsem pravidelně dostával díky svému sponzorovi Paulovi, DL9KP.
DIG Journal bylo výborné periodikum klubu. Vycházel 2x ročně péčí
sekretáře klubu DJ8OT. Jak je u DL zvykem, byl tištěn od č.3 na
křídovém papíře,s množstvím fotografií, zpráv ze života klubu,
výsledkovými listinami DIG závodů a zejména fotografickou dokumentací
z DIG setkání, kterých jsme se bohužel v té době zúčastňovat z OK
nemohli.
Jeden ze zakládajících členů DIG má pořadové číslo 9. Lze říci, že pod
vedením DL9XW se ve druhé polovině sedmdesátých let stala čtvrteční
DIG-SSB-Runde každý týden obrovským meetingem členů, kdy účast až
300 přihlášených byla normální. Famózní net-control DJ0VZ vše zvládl s
nóblesou a elegancí! DL9XW byl iniciatorem nových diplomů, zejména
IAPA, později vyhodnoceným, jako nejhezčí diplom klubu. Dal impuls k
zrodu DIG 1000 Trophy, kde se stal dlouhodobě jejím manažérem
(včetně trofeje 500 a obou plaket). Jistou dobu dokonce probíhala i DIGDX-Runde. Dělá mi potěšení,že vlastním osobní dopisy od něj ze dnů 21.
a 24.3.2006, kdy mi gratuluje k získání VKV plakety a posléze trofeje
1000.
Hans-Peter byl držitelem nejvyšších trofejí DARC i DIG- zlatých odznaků.
V poslední době jsem měl možnost sledovat jeho taktiku v březnové
DIG-Party, v žádném případě nejel na výsledek, ale pečlivě lovil nové
členy klubu. V členské listině DIG č.44, na str. 64 je bezkonkurenčně na
prvním místě, jako držitel více než 4500 QSL od členů klubu. (Druhý v
pořadí je Werner, DH1PAL s počtem 3400). Sám mohu posoudit ono
neuvěřitelné číslo 4500, protože dosáhnout pohých 2000 QSL byla
obrovská fuška-hi.
Velký Wouf Hong tedy povolal DL9XW k sobě do radioamatérského
nebe. Nedopřál mu dožít v únoru t.r. 92.narozeniny. Ale protože je
moudrý, jistě věděl proč to dělá. Parťáci Hans-Petera tam nahoře byli
určitě nedočkaví, aby se dozvěděli od kamaráda plno drbů o
„živáčcích“ zde na tomto kolikrát podivném světě. Dovedu si představit
onu velkou sešlost, která hltá vyprávěni nového ubytovaného, to vše u
kvalitního koňáčku, proloženého občas stejně dobrým šampaňským.
Danke vielmals lieber Hans-Peter und alles gute !

Novinky z DIG
27. 2. 2013
V těchto dnech dostávají členové DIG, kteří hradí pravidelný roční
příspěvek 10 € novou členskou listinu (končící členem DL4CH DIG 6315
+ 4 klubové stanice LX9DIG, PC25DIG, EM5DIF a DL0YL:

Upozorňuji zejména na DIG - INFORMATION. To, že je vytištěna na
luxusním křídovém papíře, je pro DL-DIG samozřejmostí, ale je
zajímavá několika novinkami:

•
•

•
•

W-DIG-M vydává doplňující známky až do počtu členů 4000.
Členové DIG, kteří jsou v klubu více než 25 let mohou zažádat u
DL6YBY o stříbrný odznak DIG pouze za cenu zpátečního porta
1,45 €.
Jsou zde úplné podmínky všech DIG diplomů v aktuální podobě,
včetně cen platných od roku 2010.
Je zde aktualizovaný adresný seznam vedení klubu,manažérů
všech diplomů a adresy vedoucích poboček v zahraničí.

Lze říci, že jde o "jakousi bibli" člena klubu, která mu dá odpověď na
všechny případné otázky. Pokud máte problém s platbou via DF6QP,
můžete využít setkání DIG v Podbořanech a Ulle předat oněch
zanedbatelných 10 € osobně. Bude přítomna počas celého setkání.

DL9KP MEMORY
12. 3. 2013
Paul Kleinholz,DL9KP a také 1. šéf DIG
S blížícím se datem mého vstupu do DIG (21.3.1970) nemohu
nevzpomenout člověka, který mne do tohoto klubu vlastně přivedl.
Pohledem na QSL lístky od DL9KP, později I2KLP jsem zjistil (a tím
opravuji údaje, které jsem na tomto webu uvedl dříve), že naše první
QSO se uskutečnilo 20.2.1970, telegraficky na 7 MHz.

Call DL9KP byla v té době mezi radioamatéry dobře známá a já věděl,
že na druhé straně sedí osobnost a DX-man (a to bylo v tu chvíli asi vše).
Nevím proč, ale poslal jsem mu QSL direkt a on také rychle odpověděl.
Byl jsem překvapen, že mi nabídl členství v nově tvořícím se
diplomovém klubu (napsal jsem mu, že se o radioamatérské diplomy
zajímám), který byl ustaven 11.10.1969, místo zaniklé DL pobočky
CHC#10. (Více o vzniku DIG v článku Z historie DIG-na tomto webu).

Podmínky pro přijetí jsem splňoval, z OK byli v klubu již 2 členové-Harry
Činčura,OK3EA a Miloš Slavík, OK2BMS s členskými čísly 140 a 220.
Paul mi ještě dal nabídku, že můj vstup bude sponzorovat, což jsem s
díky přijal.
Ale zpět k DL9KP, jeho zařízení bylo v té době špičkové, vynikající
TCVR Collins KWM2,další 4 TX-y, k tomu 4 RX-y, ze kterých mne zaujal
Hallicrafters SX101A (já měl ve stejné době staršího bratra SX42 z
r.1947-ale stejně fb). Anténní farmě vévodila Mosley 14-ti prvková
směrovka, následoval GP, dipol 2x20m a Hy-Tower HT18. Vše na
poslaných fotografiích vypadalo impozantně, právě tak plné stěny
opravdu
špičkových
diplomů::
DXCC,WPX,USCA,BERTA,DUF,WAZ,WAS a mnoho dalších. Paul byl členem tenkrát
elitních klubů: A1-OP,FOC,AHC,TOPS,ISSB,HSC a dalších.
V prvé řadě byl telegrafista, Ironií osudu se stalo, že vlastně z jeho
dobré vůle došlo nepochopením prezidenta CHC (Certificate Hunters
Club) k zániku odbočky CHC německé. K6BX se tehdy říkalo MONEY
MAKER. Byl to opravdu „výrobce peněz“. Nezastavil se v rámci
zvyšování kvantity někdy úplně zbytečných diplomů, nad jejich nízkou
tiskařskou kvalitou. To vedlo spořádané DL k tomu, že ve své pobočce
šli úplně jinou cestou: díky tiskárně v městě Velbert,kterou vlastnil
DJ8OT-Eberhard Warnecke, začali v DL vydávat vkusné diplomy s
perfektní grafickou úpravou (jeden z nich přetrvává v DIG- WDXS).
Někdo to však musel platit. Oním štědrým strýčkem byl Paul, DL9KP.
Aby to nebylo vše, DL-CHC Chapter nastavila nízké ceny za všechny
své diplomy. To samozřejmě vytočilo K6BX a velký boss Cliff si řekl, že
tuto „partyzánštinu“ jen tak nenechá. A odletěl do Evropy dělat pořádek.
Nic netušící DL uspořádali šéfovi CHC reprezentační recepci ve
špičkovém 5* hotelu Holliday In ve Frankfurtu n/M.. A K6BX začal
poučovat, jak by to v DL Chapter měli po přehodnocení dále dělat.
Konverzace vedená v anglickém jazyce začala váznout, ješitný stařík
pravil, že jejich angličtině nerozumí, předložené materiály si nemůže
přečíst, protože si zaměnil brýle atd... z jeho strany padly i nechutné
urážky, když po ostré stupňující se diskuzi nazval hostitele „malými
Hitlery“. A bylo po přátelství, ale také po německé pobočce.
Jediné řešení bylo založit diplomý klub svůj, nejlépe s mezinárodní
účastí. V čele musela být osobnost a nikoho nepřekvapilo, že
1.předsedou DIG byl zvolen Paul, DL9KP. Tuto funkci vykonával až do
17.3.1976, kdy se jí vzdal, bohužel ze zdravotních důvodů. Trápilo jej
chronické astma a hledal místo, kde by se mu pobývalo lépe než v
průmyslovém Porůří.

Z té doby mám od něj pohled z Chile. Ani tam to asi nebylo ideální a
Paul definitivně přesídlil na sever Itálie, nejdříve ke kouzelnému Lago di
Garda, které později kvůli enormnímu cizineckému ruchu zaměnil za
klidnější Padenghe. Z Paula se stal I2KLP,DIG 387 a protože v té době
byla vyhlášena nová- nejvyšší trofej DIG 1000, nebyl by to on, aby na ni
nezačal pracovat. Na DIG setkání v květnu 1979 si ji převzal z rukou
svého následníka DL9XW.

S Paulem jsem měl pravidelná QSO a těší mne, že je mám potvrzeny jak
z DL, tak z I. Samozřejmostí byly vyměněné novoročenky.
Uvědomuji si, že mým velkým štěstím bylo, že jsem se právě v éteru
seznámil s tímto výjimečným člověkem, vynikajícím operátorem a lovcem
diplomů v tom nejlepším slova smyslu. Bohužel v srpnu roku 1984 přišla
z Padenghe špatná zpráva: Paula k sobě povolal Wouf Hong.
Samozřejmě stále na něj vzpomínám s velkou úctou ke všemu, co tato
vzácná osobnost pro naše hobby, ale zejména pro DIG vykonala.
ALLES GUTE LIEBER PAUL !

DIG-UKW-NET
29. 3. 2013
Od 10.00 bude DIG NET na 145,300 MHz, pod vedením OK1AR, v
případě zájmu následuje opakování na 70 cm...
Tuto informaci vidí návštěvníci webu české sekce DIG, jako součast
upoutávky k I. DIG setkání v České republice. Protože jde o jednu z
hlavních akcí setkání v Podbořanech, domnívám se, že stojí za to
upozornit jak taková "runda" probíhá.
Navnadil mne na ni před setkáním DIG v Gülsu, v roce 2006, Zdeněk,
OK1AR, který již byl v těchto akcích "starý mazák", zúčastňující se DIG
srazů od roku 1990. Svým způsobem to na první pohled vypadá komicky:
představte si velký sál, plný radioamatérů, v ruce mají "ručky" před
sebou papír a tužku. V čele sedí řídící stanice (NET CONTROL), což byl
do nedávné doby Karl-Maria DD4NC s XYL Inge DG1NAS. Pro tento
účel pracující ještě s několika call - vesměs vzácné "žolíkové stanice" pro
mnoho diplomů. Krátce vysvětlil pravidla a již to frčelo.
Kvůli zrychlenému provozu vyvolával zájemce podle čísel jejich sufixů,
pozor: nemusí se začínat od jedničky! Mnoho DL se představuje i pod
klubovými značkami, respektive jako stanice se speciálními prefixy
DP,DR,DQ...lahůdkou jsou vždy unikátní DOK. Mluví se německy, nebo
anglicky.
Jak by měla vypadat relace účastníka takové rundy?
Musí být stručná (na tuto akci přijíždějí pouze na tento 1 den zájemci z
celého Německa, mnohdy cestují několik stovek kilometrů). Tak tedy:
pozdravit, dát report 59 (samozřejmá je výtečná slyšitelnost-hi), jméno,
které hláskujte a DIG členské číslo, poděkovat a rozloučit se - 77. Toť
vše. Řídící stanice vás zaloguje a potvrdí QSO. Následují další v řadě.
Vše musí mít šmrnc.
Zejména v Podbořanech se očekává velká účast - hodně přes 100 stanic.
Skončí-li se s dvoumetrem, možná přejdeme na 70 cm. nemáte-li ručku s
touto frekvencí, určitě vypomůže ihned kamarád. V Adlersbergu (2009)
za mnou běžel přes celý sál se svou maxi-ručkou Gun, DL3YA, abych se
ohlásil na 1296 MHz.
Jde o něco, jako čtvrteční SSB-DIG-Runde, ale ve větším fofru. Jedná se
o pragmatické řešení DIG, jakousi pomoc zejména zahraničním stanicím,

aby na VKV udělali DL stanice, které jinak nikdy nezaslechnete. A to se
počítá zejména do VKV (modré)plakety.
Jsou tací, kteří nad tímto provozem ohrnou nos. Samozřejmě jde o
zájem, či nezájem každého účastníka setkání, zda se této akce zúčastní.
Právě několika OK DIG členům pomohla účast v této rundě k
následnému získání DIG TROPHY 1000. Účastník nemusí sedět v sále,
může být QRV z různých blízkých míst, ale hlavně musí být slyšet.
OK1AR vysílává se svou radioamatérskou rodinou běžně ze svého
karavanu.
Výhodou letošní rundy bude česká řídící stanice, která pravděpodobně
použije i call OL2013DIG s členským číslem DIG 7777 ! Což je stejná
rarita jako DA0DIG, která vysílá pouze v létech končících čtyřkou nebo
devítkou (což jsou výročí DIG). Jedinečná výhoda vaší účasti je zejména
v tom, že si ihned po jejím skončení můžete osobně vyměnit QSL s
většinou účastníků. Zároveň bude funkční QSL služba pod vedením
Pepy, OK1SRD. A ještě jedno malé know-how: na setkání budou
členové DIG, kteří se nezúčastní mobilního závodu, nebo VKV-rundy, či
TEN-TEN rundy (28 MHz). Mám na mysli třeba DL8JS (DIG 1),DJ8OT,
DJ8VC, možná DF6QP - ty stačí při hamfestu nebo při jiné vhodné
příležitosti slušně požádat o VKV-QSO- nestalo se nikdy, že by
nepomohli.
Předpokládám, že účastníci z OK-OM budou sedět hromadně u
společného stolu a vzájemně si pomohou. Nezbývá mi, než těm, kteří do
Podbořan přicestují (pro některé to může být jejich první účast na
takovém setkání), aby se jim za těch pár dnů vše vydařilo.NSHL na
místě samém...

QUO VADIS ?
29. 6. 2013
Aneb kam kráčíš je mé zamyšlení nad stavem klubů, které se zabývají
"lovem diplomů". Elitní klub AHC nepřežil konec 20.století. CHC,
založený Cliffem Evansem, K6BX zkomíral po úmrtí jeho zakladatele a
ze známých diplomových klubů nám možná zbyl nejspíše už pouze DIG.
Tedy klub založený v říjnu, roku 1969.
Pobočka v OK se může chlubit nejen svou aktivitou, ale i tím, že je ze
zahraničních jednou z nejpočetnějších. To je jedna věc, ta druhá spočívá
v matematickém vyjádření, kolik členů DIG v OK pro tuto pobočku něco
chvályhodného vůbec vykonalo. Myslím, že nejsem daleko od pravdy,
pokud usuzuji, že jejich počet (těch +) je menší než počet všech prstů
(třeba na dolních končetinách), spíše půjde o předpoklad optimisty.
Konec konců ukazatelem bylo I.DIG setkání pořádané v OK na přelomu
května a června v Podbořanech. Lze říci, že dopadlo dobře, což je
zásluha minima členů v čele se Zdeňkem, OK1AR. Drtivá většina
neuznala za vhodné přicestovat do místa setkání alespoň na jeden den.
Nejsem přesvědčen, že ten zbytek jsou lidé, kteří nemají cca 300.-Kč na
jízdenku tam a zpět, respektive na pohonné hmoty a na párek třeba se
sodovkou. Samozřejmé u nich je, že se rádi pochlubí slovy: jsem členem
prestižního klubu DIG. Toť vše.
Nepočítám sem členy ve vysokém věku, či členy nemocné. Kdy jindy jste
pánové mohli prezentovat značku OK, než práve na "domácím hřišti" ?
Protože vedu občas korespondenci jak s členy, tak nečleny DIG –
nabízím pár řádků k zamyšlení. Jsou zajímavé, možná i provokativní:
Je spíš důležitější si uvědomit, že diplom dnes je zcela něco jiného, než
diplom před 30 lety. Dnes splněním podmínek získáváte právo si diplom
koupit a jejich vydavatelé dělají leccos proto, aby se jejich zboží
prodávalo. Sběratelé diplomů kdysi patřívali k nejkvalifikovanějším
radioamatérům a jejich diplomy byly v podstatě certifikáty, dokládající
jejich schopnosti. Členství v klubu sběratelů diplomů pak bylo čímsi
prestižním, avšak nikoli elitářským - členové spolu táhli za jeden provaz
a svými aktivitami umožňovali ostatním splnění náročných podmínek
diplomu. Nepsané motto bylo, že diplom má být oceněním umu, avšak
nikoli otázkou náhody, štěstí nebo peněz. Dnes v DIG převládají němečtí
členové, kteří se do klubu "kvalifikovali" vlastnictvím 25 směšně lehkých
německých diplomů. Tito členové nejen, že neznají Morse, ale ani

neovládají žádný cizí jazyk. Pro DX stanice (členy) jsou tedy
nedosažitelní, což nikomu nevadí. Členství v DIG tedy ztratilo svůj
význam i svoji prestiž. Neplyne z něj žádný užitek, člen ani nemá
možnost prakticky pomoci něčemu dobrému s výjimkou bodů pro
diplomy za spojení se členy DIG....
K tomu dodávám názor svůj: není divu, že největší počet členů se
rekrutuje z DL. Jde přece o zemi zakladatelů. To, že někteří neovládají
telegrafii mi nevadí. Horší je situace, že klub pomalu "vymírá". Je to vidět
každý rok v členské listině, kde počet "silent keys" činí již 10 stránek
(podotýkám, že "SK" jsou uvedeni drobným písmem-oproti členům
žijícím).
Druhá věc je posouzení programu klubu. Zde nevidím ony "zádrhele",
které by klub poškozovaly. Každý rok jsou pořádány 3 "velké závody" a 2
menší (jaro,podzim). Kromě prázdninových pauz jsou každý týden 2
rundy – telegrafická i fone.
Diplomový program je zpracován tak, že každému umožňuje dosáhnout
všechny vyhlášené diplomy. Samozřejmě chce-li někdo dosáhnout
vrcholu, musí ovládat i onu telegrafii, jazyky i zapracovat na VKV, to vše
v nejvyšších třídách. Něco to stojí, ale není nad to převzít na
mezinárodním setkání klubu trofej nejvyšší, což může potvrdit Beda,
OK1DOZ, který si pro trofej přicestoval do Podbořan z Pardubic. Další
žadatelé budou již muset zajet do DL. Jinde než na takových setkáních
se nejcennější DIG trofej nepředává.

Samozřejmě je zde skupina další, která to zkrátka vzdá. Z objektivních i
subjektivních příčin není schopná na onen "klubový vrchol" vystoupit. To
lze samozřejmě pochopit. Ale vrátím se k začátku této mé úvahy. Kam
kráčíme ? Odpověď je: n e v í m. Každý člen DIG, tedy i v OK má své
rezervy. Bohužel ty jsou ohrožovány časem, který je neúprosný. Pokud
se rezervy vyčerpají, přestává i aktivita v tomto hobby. Věkový průměr
účastnků setkání v Podbořanech byl kritický... (67.let)

Vzpomínka "starého zbrojnoše"
2. 1. 2014
Skype 2.ledna roku 2014:
Zdeněk Říha: tak tu zrovna koukám na log ze 100. DIG CW rundy
18.4.1973, pod vedením DL7DO. Byli jsme tam oba.
[11:29:54] Jiří Kubovec: Jó Zdeňku, na to nejde zapomenout. Myslím, že
cca 150 stn a cw DJ8OT a DL9XW !!!
[11:31:23] Zdeněk Říha: jj, mne to právě udivilo, kolik tam tehdy bylo
stanic. Ale ona i účast v "normální" CW rundě byla okolo 60 stanic. Teď
jich tam bývá 16.
[11:32:49] Zdeněk Říha: a co jsem úplně zapoměl a objevil až v těch
starých denících, že jsem CW rundu i několikrát řídil. Ani si
nevzpomínám proč, zda mne o to DL7DO požádal... Nevím, v palici už to
nemám.
Výše uvedená korespondence mne inspirovala k napsání něčeho – jako
vzpomínky.......
Byl konec března roku 1973 a každý večer ve středu jsem pozoroval jak
roste počet účastníků telegrafické DIG Rundy. Pravidelní účastníci (mezi
které jsem patřil), věděli, že 18.dubna bude "velká sláva" uskuteční se
CW-DIG-RUNDE Nr. 100 !
Klikou bylo, že řídící stanicí byl Ralf Herzer, DL7DO z Berlína, výtečný
telegrafista, z jehož iniciativy a za podpory Gerda DL3CM začala
telegrafická runda fungovat. Inspirován Zdeňkem, OK1AR jsem vyhledal
LOG z oné doby.
Aby mi nic neuteklo, vyhlížel jsem již před 18-tou hodinou net-control.
DL7DO měl jako obvykle ufb signál a potěšil mne pořadovým číslem 5 !
Dále půjde již o výpisy z logu.
Přesně v 19:00 začal se svým QTC Ralf, vypočítáno to měl přesně – 30
minut.
Následoval jeho zástupce DL3CM,

v 19:27 se ozval můj DIG guru Paul, DL9KP - velký první šéf DIG a po
něm DK0DIG.
Další bomba vybuchla v 19:36, kdy se ozval notorický SSB-Mann –
Eberhard, DJ8OT. Ihned se ozvali DL mládenci se svým hi-hi, protože
nevěřili, že klíčuje sekretář klubu.
Bylo 19:42 a "šel jsem na věc" samozřejmě i s prachatickou kolektivkou
OK1KVG.
Další cizinec byl Wino PA0ABM ve 20:13.
Budoucí šéf ssb rundy Hans, DJ0VZ ve 20:30,
Harry Činčura, OK3EA ve 20:38 po něm za dvě minuty Vilo tenkrát
OK3CEK (nw OM3MB).
Dokonce i Jarda Winkler, OK1AOU z Č.Budějovic (v té tobě ještě nebyl
členem DIG),
21:34 Peter OK3EE a Zdeněk OK1AR pořád nikde.
Ve 21:57 Franta Balek z Horažďovic,OK1IBF (nw OK1FR),

Ve 22:04 Štěpán, OK1AKU.

Konečně ve 22:18 byl vyzván OK1ARH, bohužel neozval se, ještě teď
neznám důvod. Následovala řada YU.
Ve 23:05 konečně Zdeněk !
Poznáváte?

OK1ARH - 1971
Jako poslední ve 23:20 na QRG Eitan z Haify 4X4MN (579) a jubilejní
runda končí....
Jak je v rundách dobrým zvykem (a bylo to již i tenkrát) všichni, od
kterých jsem neměl doposud QSL – lístek za tuto jubilejní stou rundu
poslali. Mou výhodou je, že si vzpomínám na události před mnoha lety.
Samozřejmě má to i nevýhodu, že si nepamatuji potřebné detaily ze dne
minulého-hi. Vzhledem k tomu, že jsem byl účastník výše popsané rundy,
je třeba dodat maličkost – bylo nás tehdy na 3,550 Mhz bratru
jednostopadesát !

Neobvyklé rozhodnutí
21. 1. 2014
Good bye Germany, good bye DARC and sorry good bye DIG ! Tato
slova napsal nedávno dlouholetý diplomový manažér DIG Karl-Heinz
Kümmerle, DL2JB, DIG 28 - opouštěje ve svých 72 létech poklidné
německé městečko Weinheim.
Je mi potěšením, že vlastním cca třetinu diplomu DIG, na kterých je jeho
podpis. Až do roku 1980 vykonával poctivě svou funkci. Nárůst členské
základny v sedmdesátých a osmdesátých létech vedl k obrovské
poptávce po atraktivních diplomech, které při nejlepší vůli stihnout
nemohl. Nové diplomy: Actio 40, DIG 77, IAPA, Family a další si vynutily
rozdělení práce mezi více pomocníků, tedy do stavu, který existuje v
současné době. DL2JB se věnoval převážně provozu ssb, obdobně jako
Walter DL8JS a bohužel se neúčastnil DIG Party a od druhé
polovinysedmdesátých let ani nepobýval ve čtvrtečních DIG rundách.
Inu měl jsem na něj smůlu. Byl jedním ze třech zakládajících členů klubu,
se kterým jsem dlouho neměl QSO. Štěstí mne potkalo 17.2.2011 při
návštěvě Zdeňka, OK1AR. Při pražském pobytu sekretáře klubu
Wernera, DH1PAL jsme se domluvili na výjezdu do Podbořan, odkud by
byl činný jako OK/DL0DIG při čtvrteční rundě, samozřejmě se svým
aktuálním Rundspruchem. Podmínky byly v ten den velmi dobré a netcontrol Gun, DL3YA oznámil, že mimo Wernera OK/DH1PAL a Elfi,
OK/DF3TE je přihlášena mimořádná stanice DF0VHF (DOK VHF) u
mikrofonu DL2JB. Samozřejmě jsem se jako zájemce přihlásil. Zřejmě to
byla jedna z posledních účastí DL2JB v DIG rundách.V 17:10 UTC jsme
si vyměnili reporty a členská čísla. Za pár dní přišly QSL, na kterých je
uvedeno dokonce QRB 616 km.
V té době již DL2JB jezdil pravidelně do Indonésie, učil se tamní nelehký
jazyk a zjišťoval, že se tam cítí ve svém věku velice dobře. Začal
sondovat možnosti získání místa k bydlení. Na svém, tehdy ještě
radioamatérském webu se začaly objevovat krásné fotografie z exotické
země.
Po 5-ti létech výjezdů dospěl ke konečnému rozhodnutí - definitivně
opustit svou vlast, trvale se přestěhovat a prožívat podzim života v
novém prostředí. Překvapilo mne jeho nové QTH. Jde o větší město na
ostrově Java jménem Bogor, ležící jižně od Djakarty. Překvapilo proto,
že po klidném Weiheimu přesídlil do města mnohokrát většího s opravdu

čilým ruchem. Navštivte jeho nový web http://auswandern-good-byegermany.webnode.com a klikněte na satelitní zobrazení. Větší
nemovitost uprostřed opravdu masivní zástavby.
I stalo se. DL2JB (jistě po zralém uvážení) prodal: FT950, FT767GX,
FL7000, 3-el. beam a dipól 40-80 m. Vzdal se radioamatérského vysílání
a vzhledem ke stanovám klubu i členství v DIG. Je to pro klub velká
ztráta. Z mála žijících zakládajících členů odchází DIG 28, a to po skoro
45 létech ! V YB používá jméno Carlo.
Tak tedy milý Carlo:
Sampai berjumpa lagi.
Dne 16.8.2014 mi Charly napsal z Indonesie:
Lieber DIG-Freund, du hast mich mit deinem Bericht zu Tränen gerührt.
Ja, ich habe Deutschland verlassen, weil sich meine Ehefrau nach 50
Ehejahren verlassen hat, und ich von dem Rest meiner Rente nicht
leben konnte. Hier in Indonesien war ich zu meiner Berufszeit sehr oft,
hier kann ich wenigesten menschenwürdig leben. Glaube mir, wie gerne
würde ich wieder QRV sein, aber mir fehlt das Geld dazu um eine kleine
Station zu kaufen. Ich habe auch keinen mehr der mir hilft, selbst meine
Kinder und Enkel wollen nichts mehr von mir wissen. Es wäre schön
wenn du mir mal schreiben könntest. Meine E-Mail:
karlheinz.kuemmerle@gmail.com.
73 de DL2JB Charly, Karl Heinz Kümmerle

Jak DIG profiluje své členy
3. 5. 2014
Nastalo babí léto roku 1969 a skupina radioamatérů-třicátníků v Porůří
dospěla do závěrečné pracovní fáze, jak vytvořit nový klub zájemců o
diplomy po zanikající CHC Chapter DL. Mozkem tvůrčí party byl
Eberhard Warnecke,DJ8OT z města Velbert.
Původní úvaha byla pokračovat ve všem stejně, a to pouze ve Spolkové
republice Německo. Bohudík starší a zkušenější zájemci přišli s
nápadem: ano DL bude tvořit základ klubu, ale dejme možnost vstupu
všem dalším po celém světě, pokud splní požadavky případného členství
dle našich stanov. Šlo o prozřetelný krok, kdy se neuvažovalo v intencích
tehdejší doby, ale naopak s výhledem do dalekého budoucna.
První starostí "otců zakladatelů" bylo vytvořit co nejrychleji početnou
členskou základnu, přičemž každý z přicházejících nových členů DIG
dostal za úkol klub propagovat a vytypovat si vhodné protějšky (jedno
zda v DL či v zahraničí) se zájmem o radioamatérské diplomy.
Druhým krokem bylo vytvořit nové diplomy, které by svými podmínkami
zaujaly širší okruh potenciálních zájemců. To byla práce Eberharda,
DJ8OT a Karla Heinze, DL2JB, který se stal klubovým manažérem. Část
první skupiny diplomů DIG přešla (v nové grafické úpravě) z dřívejší
CHC Chapter DL (W-DIG-M, EU-PX-A, WGLC a TMA), zcela nový byl
1,000.000 Award, červená plaketa za diplomy získané za CW-QSO,
modrá za VKV diplomy. Jako tehdy nejvyšší byla Trophy 500. Ony tři
poslední byly již podmíněny i potvrzenými QSO s DIG členy. Vzhledem k
hezké grafické úpravě se rozpoutal ihned boj o to, kdo získá nové
diplomy, plakety a trofeje s co nejnižším číslem.
Třetí krok znamenal udržet čtvrteční ssb rundu. Ta probíhala pravidelně
pod vedením DJ8OT a účast v ní si zájemci potvrzovali QSL lístky. I když
si to možná neuvědomujeme jde o jednu etapu profilace členů (či
kandidátů na členství) – čím častěji se zúčastníš čtvrteční rundy, tím máš
větší šanci získat vzácné body pro DIG diplomy. Na rundy navázala v
roce 1970 první DIG-QSO-PARTY-SSB (1.vítěz DJ8OT), a to druhou
sobotu a neděli v březnu, což se stalo tradicí. Podmínky závodu
zpracoval Rudi Knobloch, DJ3HJ.
Představenstvo klubu se scházelo pravidelně. Co bylo důležité, byli sem
zváni i řadoví členové klubu a právě oni masivně podpořili klub dalšími

plodnými nápady. Telegrafisté cítili potřebu mít svou rundu také.
Zásluhou DL7DO a DL3CM se tak stalo v roce 1971, čas byl stejný jako
u ssb, runda se konala každou středu pod vedením Ralfa DL7DO a
prvními pionýry - účastníky byli DL3CM, DL1ES, DJ1XP a DJ4HR. V
dubnu roku 1972 se uskutečnila i první DIG-QSO-PARTY-CW. Prvním
vítězem byl DJ8SW.
V éteru se objevila první klubová stanice DL0DIG, nr.1000. DX-mani
vymysleli diplom WDXS. První předseda DIG, Paul Kleinholz, DL9KP
musel ze zdravotních důvodů rezignovat a nahradil jej Hans-Peter,
DL9XW. Lze říci, že pod jeho vedením odstartoval klub do hvězdných
výšek. Jak vzrůstajícím počtem členů, tak atraktivním diplomovým
programem každoročními klubovými závody od března do května, kdy
probíhala UKW-DIG-PARTY. V polovině let 70-tých přibývá zřejmě
nejhezčí DIG diplom IAPA za světová letiště. Je o něj ihned obrovský
zájem, a to i od nečlenů klubu.
Klubovým pozdravem se stalo 77. Rozšířené představenstvo to
inspirovalo k mnoha plodným věcem. Byly vyhlášeny podmínky nejvyšší
trofeje, t.zv. DIG TROPHY 1000, 7.7.1977 vysílala DL0DIG z PSČ 7777,
operátoři byli DJ8OT,DH5JR a DB7PY(nw DH1PAL), na podporu pásma
7MHz vznikl diplom ACTIO 40 a DIG DIPLOM 77. Prvním držitelem DIG
1000 TROPHY se stal Alois Stirba, DL3AR, v první třicítce figuruje i
Zdeněk, tehdy OK1ARH, nw OK1AR. Novou NET CONTROL se v SSB
rundách stal nezapomenutelný Hans Pollak, DJ0VZ. Pod jeho vedením
se scházelo okaždý čtvrtek na 3,777 Mhz cca 300 stanic z celé Evropy, a
to včetně vzácných expedic (na př. GM5BCM z tehdy vzácných Shetland
Isl. Pro WAE).
DIG přesáhl 3000 členů, ale bohužel byli ohlašováni i první silent keys.
Dalším významným krokem klubu bylo zavedení nového diplomu
FAMILY AWARD od 1.1.1980. Výtečný nápad ! A dovolím si říci, že to
byl podnět pro mnoho YL a XYL k získání koncese. Zejména v DL nastal
YL-BOOM ! Slečny, dámy i sympatické čilé babičky začínají v ještě
větším počtu jezdit na každoroční DIG setkání. Setkáváme se s prvními
osobnostmi DIG-YL – namátkou jmenuji: DL4BO,Ingrid, DF3TE, Elfi,
DF4UM, Marion, DF6QP,Ulla, DL3DBY Anny, DH5JR Hannelore a
desítky dalších. V současné době opravdu není obtížné tento diplom
získat. Každoroční DIG-TREFFEN iniciují účast členů, bohužel až do
roku 1990 bez účasti DIG z OK z nám známých důvodů. Zde se
předávají nové diplomy, plakety a trofeje až po onu nejvyšší. K diplomům
se vydávají doplňovací známky (za počet členů, za druhy provozu, za
prefixy).

U příležitosti 20.výročí klubu a na podporu VKV-QSO je vyhlášen v roce
1989 nový diplom DIG-ZODIAK 270. Přibývají krátké červnové (jarní) a
říjnové (narozeninový) závody. Stanice DK0DIG dostává členské číslo
4000 a je CW klubovou stanicí, DF0DIG s číslem 3333 používá DIG-NET
CONTROL SSB. Rok 1990 je rokem sjednocení Německa, DIG
vyhlašuje diplom GERMANY. Následuje CEPT AWARD, který podporuje
výletníky s radiostanicemi, brázdícími po celé zeměkouli a konečně DIG
EURO-DIPLOM za QSO s ustavujícími zeměmi Euro. Nápadem DJ8OT
je mimořádná stanice DA0DIG, která je činná pouze v jubilejních
(narozeninových) klubových létech (končící čtyřkou a devítkou),DIG
5000. U příležitosti 30.narozenin klubu je vyhlášen další diplom DIG 30.
Je poměrně nejlehčí a lze jej získat účastí v jednom z DIG výše
uvedených závodů.
Výše uvedené řádky byly napsány k objasnění čím klub DIG profiluje jak
své členy, tak případné kandidáty.
Není psán pro ty, kteří skončili u věty: jsem členem prestižního klubu
DIG (a to je vše).
Konec konců každoroční klubové závody, rundy a zejména klubová
setkání ukazují na klubovou aktivitu. Jsem rád, že loňské DIG setkání v
Podbořanech, zorganizované Zdeňkem, OK1AR a jeho výtečnými
pomocníky reprezentovalo DIG- OK sekci jako t.č. nejlepší mimo DL.

OK1KI, DIG 4949
17. 5. 2014
Dovolte, abych vám představil skvělou ženu, radioamatérku tělem i duší
a famózní telegrafistku. Je pro mne potěšením, že jsme členy jednoho
klubu, v tomto případě DIG. Jmenuje se Milada Šebestová, bydlí v Praze
a je v radioamatérském světě známá tím, že jeji obdivovatelé založili
KIKI FAN KLUB (www.kikifanklub.unas.cz), což je (v současnosti) skoro
75-členné aktivní seskupení, svým způsobem světový unikát, zahrnující
ve své členské základně dokonce i radioamatéry mimo OK.
Další tři odstavce jsem čerpal z jejího webu, protože ukazují jakou
cestou se Míla dostala k našemu hobby:
Milada Salabová v 17-ti letech absolvovala vojenskou školu radistů a
dále pracovala léta jako profesionální radistka. Díky profesi, kterou si
zvolila musela projít tvrdým vojenským výcvikem včetně výcviku
parašutistického, v roce 1965 získala titul Mistr telegrafista. Život se s ní
nemazlil a lze říci, že ono pověstné sluníčko začalo nad ni zářit až v roce
1984,kdy absolvovala radioamatérské zkoušky díky kolektivní stanici
OK1KZD (jejíž členkou se stala), a která byla v té době jednou z
nejlepších kolektivek v OK.

V roce 1985 obdržela licenci a mohla konečně vysílat pod značkou
OK1FKI. V roce 1986 se seznámila s budoucím manželem Václavem OK1SZ, který byl radioamatérem od šedesátých let. Mnohému Mílu

naučil. Oba rádi závodili a každý měl své oblíbené kontesty. Měli pouze
jeden rig, v té době to byla vojenská RM-31A. V roce 1987 již FT 200 a v
roce 1988 FT 101. ANT byla drátová 27 m dlouhá, tlouštka 0,35 mm. Od
roku 1994 změnila svoji značku na dvoupísmennou a stala se OK1KI.
Téhož roku si pořídili Kenwood TS-680S, který používá dodnes. Manžel
instaloval různé antény, poslední byla FD-8. Václav uměl opravit snad
vše, hodně bastlil. Bohužel zemřel ve svých nedožitých 55 letech v roce
1996. Míla pokračovala ve vysílání až po několika letech, kdy byla
schopná znovu zasednout ke kdysi společnému rigu. Začala opět závodit.
Osobně jsem Mílu poznal v roce 2005, kdy mi scházelo do DIG top
trofeje posledních pár diplomů a chtěl jsem udělat s vyhledávanou,
známou a výtečnou telegrafistkou naše "first QSO". Zdařilo se to v
telegrafické DIG party. Došlo k rychlé výměně QSL a nedlouho poté ve
Strojeticích i k osobnímu seznámení. První věc, která mne na ní zaujala
byl výrazný nápis na tričku I LOVE CW. To je její logo ! Oba máme
telegrafii rádi. Ona se představila jako Kriminální inspekce (také i KIKI),
já jako Akademie musických umění. Tak se i dále občas oslovujeme,
třeba v korespondenci. KIKI je pravidelnou účastnicí a fotoreportérkou
nejen mezi DIG členy setkávajícími se ve Strojeticích, ale též na
mezinárodních radioamatérských setkáních. Společně jsme třeba byli s
desítkou dalších OK na DSW setkání v Plau am See v roce 2008.

Je výtečnou tanečnicí, což je zachyceno na dévedéčku z podbořanského
setkání v roce 2013, aby tance nebylo málo chodí i do kurzu tanců
břišních ! Hodně času věnuje KIKI FAN KLUBU, pro který třeba navrhuje

vkusné diplomy, udělované v klubových závodech. Ostatně Mílina
aktivita je zachycena fotograficky na výše uvedeném webu. Díky členství
v DIG je držitelkou většiny ocenění klubu a osobně se domnívám, že k
zisku trofeje nejvyšší jí schází pouze malý krůček. Tím myslím
aritmetické číslo diplomu potřebných. Myslím si, že onen poslední krok je
brzděn obětavou a neúnavnou prací právě pro KIKI FAN KLUB. Mám
nesplnitelné přání, kdy si představuji, že Míla zadává množství nutné
administrativy vedoucí k vyplnění těch posledních žádostí o diplomy
právě mužské základně klubu. Vždyť víme dobře, kolik času zabere
pouze vypsání minima, t.j. ku příkladu 1200 QSO pro ACTIO 40, 1000 či
více QSO pro W-DIG-M, nebo 2000 QSO pro WDXS. Pro zajímavost
jediné tři držitelky DIG TROPHY 1000 jsou z DL: Elfi – DF3TE se svou
dcerou Marion DF4UM a Erna, DL1PT. Míla by mohla být její první
neněmeckou držitelkou !

Přes to vše se s touto příjemnou a jemnou blondýnkou budeme dále
setkávat na klubových setkáních tuzemských i v zahraničí či v Holicích.
A samozřejmě v závodech, zejména těch telegrafických. Inu ono I LOVE
CW a OK1KI patří nerozlučitelně k sobě.

DK0SN
1. 10. 2014
V článku o DIG setkání v městě Hatten (poblíž hansovního města
Brémy), je zmínka o navštěvě pár OK na lodi Seefalke v přístavním
městě Bremerhaven. Na lodi je totiž QTH stanice DK0SN.Obsluhu tvoří
Marita, DL2BJW a Winfried, DL3BJX. Oba členové DIG Nr.5428+5429.
QSO s nimi lze tedy započítat ku příkladu do diplomů:
W-DIG-M
GERMANY
FAMILY.
Loď je vkusně zařízená s útulnou kabinou pro vysílání. Aby těch
laskomin nebylo málo, na fotografii z přístavu vidíte vpravo zcela
zrenovovanou ponorku z II.světové války (U-BOTH), kterou lze za mírný
poplatek navštívit a prohlédnout si, za jakých podmínek tam žilo celé
osazenstvo.
Více najdete v MENU-HAM MEETINGS přímo v článku o setkání
HATTEN 2007.

45.narozeniny DIG
7. 10. 2014
V DIG je dobrým zvykem pořádat každý rok první středu a první
čtvrtek v červnu a obdobně v říjnu, hodinové závody ihned po skončení
telegrafické a ssb rundy. Podzimní závod je "narozeninový", protože DIG
byl ustaven dne 10.10. roku 1969 v městě Kempen.
V létech končících devítkou a čtyřkou je vždy aktivní mimořádná stanice
DA0DIG (členské číslo 5000), což znamená, že pokud lovec DIG tuto
stanici "propásne" musí čekat dalších 5 let.
I když mám u diplomu W-DIG-M doplňující známky za QSO s 2000 členy,
právě DA0DIG mi chyběla. S cílem ji konečně udělat jsem se zúčastnil
čtvrtečního závodu. Již při přihlašování do rundy bylo patrno, že
podmínky opravdu nebyly dobré. Sekretář DIG Werner, DH1PAL je
obvykle slyšet v ohromné síle. Letos sice také, ale tento čtvrtek v
hlubokém úniku a značném QRM. Ideální to tedy před závodem
rozhodně nebylo.
V závodech zásadně nevolám výzvu, ale poslouchám a vybírám (ďobám)
si. Zpočátku ty nejlépe slyšitelné stanice, v mém případě: OK1AR,
OK1DOY, OK1XC a OK7AR. Bylo pro mne úlevou brzy udělat Wernera
a Elfi, protože šlo o čtyři členská čísla za DH1PAL, DL0DIG, DF3TE a
DA0DIG. Následovala Marion DF4UM a DL0YL s podivným, těžko
laditelným úzkým signálem. I paní pokladní DIG Ulla, DF6QP byla na
závod dobře připravena.
Z pozdější korespondence se Zdeňkem,OK1AR a Radkem, OK1FHI
jsem zjistil, že oba, dost na pásmu se vyskytujících DIG vůbec neslyšeli.
U mne šlo třeba o Mílu, OK1KI.
Cituji OK1AR: Vezmu to od Marion - ona má takhle úzkou modulaci už
asi půl roku. A asi neví co s tím, protože už i v DIG rundách ji několik lidí
upozorňovalo, že je místy téměř nečitelná, ale nechává to tak stále. Já s
ní mám občas také problémy a honím na ní RIT sem a tam.
Jinak já měl za prvních 10. minut 23 QSO ale pak jako když zatne sekyru.
Na několik výzev nic. tak jsem ladil, ale při tom jen 3 další QSO, tak jsem
zase někam sedl a dával výzvu. Pak jsem si zpravil chuť až posledních
10. minut na OL5D. S Maruš jsme zopakovali prakticky začátek závodu,
opět 23 QSO. Placama mne nikdo nevolal, já nikoho nového najít taky
nemohl a přitom Alena má v logu 8 DIGáčů, o kterých jsem ani nevěděl,

že jedou. Je vidět, že stanic je tam dost, ale já je neslyším. Zřejmě
hluchnu, protože občas zjišťuju, že Alena poslouchá lépe jak já..
A Radek, OK1FHI: Jak tak koukám, tak ty grupy dávali spojení
jednotlivým stanicím, jak se jim zachtělo. Já např. Marion DF4UM dělal
hned na začátku (ano její signál byl silný, ale dost špatně čitelný, až moc
tak nějak zúžený a dost nakompresorovaný) a ta mě DL0YL nepředávala.
Na Wernera + Elfi jsem narazil až minutu před koncem, kdy je dělala
Míla OK1KI a ty jí předávali co jsem slyšel DH1PAL, DF3TE, DL0DIG a
více jsem neslyšel. Je zajímavé, že v CW části mě Werner zavolal 2x,
jednou dal svoji značku a pak skoro na konci předával DL0DIG. Ale je z
podivem, že jsem neslyšel ani v jedné části DA0DIG (asi také Werner).
Nějak mě to ale nemrzí, jelikož tuto stanici už mám z dřívějška a z
letošní DIG QSO Party. Mno nevím, nevím - nevím jak Tobě, ale mě se
tyto "vele grupy" zrovna moc nelíbějí. Ještě tak dvě stanice (třeba
manželé např. DL8NCS + DG9NGO) to beru, ale aby někdo obsluhoval
5 a více značek? Vždyť Zdeno mohl použít svoji AR call a Maruš a
OL5D+OK1KIG buď nechat v klidu nebo nabídnout jiným (ale komu, že?).
Ale taktika či nechuť někomu přihrát nebo nepřihrát body je trošku
unfair...
Potěšitelná byla účast OK stanic, po DL jasně nejvyšší. Myslím, že i
celkové výsledky nejlépe vybavených stanic budou výtečné. Druhý
problém je disponování několika call jedním účastníkem. Jasně, že má
Radek pravdu. Já se na tento problém dívám z pohledu netypického
účastníka závodu, který je příjemně překvapen množstvím dosažených
bodů za velice krátkou dobu. V mém případě: Werner group + Zdeněk
group znamenalo celkem 11 QSO, tedy 110 bodů ! Z druhé strany jak
Werner, tak Zdeněk nabízeli použití exkluzivních call´s každému. Bez
výsledku ! Tak tedy: Babo raď !
Hlavní je, že šlo o malý hodinový závod, při kterém jsme se všichni fajn
odreagovali.

Co nového v DIG ?
21. 2. 2015
Je dobrým zvykem největšího mezinárodního diplomového klubu na
světě, jimž je DIG, že péčí paní pokladní Ully, DF6QP obdržíme
zpravidla v polovině února novou členskou listinu. Zásluhou sekretáře
klubu Wernera, DH1PAL nejde pouze o seznam členů, ale obsahuje i
dosti aktualit. Jedinou smutnou realitou je stále se zvětšující seznam
silent keys, který počátkem tohoto roku zabírá 11 stránek formátu A5 !
Je zde seznam všech držitelů DIG 1000 TROPHY a nositelé zlatého
odznaku DIG, kterých je t.č. 21, což za 45 let existence klubu není
mnoho.
Zajímavá je tabulka členů s největším množstvím potvrzených členů DIG:
4500 cfm DL9XW , bohužel již SK
4300 cfm OK1AR
3400 cfm DH1PAL,DK1YP,DL1EK
3200 cfm DF3TE (YL), UX2MM
3000 cfm DK9SC, DL2KAS, DL9HC a OM3EA oba SK
S počtem 2600 cfm je OM3MB, 2000 cfm uvádí také OK1AYD a
OK1AMU
Další OK/OM: 1500 - OK1DKR, 1300 - OM3IQ SK, 1200 - OK1DLA,
1200 - OK1FHI.
2200 členů na VKV má potvrzeno DH1PAL
1600 členů pouze CW má potvrzeno OK1AR
A nakonec uvádím žhavé adepty z OK-OM, kteří mohou již v červnu
2015 převzít na DIG setkání v Neunkirchenu DIG 1000 TROPHY.
Vycházím z toho, že níže uvedení jsou držiteli CW a VKV plaket a
TROPHY 500: OK1AYD, OK1DKR, OK1DOY, OK1FHI, OK1RH,
OK1SRD, OK1WU a OM3EE.

A77DIG
1. 4. 2015
Vyplatí se být v centru radioamatérského dění. Pokud jde o Evropu,
takmísto, kde se koncentrují špičky a celebrity z našeho hobby koncem
června každého roku leží na jihu Německa a jmenuje se Friedrichshafen,
akce typu veletrhu se nazývá HAM RADIO.
Do tohoto města poslední dobou pravidelně zajíždí Zdeněk Říha,
OK1AR s manželkou Marií, OK5AR, j ednak aby si prohlédl co je ve
světě radioamatérské techniky nového, setkal se s mnoha přáteli, které
zná buď osobně, nebo z éteru, ale také - protože je předsedou české
sekce DIG, aby pobyl v přátelském prostředí ve stánku DIG. Ten má na
starosti sekretář klubu Werner Theis, DH1PAL s Elfi, DF3TE.
Zcela náhodně se zjistilo, že poblíž stánku DIG má své přechodné sídlo
QARS - Katarská radioamatérská asociace. Počtem členů není veliká,
nedisponuje třeba ani QSL službou, ale o radioamatérech z A7 se ve
světě ví. Je pravdou, že zatím ještě nedosáhli výrazných světových
úspěchů, ale přátelská návštěva jejich zástupců u veletržních sousedů,
tedy u DIG, byla motivována mnoha dotazy, co vlastně tento
mezinárodní diplomový klub je, čím se zaobírá, jakou má členskou
základnu a v čem je aktivní.
Bylo ihned jasné, že před vedením DIG se otevřela široká škála
dotazů a odpovědi katarské přátele přímo ohromily. Zřejmě nejvíce je
zaujala pravidelná radiová komunikace s členy prostřednictvím fone a
telegrafické rundy, které probíhají (mimo letní a zimní prázdniny, každý
týden). Aby to nebylo málo, zmínil se bývalý sekretář klubu Eberhard
Warnecke, DJ8OT o tom, že kdysi v minulosti byla snaha organizovat i
DX-DIG-RUNDE, ale nadšení ztroskotalo na lokaci řídicí stanice, která
na optimálním DX pásmu, 14 MHz, nesmírně obtížně
registrovala množství zejména německých stanic, které sice slyšela buď
velice špatně, nebo vůbec. A přátelé z Kataru zbystřili. Je zajímavé, že v
tomto státečku je množství lidí s ohromnými, zejména manažérskými
schopnostmi. A padl dotaz: a co byste pánové říkali na to, kdybychom
takové řídicí stanici vytvořili u nás optimální podmínky v podobě, ve
které by mohla tuto činnost snadno vykonávat a tak umožnili
seznamování našich členů s provozem, který doposud
neznají (samozřejmě by se jednalo o zkušební provoz) ?

To byla pro klubové vedení bomba ! Něco naprosto neuvěřitelného !
Po více než 30-ti létech by se obnovila DX-DIG Runda a ještě k tomu
z radioamatérsky atraktivní země. Samozřejmě bylo jasné, že řídicí
stanicí nemohla být žádná stanice z Kataru. Funkci t.zv. NET CONTROL
může vykonávat pouze zkušená osoba, která je perfektně seznámena s
činností DIG, pokud tuto činnost vykonávala v rundách na 80 metrech,
tím lépe a ještě lépe, pokud má zkušenosti z DIG závodů. V Kataru byl
zájem zejména o DX rundu telegrafickou (protože CW provoz je tam
oproti provozu SSB A DIGI minimální). První přátelské setkání bylo
uzavřeno ve čtvrtek 26.6.2014 s tím, že se nabídkou vedení DIG bude
ihned zaobírat. Zástupci QARS byli pozváni na sobotní odpoledne.
Zajímavé vyprávění teď na chvíli přerušíme, protože by bylo
dobré čtenářům sdělit něco o státečku zvaném mezinárodně Qatar.
Podíváte-li se na mapu Saudské Arábie a zamíříte k Perskému zálivu,
uvidíte přibližně v poloviněvýchodní části země, že s tímto kolosem
sousedí právě Katar. Pravda rozlohou se řadí až na 157.místo na světě,
počtem obyvatel (o málo více než Praha) je na místě 154.Tedy nic moc.
Ale pozor: zásobami ropy se řadí na místo třetí ! Životní úrovní je
srovnatelný s předními západními zeměmi. Moudré vedení země
poskytuje svým občanům bezplatné zdravotní služby a vzdělání. Ti, kteří
se zajímáte o sport, jistě víte, že v hlavním městě Dauhá je ASPIRE
ACADEMY, vedená zkušenými manažéry z USA, Velké Británie,
Španělska a Itálie. Snadno získává sportovně nadané studenty, kterým v
případě jejich vynikajících výsledků promptně nabídne katarské státní
občanství. A divák v TV vidí bývalé sportovce, zejména Keňany, jak pro
Katar získávají olympijské medaile. Pravda již nemají své původní jméno,
ale na jejich cestovníchpasech jsou jména arabská. Je jasné, že chudá
mládež, zejména z Afriky má ohromnou motivaci se do Kataru dostat.
Nedávné mistrovství světa v házené bylo názorným příkladem. V pořadí
druhý Katar měl ve svém středu polovinu naturalizovaných
házenkářských hvězd, s rychle získaným občanstvím a samozřejmě
placenými tak, jak se jim v jejich původních zemích ani nezdálo. A to je
pouze nevýrazná házená. Osobně si nedovedu představit, co se bude dít
v Kataru před mistrovstvím světa v kopané, které Katar také získal.
Ale vraťme se do Friedrichshafenu, kde vedení DIG usilovně rokovalo o
nabídce z majetné země, kterou lze nazvat nabídkou snů. Že bude
přijata, nebylo pochyb. Ale koho vybrat ? V prvé řadě by mělo jít v
dobrém slova smyslu o „DIG-mazáka”. Měl by ovládat nejen DX provoz,
ale také telegrafii. Měl by být v provozu rundy zkušený, samozřejmě
(bude-li to nutné) přejít i na „high speed” (QRQ). Kolik členů DIG tyto

požadavky nejen splňuje, ale může se na ještě nedohodnutý termín
uvolnit ? S nápadem přišel sám sekretář klubu Werner, DH1PAL, který
pravil ono neuvěřitelné: "pánové pro mne je to jasné - Zdeno, OK1AR !
Splňuje vše potřebné a bude nás nepochybně dobře v Kataru
reprezentovat". Ani nepřekvapí, že návrh byl velice rychle jednomyslně
přijat ! Zdeněk mi po návratu napsal, že tomu nemohl uvěřit a úplně se
mu rozklepaly nohy.
Sobota 27.6.2014.
Pánové z QARS přišli v domluvenou hodinu. Byli seznámeni s návrhem
vedení DIG a představou jak by se měly odvíjet další kroky. Byl jim
představen i navrhovaný kandidát.

Více méně to základní bylo dohodnuto, včetně call řídicí stanice
A77DIG, což je pro klub přímo symbolické. Vše ostatní pokračovalo
nejdříve osobním rozhovorem se Zdeňkem ve stánku QARS a
následnou slavnostní večeří vedení obou stran v luxusním
hotelu Kempinski (5*).

Zdeňkovi byla urychleně vyřízena víza (včetně letenek QATAR AIR)
a poskytnuta časová rezerva, aby si mohl uspořádat své domácí
záležitosti. V Dauhá má zapůjčenu (bezplatně) luxusní rezidenci, kterou
bude užívat s Marií, OK5AR.
K dispozici má (na své přání) přidělen automobil BMW X4. QTH stanice
je v sídle QARS.

Zařízení tvoří Elecraft 3 se zesilovačem a mohutnou anténní farmou.
Veškeré diety jsou velkoryse hrazeny QARS. Zahájení DX - DIG sítě pod
vedením A77DIG bylo dohodnuto na počátek jara 2015. Stanice z Kataru
používá sufix DIG, ale bez členského čísla (obdobně jako HA1DIG).
Mnoho štěstí Zdeňku !
O devět měsíců později :

Jak se vám líbí QSL ?

Nejmladší DIG v OK ?
16. 6. 2015
Při DIG setkáních jak u nás, tak zejména v DL bohužel vidíme, že DIG
stárne. Jde o celosvětový trend, kterému se zřejmě nevyhneme ani u
nás. Na setkání DIG v Podbořanech v roce 2013 byl vyhlášen nejstarším
účastníkem Peter OM3EE. Tato ceremonie se mu nelíbila a já se
nedivím, protože OM3EE na ty roky vůbec nevypadá. Z článků o setkání
v Neunkirchenu v červnu 2015, zaregistrovali čtenáři, že nejmladšími
členy v DL a asi v celém klubu jsou potomci Marion, DF4UM a Elmara
DO3EH - syn Léon DO8LEO a dcera Ula, která je SWL DE9ULA.
V korespondenci s Radkem, OK1FHI byla od něj vyslovena otázka, kdo
je asi nejmladším členem DIG v české sekci klubu.
Zatím se nám jeví tato "pětka" :
•
•
•
•
•

Luděk, OK1FBI (1979)
Alena, OK7AR (1978)
Tomáš, OK1XOE (1977)
Vladimír, OK2MTV (1977)
Jan, OK1NF (1977)

Ale nevíme to jistě. Pokud se mýlím, udělá mi radost, když budu opraven
(ok1amu@gmail.com). HW ?
Pokud vás zajímá, kdo je v OK nejstarším členem - domnívám se, že by
to mohl být můj kamarád ex OK1AQY, OK2AQY z Brna Olda Zukal, OK2
- 15823, DIG 6146, který je tělem i duší telegrafista.

A QSL ?
18. 8. 2015
Zajímavou diskuzi otevřel v české sekci DIG Radek, OK1FHI a přidávají
se další, respektive ti, kteří nepatří mezi hříšníky.
Podotýkám, že, KODEX CTI člena DIG ukládá svým členům:
•
•
•
•

disciplinu na pásmech,
Aktivitu,
slušnost,
a především slib 100% výměny QSL.

Hned zpočátku je třeba konstatovat, že nikoli malá část členské základny
QSL morálku zkrátka nedodržuje.
Zjistil jsem zajímavou věc: Radek, OK1FHI a Peter, OM3EE uvádějí v
poměru k české a slovenské členské základně významné procento
"hříšníků". Já jsem spíše atypický člen, z OK i OM mi nikdo nic nedluží a
je to něco podobného, jako pomlouvaný španělský QSL manažér
EA7FTR - co jsem mu poslal - to jsem dostal ! Samozřejmě, že jsem měl
dříve potíže od některých OK "vydolovat" QSL. I rozhodl jsem se (v
r.2004), že můj QSL dostanou pouze ti, od nichž QSL dostanu a funguje
to velice dobře.
Můj problém jsou někteří DL, v čele s šéfem QSL služby DARC v
Baunatalu, kterým je Dietmar, DL1ZAX. Neodpověděl ani na urgenci, dál
již pokračovat nebudu. Perličkou je EA/DH5KAW, se kterým se od roku
2001 potkáváme v březnových DIG závodech. QSL nikdy neposlal, až po
14-ti létech mi přišla první. V mém případě jde o rekord. Po tak dlouhé
době jsem nikdy QSL nedostal. Uznávám, že DL tvoří majoritu členů v
DIG, proto logicky musí tvořit majoritu QSL dlužníků.
Protože jezdím od roku 2006 na setkání DIG a DSW, zjistil jsem si, že
účastníci jsou ze 75% vždy stejní. Asi pětinu z nich tvoří rodinky.
Přijedou, i na výlet se svezou, otestují švédské stoly v hlavním hotelu a
obyčejně se zúčastní i VKV Rundy. Polovina z nich své QSL nikdy
nepošle. Nejspíše to považují za zbytečné. Splnili přece svou
společenskou povinnost a to je přece to hlavní, že ano ? !

Kdysi napsal do Radioamatéra hezký článek o VKV závodech Zdeněk,
OK1AR. Zmínil se tam o zvláštní kategorii účastníků víkendových VKV
závodů. Velice hezky je nazval "kostelní Němci". Tatík přijde s maminou
z pobožnosti, zapne rádio, rozdá pár bodů, popíjí pívko a mamina zatím
dodělává oběd. Stejní mi připadají ti z předchozího odstavce.
QSL ? Co otravuje...., že jsem člen DIG ? Jsem a platím (zpravidla) 10 €
roční příspěvek a s ostatním mi dejte pokoj.
Že je nějaký diplom W-DIG-M s doplňovacími známkami ? Tak to ho
nezajímá. Že abonenti snažící se o 1000 QSL pro DIG 1000 TROPHY by
potřebovali i tu jeho ?
To je mu jedno.
QSL morálka povšechně není dobrá po celém světě. S poloviční
návratností se zkrátka musíme uspokojit, přesto, že nás někdy štve
vyčúranost, jako třeba u známého manželského páru DL6MYL a DJ7AA,
kteří prokazatelně vydělali při své mini expedici na Contadora Island
3E1A v listopadu roku 2004 minimálně 60.000 $ !

Geburstagscontest
12. 10. 2015
Ranní pohled na CONDX byl zoufalý : A index neuvěřitelných 77 a index
K na čísle 12. Dalo by se říci, že je vše ztraceno. A i Rundspruch před
závodem v podání sekretáře DIG, Wernera, DH1PAL tomu odpovídal. 1
kW nebyl vůbec poznat. Ale jak praví staré přísloví: Nač sundavat
kalhoty, když je brod ještě daleko, ctili všichni budoucí účastníci závodu.
Moudrý a laskavý Wouf Hong ukázal svou vlídnou tvář a já osobně
hodnotím podmínky v 60-ti minutovém závodě jako lehce nadprůměrné.
První poznatek: na pásmu chybí tradiční OK-bombarďáci v čele se
Zdenem, OK1DOY a Jardou, OK1WF, kteří vždy o sobě sílou signálu
dávají vědět. Zůstali tedy Zdeněk, OK1AR a Josef, OK1XC. V poslední
době je dobrým zvykem, že OK1AR zaktivizuje část rodiny, kteří jsou
členy DIG. Uchazeči o Family Award zde mohli získat 5 bodů, protože
Alena, OK7AR ke konci závodu pracovala jako OK1KIG a Zdeněk s
Marií, OK5AR jako OL5D s půvabným členským číslem 7777. A co říká
OK1AR o své dceři: Co se Aleny týče, mám dojem že kdybych si s ní
prohodil zařízení, pobila by mne. Škoda, že je uvázaná k hospodě a
nemůže jezdit závody častěji.
V posledních létech Zdeňka následuje Werner, DH1PAL a Elfi, DF3TE,
kteří si rozdělí rovněž 5 stanic. V GC (Geburstagscontest) Werner
obsluhoval ještě DA0DIG a Elfi - DL0YL (DIG 8888) a občas DL0XYL
(DIG 4444). Na Wernera jsem si počkal cca 8 minut po startu, kdy
nejdříve vzal 3 silné DL stanice, pak jsme bohudík přišli na řadu s
Pavlem, OK1KZ jako QRP stanice. Vyplatilo se - 5 násobičů bylo
zapsáno v logu.
Pro mne účast v závodě znamenala 4 nové stanice, ze kterých byl
nejsilnější DG1EA (DIG 6380). Samozřejmě byly k mání i DL0DIG s
obsluhou, která se nepředstavila a DF0DIG, kde byl QRV DJ1HN.
Výtečně to šlapalo paní pokladní DIG. Ulla, DF6QP (DIG 888) bude
určitě hodně nahoře v pořadí, zejména proto, že jsem neslyšel DF4UM.
Výsledková listina vše vysvětlila, maminka kontrolovala v závodě svého
syna DO8LEO a Leon skončil celkově na 24.místě. Na avizované špatné
CONDX jsem slyšel výborně LY2MM a udělal jej na první pokus.
Je velkou škodou DIG závodů, že se jich neúčastní členové velkých
sekcí z SP,OE a PA.

Takto se musí vyhledávat DXCC násobiče mezi nečleny, což je ovšem
pouze 1 bod za QSO (pro 10 za člena DIG).
Oceňuji 1.místo v SSB části Zdeňka OK1AR, který zvítězil přesto, že
posledních 15 minut dával s Maruš, OK5AR další body jako OL5D. A je
zde další pohár do vitriny.
Říjnovým závodem DIG závodní sezóna skončila a my se můžeme těšit
na jarní QSO PARTY.
Já děkuji všem stanicím, které mi daly QSO a body, i když někdy se s
QRP prosazuje těžko.
Hpe cuagn. QSL nesu ve čtvrtek na QSL-službu.

DF4UM
3. 1. 2016
Mám před sebou DIG JOURNAL č.29 z XII/1982. Na titulní straně velká
fotografie slečny asi 15-ti leté a pod tím DF4UM - "Drahtloses
Wunderkind" stejně jako v předchozím čísle DL4NAC, 2 zázračné děti v
DARC.
V případě Marion se opět potvrdilo známé přísloví, že "jablko nepadá
daleko od stromu". Její maminka, DF3TE pečlivě dbala, aby se dcera co
nejdříve naučila morse a základy radiového provozu. Dne 3.11.1978,
krátce po získání koncese se jako DB4TA objevila v DIG SSB Runde.
VKV koncesi neměla dlouho, protože se brzy objevila jako DF4UM, kde ji
s touto call slyšíme dodnes.
Jako radio-teenager začala opravdu s vervou:
1.místa v YL-OM DIG závodě při CW-rundě č.488 a ssb-rundě č. 588,
nejlepší YL a sedmé místo DIG-SSB PARTY 1982, totéž v CW-PARTY
ve stejném roce. Zároveň získala UKW a CW DIG plaketu, spolu s DIG
TROPHY 500.
S Marion jsem se osobně seznámil v roce 2006 na DIG setkání v Güllsu,
jako s matkou dvou roztomilých dětí - starší Ully a mladšího Leona. O
rok později na setkání DIG v Hattenu poblíž Brém jsem jí mohl gratulovat
k získání DIG 1000 TROPHY.

Marion v Hattenu 2007

DH5JR, DF3TE, DF4UM v Gülsu 2006
Udělat QSO s Marion není problém, pokud se účastníte DIG závodů, v
poslední době v nich vysílá jako DL0YL (DIG 8888). Po vzoru své matky
Elfi začala stejným způsobem připravovat k našemu hobby i děti: Leona,
DO8LEO (DIG 6290) a Ullu (DE9LEO). Účastníci DIG setkání v
Podbořanech (mobilní kontest) mají nepochybně jejich QSL.
Netrvalo dlouho a majoritní část rodiny přemluvila otce Elmara, aby se
konečně dostavil ke zkouškám a získal koncesi. Stalo se. My co jsme
byli na setkání DIG 2015 v Neunkirchenu máme historické QSO s
DO3EH.
Pro Family Award se nyní započítává 6 bodů (DH1PAL, DF3TE, DF4UM,
DO3EH, DO8LEO a DE9ULA).

V současné době je DF4UM ve vedení DIG a po DL9XW převzala
agendu manažérky nejvyšších DIG trofejí. Jejím posledním zákazníkem
byl Radek, OK1FHI. V Neunkirchenu od ní převzal (a byl políben)
nejvyšší trofej Václav, OK1RH.

DF4UM patří k nejaktivnějším a špičkovým operátorům DIG a DARC.
Alles Gute Marion !

Proč jsou Češi v DIG dobří
20. 5. 2016
Brzy po vzniku DIG (X/1969) začalo přibývat do klubu i pár OK. První byl
Harry, OK3EA (později OM3EA), nepochybně kvůli svému rozhledu a
stykům se světovými celebritami. Ale bylo to takové šedé. Své sehráli i
"nastrčení" členové - vzorně spolupracující s STB. Odměnou jim byly
výjezdy za železnou oponu s potřebným kapesným, které umožňovalo
přivézt odtud kvalitní zařízení tovární výroby, o kterém se mohlo zbytku
OK,s pouze zdát. Přes tyto negativní stránky se OK pravidelně
objevovali v DIG Rundách, nejdříve ve čtvrteční a od zavedení středy
jako Rundy telegrafické tam. Začínají se posílat žádosti o DIG diplomy a
přicházejí i první trofeje.
Výhodou OK,s je nepochybně sousedství s DL (a dříve i s DM), atraktivní
DIG program a celoroční klubová aktivita v éteru. Na rozdíl od současné
doby byly Rundy atraktivní enormní účastí členů (zpravidla 200 ve
čtvrtek a 60 ve středu) včetně objevení se expedic do vzácnějších EU
zemí (ku příkladu Radioklub Hattingen vyjel na Shetlendy a další rok na
Jersey).
V březnové a dubnové DIG-PARTY měl každý účastník možnost
udělat QSO se vzácnými členy, kteří jinak převážně brázdili po DXpásmech. Bližšímu kontaktu bránilo nevydání devizových příslibů a t.zv.
výjezdních doložek. Pokud někdo svými úspěchy vybočil z řady, vnitráci
mu ihned ukázali, kde je jeho místo ve společnosti ČSSR. Zdeněk Říha,
ex OK1ARH, nw OK1AR získal jako první v OK diplom DLD 1000 a brzy
i DIG 1000 TROPHY. V roce 1981 se snažil Zdeněk založit DIG sekci
OK. Co následovalo ? Vážení přátelé ANO - OK1AR byla odebrána
koncese.
Rok 1990 otevřel dveře do světa a první DIG se vydali do DL na
každoroční členské srazy (Treffen). Samozřejmě navázané osobní
kontakty znamenaly pro OK,s hodně. Seznamili se se sesterskou
organizací DSW a přebírají jejich atraktivní diplomy jako
"Pádlo", "Námořní uzly" či "Majáky", dtto vstupují do klubu
"Holzhammer" a získávají dřevěná kladiva. Vše se hezky vyjímá v hamshacku.
Možnost volného nákupu valut pro OK,s znamená modernizaci rigu a
koupi účinných antén, vše v širokém výběru. Zastoupení renomovaných

výrobců v Československu získávají rovněž radioamatéři, potažmo i
členové DIG.
Pavel, OK1DRQ z Plzně umožňuje členům DIG tisk kvalitních QSL.
Jejich výtečná úroveň působí i radioamatéry v zahraničí, kteří ve
výhodném kurzu směřují své objednávky do Plzně.
Kvalitní vybavení znamená i podstatný posun kupředu v klubových
závodech. Bez konkurence mezi OK vede Zdeněk, OK1AR.

A to ještě OK1AR je pravidelnou NET-CONTROL stanicí ve čtvrtečních
rundách. Zároveň úžasně zabodoval s partou dalších organizátorů v roce
2013 na I. setkání DIG-EU v České republice. V poslední době nejvyšší
účast – přesně 169 členů, speciální diplomy navazující na toto setkání a
vydařený mobilní závod

Ten je i v čele české DIG sekce. Stálý kontakt s vedením v DL znamená
i perfektní informovanost o dění v klubu. Česká sekce DIG se
nepochybně stává nejúspěšnější zahraniční členskou základnou. Více
než 100 členů, pravidelná účast na setkáních DIG, opakující se první
místa v DIG závodech. Vedle OK1AR se objevují další borci: OK1DOY,
OK1WF, OK1XC atd.
Mezi držiteli nejvyšší trofeje DIG je v současné době 11 OK,s: od prvního
OK1AR, následují OK1IQ, OK1RR, OK1AU, OK1AXB, OK1FED,
OK1AMU, OK1DLA, OK1DOZ, OK1RH, a OK1FHI.
K cíli se blíží: OK1AYD, OK1DKR, OK1DOY, OK1SRD a OK1WU atd.
Venca, OK1RH drží rekord v časovém horizontu zisku trofeje
(myšleno od vstupu do klubu).

Protože se klubových setkání zúčastňuji pravidelně od r.2006, mám
dojem, že přebírání přehršle cen za vítězství v závodech (včetně
mobilních) některé DL již "štve" (myšleno v dobrém).
Proto je mi divné, že vedení klubu ještě nenapadlo udělit Zdeňkovi,
OK1AR "Zlatý odznak DIG" . Bude to až v roce 2017, kdy se uvažuje o
2.DIG-EUROPE-MEETING-u v OK ?
Druhou věcí je, že o uvedené úspěchy se zasloužila pouze minorita
členské DIG základny v OK.
Hannelore, DH5JR, DIG 1088, XYL zakladatele klubu a prvního
sekretáře DIG (DJ8OT) nemůže pochopit, že i když je nás v OK přes sto,
členský roční poplatek v zanedbatelné výši 10 € (cca 270.-Kč) platí "pidi"
část členů české sekce DIG. Zbytku zřejmě nevadí, že to "za ně" uhradí
každý rok ti poctiví, kteří si členství v klubu váží ! A € si můžeme koupit
v každé směnárně. Se samozřejmostí (proti době před r.1990) si
nakupujeme na zahraniční dovolené nesrovnatelně vyšší částky ! Přitom
stačí maličkost - červenou bankovku složit a vložit mezi neprůhledný
papír. S uvedením svého členského čísla to poslat DF6QP. Ulla má
přehled a dobře ví kdo je opravdový člen a kdo si na svých QSL hrdě
uvádí odznak klubu, aniž by splnil svou základní členskou povinnost.

Za Petrem, OM3EE
13. 7. 2016
Dvě členská DIG čísla: 251 a 271 označují mé kamarády Petra, OM3EE
a Tibora, OM3BG. Ten druhý jmenovaný vyjel v podvečer jednoho
listopadového dne roku 2006 na projížďku s kolem a smetlo ho auto. Ten
první jel v neděli 10.7.2016 s xyl Inge na zájezd po středním Slovensku a
řízením krutého osudu ukončil svůj požehnaný život jako jediný z
autobusu, kterému praskla pneumatika. Inge sedící s Petrem na zadních
sedadlech je těžce zraněná a bojuje o život.
Tyto řádky se mi píší těžce, protože jsem oba dobře znal. V éteru jsme
na sebe narazili někdy v roce 1969, tedy v době lovu QRA čtverců. Harry,
OK3EA, známý DX-man vyjel s Petrem, OK3EE po raritních QRA na
hranicích s Maďarskem. Brzy došly obě QSL.
Záhy potom, co jsem se stal členem DIG, jsem zaregistroval, že 15 čísel
za mnou (DIG 251) se objevil i Petr, aby to bylo úplné DIG 271 byl Tibor,
OK3BG z Nových Zámků.
Tiborovi odebrali normalizátoři v čele s plk. Krčmárikem, OK3DG koncesi
(viz článek na tomto webu), Petr pracoval tiše, nenápadně zejména
telegraficky, kdy jsem ho začal registrovat v DIG-CW rundách a DIG
závodech.
Je paradoxem, že osobně jsme se seznámili až v roce 2009 v Bavorsku,
v Adlersbergu. Nejdříve to bylo QSO v mobilním závodě a pak setkání s
kamarádem a jeho xyl Inge večer u piva.
Tak jako na pásmu - účast skromný sympaťák, který toho moc
nenamluvil a já ho tenkrát nutil dělat QSO s dalšími účastníky, které by
jinak nikdy na pásmu neslyšel.
Druhý den, na výletu jsme již chodili společně a rozvinuli povídání o
všem. Říkali jsme si, že jsme se stali vlastně nejstaršími členy DIG v OK
a OM. Dozvěděl jsem se, že Petr byl dlouhodobým pracovníkem
Slovenské TV. XYL přednášela na bratislavských VŠ . Z pivovaru na
kopečku jsme sjeli do městečka u vody a zjistili, že bydlíme ve stejném
útulném hotelu.
Další vzpomínka je z podbořanského setkání DIG v roce 2013. První šok
byl, když Zdeněk, OK1AR vyhlašoval nejstaršího účastníka setkání, byl
to Petr. Nebyl spokojen, že se stal středem pozornosti, bylo mu

neuvěřitelných 83 roků a já bych mu typoval o 20 roků méně ! Byl
perfektním tlumočníkem do němčiny a v této profesi byl
nenahraditelný. Obyčejný tlumočník by si nevěděl rady s hláskováním
radioamatérských call. Ptal jsem se ho tenkrát, proč ještě nezažádal o
DIG TROPHY 1000. Říkal mi, že ho děsně otravuje vybírat QSL pro
diplomy. Zejména WDXS mu dala zabrat. Ještě minulý týden mi napsal,
že dává dohromady FAMILY AWARD (jeho poslední před podáním
žádosti), ale prý má málo stanic. To nebylo možné, protože pouze z VKV
rund 2009,2011 a 2013 musel mít bohatě přes 100 stanic. Tak jsem mu
vypsal přes 100 možných typů. Bohužel měl naplánován zájezd....
Velký Wouf Hong si Petra povolal k sobě, domnívám se, že to uspěchal.
Gentleman každým coulem se srdcem na dlani, který myslel spíše na to
jak pomoci druhým, než sobě , nyní vstoupil do vybrané společnosti
radioamatérských velikánů. Ať se ti i tam daří Petře !
Zůstáváš navždy v našich srdcích !

Zajímám se o DIG
10. 10. 2016
DIG - DIPLOM INTERESSEN GRUPPE je v současné době jediný
mezinárodní klub zájemců o radioamatérské diplomy v Evropě, který je
otevřen širokému okruhu zájemců, od kterých požaduje splnění tří
základních podmínek:
1. Žadatel musí být členem národní radioamatérské organizace, která
je součástí IARU (V OK je to Český radioklub).
2. Žadatel musí v době podání žádosti vlastnit 25 radioamatérských
diplomů, z toho 3 z řady DIG.
3. Žadatel musí uhradit společně s žádostí sumu buď 15 €, nebo
ekvivalent 20 $ (v době psaní tohoto článku je výhodnější platit v €
- cca 410.-Kč, v $ jde o 485.-Kč - valutu zakoupíte snadno v každé
směnárně)
Žádost se posílá na předepsaném formuláři (http://diplom-interessengruppe.info/) na adresu sekretáře klubu : Werner Theis, DH1PAL,
Luxemburger str.53, D-53881 Euskirchen, Germany.
Pokud žadatel udělá tyto první kroky, může se těšit, že obratem dostane
od DH1PAL obálku s členskou listinou a svým členským číslem.
Přiloženy budou základní klubové informace jako stanovy a diplomový
program klubu.
Tak můžeme předpokládat, že jste se stali členem klubu DIG. Doporučuji
zúčastňovat se členských sítí (Die Runde), které jsou každou středu
(CW- na 3557 kHz, od 18:00 UTC,DF1DV je vedoucí Rundy), či čtvrtek
(SSB na 3775 kHz, 18:00 UTC, vedoucí Runde se střídají, nejlépe je
počkat si zpočátku na Zdeňka, OK1AR pod call OK1KIG). Rundy jsou
pravidelné mimo prázdniny a vánoční svátky. Od přihlášených se
očekává, že po zavolání řídící stanice pozdraví, předají report, představí
se křestním jménem a členským číslem. Mohou požádat i zúčastněné
stanice o QSL a oplátkou jim pošlou QSL svůj via bureau.
Časem si zvyknete na provoz Rundy, zaznamenáte nové členy i Silent
key (kteří jsou ohlašováni na začátku).V Rundách je dostatek aktuálních
DX-informací a informací diplomových.
DIG organizuje každý rok 3 členské závody v měsících březnu (SSB),
dubnu (CW) a květnu (VKV) - podrobnosti na webu české sekce DIG,
nebo via OK1AR.

Krátkodobé závody jsou v červnu (jarní kontest) a říjnu (narozeninový
kontest na počest založení klubu v říjnu roku 1969).
Jste-li nový člen, doporučuji se přihlásit u předsedy české pobočky DIG.
Je jím Zdeněk Říha (ok1ar@seznam.cz).
Jste tedy držiteli minimálně třech diplomů z řady DIG a můžete se
vrhnout na diplomy DIG další. Jejich nabídka je propracovaná
sofistikovaně. Zjistíte, že jde o diplomy, které získáte snadno (DIG 30 za
QSO s 30 členy DIG na KV-to uděláte v jednom DIG závodě), 77 DIG
AWARD za 77 DIG členů s podmínkou, že DIG musí být minimálně ze 7
rozdílných zemí, z jedné země můžete použít nejvíce 7x7=49 členů DIG.
Nebo W-DIG-M, který požaduje ve 3.třídě QSO s nejméně 50 členy DIG.
Zde doporučuji ihned v začátcích soustředit se na diplomy v nejvyššítedy I.třídě. Proč ? Při pozdější žádosti o DIG 1000 TROPHY je
požadováno vlastnictví všech DIG diplomů v nejvyšší třídě ! Ušetříte tedy
dost peněz.
Některé DIG diplomy vám budou trvat delší dobu k získání, podmínky k
získání jsou tvrdší. Jde o CW-Plaketu, VKV-Plaketu a TROPHY DIG 500.
Při lovu na ně se počítá každé QSO s členem DIG za 1 bod,držitelé
Plaket a TROPHY jsou za 2 body, klubové DIG a zvláštní stanice za
body 3.
Nejvyšší DIG trofej je DIG 1000. Ta vyžaduje vaši všestrannost. Tedy
QSO telegrafická, VKV i fone. Nutným požadavkem jsou i DX-QSL (WDX-S,TMA,IAPA).
Za vyšší třídy diplomů se vydávají nálepky, dtto za diplomy pouze 2xCW
a VKV. Je ironií osudu, že mnozí vynikající DIG členové nemají červenou
- tedy CW Plaketu ! Buď nechtějí pracovat CW, nebo ji nezvládají. Jsou
tedy vyřazeni z boje o DIG 1000 TROPHY.
V OK je t.č. cca 12 držitelů této nejvyšší trofeje. Seznam naleznete na
tomto webu. Počtem členů, aktivitou a účastí na mezinárodních DIG
setkáních je DIG-OK sekce po DL, druhá nejlepší. Je to především
zásluhou předsedy sekce - OK1AR.
Pokud jste dočetli až sem - máte základní informace o DIG a já vám přeji
plno zábavy v éteru. Je o co bojovat !

OK1FHI a DIG TROPHY 1000
13. 10. 2016
Hlavní zásluhu na mém členství v DIG má dlouholetý kamarád ještě z
OL kariéry Zdeněk OK1DOY (DIG:5357). Kolem roku 2000 mě poslal, v
té době ještě poštou, oskenovaný článek Radioamatérské diplomy a DIG
od OK1AR, který vyšel v holickém sborníku 1993. Jelikož jsem byl dost
aktivní, tak jsem si řekl, že bych mohl mé snažení a velkou kupu
pěkných qsl lístků nějakým způsobem zúročit.
Pro získání členství v DIG je nutné splnit několik podmínek, mimo jiné:
vlastnit minimálně 25 diplomů (mimo diplomů za umístění v závodech), z
tohoto počtu musí být minimálně 3 diplomy vydány DIG. Nějaké diplomy
jsem již vlastnil např. celou kolekci diplomů Českého radioklubu (S6S,
P75P, ČS-DX, 100-ČS), z klubu TFC, od kolegů z OM atd. V říjnu 2002
jsem si nechal od DJ8OT zaslat informační materiály, které obsahovaly
všechny dostupné informace k přijetí do DIG, včetně členské listiny,
různých formulářů atd.
V té době se ještě vůbec nevydávaly diplomy v elektronické formě PDF
či JPG, natož aby byly zdarma. Proto bylo nutné vybrat požadované qsl
lístky, vypsat GCR, nechat potvrdit od českolipských kolegů či mého otce
ex OK1VPE a poslat žádosti jednotlivým managerům s požadovaným
obnosem. Kolem roku 2000 byl kurz valut o dost nevýhodnější než je
dnes, např. 1USD za 40Kč, a tak to nebyl zrovna levný "kauf" .
Velmi doporučuji si vést evidenci udělaných qso a potvrzených qsl v
elektronické formě, v dnešní době není problém si vybrat logovací deník
a z něho požadovaná qso exportovat třeba ve formátu CSV, který lze
jednodušše otevřít v Excelu či Calc v LibreOffice. Já v roce 1998, co
jsem si pořídil první PC, tak jsem co nejdříve si přepsal všechny spojení
z ručně psaných deníku nejdříve do Deníku ZSV, později do LogPlus od
KD7P. Pro závody jsem používal TRLog od N6TR nyní TR4W. V té době
byl k dispozici i program DIG-Mitgliedsliste od Coca DG8FAY SK,
pracující pod systémem DOS, kde bylo možno zapisovat všechny údaje
z qsl lístků od jednotlivých členů DIG a dále generovat seznamy stanic
pro diplomy a plakety DIG.
Než jsem se ale rozhodl žádat o diplomy, bylo nutné mít dostatečnou
sbírku qsl lístků. V té době jsem byl dost aktivní ve všech možných
národních či mezinárodních závodech různé náročnosti, také jsem mohl

zužitkovat své qsl z dob mé OL činnosti (1983-85) či z dvou výletů do
Palestiny E41 a E4 (1999-2000). Je ale velkou pravdou, že morálka v
posílání lístků přes bureau byla na o hodně lepší úrovni než je dnes.
Ještě bych rád upřesnil, že jsem se snažil, pokud to bylo možné, splnit
všechny diplomy DIG pouze CW provozem, za tento mód se vydává
doplňující známka - sticker.
Jako první ze série DIG diplomů jsem žádal manažera DJ4WK o DIG-77
a TMA-Two Modes Award najednou, aby jsem ušetřil na poštovném.
Diplom DIG-77 patří k těm lehčím, nebyl problém dát do kupy qsl od 77
členů DIG, z minimálně 7 zemí DXCC a a ještě bylo třeba zajistit, aby z
jedné země bylo maximálně 49 qsl. Těch 49 stanic je jasné, že je použiji
z DL či OK. U diplomu TMA je nutné dosáhnout 50 stanic CW a 50 stanic
SSB provozem ze stejných zemí DXCC na všech 6 kontinentech. Také
zde nebyl problém vybrat požadované qsl lístky a diplomy byly vydány v
září 2003. Do konce roku 2003 jsem ještě získal diplom DIG 30,
vydávaný u příležitosti 30.výročí založení DIG (pro tento diplom není
třeba GCR, pouze výpis z deníku) a také IAPA (International Airport
Award) za potvrzená spojení z 50-ti měst které mají letiště pro
mezinárodní lety. Je nutné mít potvrzeny všechny kontinenty a ze země
žadatele je možné použít pouze jedno město. V dnešní době není
problém na internetu sehnat požadovaný seznam měst během mžiku a
pár kliknutí myší, ale v té době jsem byl moc rád, že mě Jarda OK1DCE
poskytnul 60.stránkovou oskenovanou kopii, podle které jsem mohl
vybrat požadovaná města.
Pamětníci si jistě vzpomenou, že v té době teprve ADSL začínalo a
většina z nás byla připojena k internetu pomoci tzv. vytáčeného připojení
dial-up, kde cena ve špicce byla kolem 50Kč/hod a ve večerních a
nočních hodinách "pouze" za cca 15Kč/hod.
Na začátku roku 2004 jsem získal DIG-CEPT-Diplom za 77 stanic,
pracujících s koncesí CEPT alespoň ze 7 zemí a EU-PX-A (European
Prefixes Award) za více než 100 různých evropských prefixů dle
podmínek WPX a WAE/DXCC. Doplňující známky se vydávají za
každých dalších 50 prefixů. Zde doporučuji nasbírat a zažádat o co
nejvíce doplňujících známek najednou, lze ušetřit za poštovné a po delší
době třeba už zapomenete, kolik že to vlastně doplňujících známek máte.
Ale pro získání DIG-Trophy 1000 postačí základní diplom za 100 prefixů.
V únoru jsem poslal moji žádost o členství na ústředí DIG do DL a od
března 2004 jsem získal vstupní certifikát se členským číslem 6024.
Par tipu pro některé DIG diplomy:

Pro diplom Germany je třeba získat mimo jiné i qsl od stanic z
hansovních měst Hamburg a Bremen/Bremerhaven. Tyto města musí
být na qsl vytištěna. Při prohlídce své sbírky jistě narazíte, že Vám bude
pár spojení z těchto měst chybět. Jak zjistit která stanice sídlí přímo v
těchto městech? Pokud máte účet na QRZ.COM není problém najít
požadované informace. Po přihlášení zadáte do políčka Enter Query...
např. Bremen a v roletce vedle vyberete by Name/Addr a pak Search.
Vyjede Vám seznam stanic, kteří mají Bremen v adrese (pozor, jsou tam
i stanice jiné než z DL). Pak už je možné si stanice vybrat, prohlédnout
jejich informace, zjistit jejich e-mail a požádat o sked.
Pro nejvyšší trofej DIG-Trophy 1000 je třeba získat též minimálně 3
diplomy provozem na VKV pásmech. Jaké si vyberete, záleží na VHF
vybavenosti vašeho HAM shacku či portable/mobile stanoviště. Pokud
jezdíte závodit na kopce či máte od krbu solidně hw vybavenou (osobně
myslím že 100W a třeba F9FT postačuje) stanici nebude velký problém
udělat požadované, ale za pár víkendů to určitě nebude.
Jako základ je potřeba udělat W-DIG-M za minimálně 100 členů DIG
(budete stejně potřebovat získat minimálně 250 bodů pro VKV plaketu).
Tyto potřebná qso lze získat na setkání DIG, kde se konají DIG VKV
rundy, popřípadě v květnové DIG Qso party.
Já si jako druhý vybral diplom EU-PX-A. Zde je třeba získat minimálně
100 evropských prefixů, a to myslím při pravidelné účasti ve VKV PA,
různých subregionálech atd lze nasbírat za pár sezón.
Jako třetí jsem žádal o Familia Award. I mezi DIG komunitou je docela
hodně radioamatérských rodin. Zde bude ale třeba navštívit minimálně
jedno setkání DIG, kde lze požadovaná spojení navázat. Přeci jenom v
našich končinách dát dohromady minimálně 50 rodinných dvojic nebude
vůbec jednoduché.
Dále je možné se pokusit získat DIG-Diplom ZODIAK 270, který jako
jediný se vydává za provoz na 144/432MHz. Je to dlouhodobý diplom, v
každém období jednotlivých zvěrokruhů je třeba splnit podmínku 50 bodů
za normální spojení CW/SSB mimo závody (není možno použít qso ani z
našich Provozních aktivů, Moon contestu atd). A zde bude asi ten
problém, jelikož mimo závody zejí VHF pásma většinou prázdnotou,
pokud se nevyskytnou dobré tropo podmínky či nějaká ta sporadická
vrstva ES. Jestli se počítají i digi spojení pomocí WSJT přes MS či EME
bohužel nevím, v podmínkách je uveden provoz A1A a J3E. Jestli jsou
platná i spojení pomocí radioamatérských družic, též nevím, ale jistě
dotaz na vydavatele vše vyřeší. Tento ZODIAK 270 diplom může být
alternativou k Actio 40 pro vydání DIG Trophy 1000. Takže buď Zodiak
270 anebo Actio 40 z pásma 40m.
Možná by za pokus stálo splnit na VKV diplom DIG-30, kde je třeba

navázat alespoň 30 DIG členů, ale s podmínkou, že v každém velkém
WW lokátoru (JO70, JN79, JO60 atd) budou maximálně 3 stanice, tzn.
alespoň 10 velkých WWL.
Pokud máte dobré vybavení, tak by asi pro Vás nemusel být problém
navázat spojení alespoň se 40. DL městy s počtem obyvatel nad
100.000 do diplomu WGLC.
Popřípadě se můžete pokusit na VKV o DIG Euro-Diplom, zde je třeba
navázat 77qso s minimálně 5. zakládajícími státy, kde se začalo platit
Eurem (ON,DL,OH,F,SV,I,EI,LX,PA,OE,CT,EA). Spojení s hlavními
městy zde uvedených států platí dvojnásobně.
Poznámka OK1AMU: Zbývá dodat, že Radek dostal v listopadu 2015 od
manažérky TROPHY 1000 - DF4UM, Marion "psaníčko", kde se mu
oznamuje, že trofej může převzít na nejbližším DIG (DSW) setkání. Pro
Radka by to mělo být v Podbořanech v červnu roku 2017. Je to dlouhá
doba, ale takové jsou podmínky vedení DIG. OK1FHI se stal 12. v pořadí
mezi OK stanicemi.

Poprvé v DIG-CW party a v CW rundě
12. 2. 2017
Mohl za to DIG JOURNAL, perfektně dělaný časopis obsahující novinky
z klubu, který vycházel neperodicky přibližně 5x do roka. Mimo jiné
přinesl i zprávu DIG-CW sekce, že se rozběhla telegrafická runda, kterou
vede DL7DO, Ralf Herzer z Berlína.
V roce 1972 jsem si umínil, že se zúčastním své první DIG-QSO-PARTY,
která se konala netradičně 18.6.1972. (Pevné termíny DIG závodů v té
době nebyly). S Jirkou, OK1APG a Rudou OK1AMR (nw OK1HB) jsme
se domluvili, že pozveme ze Slovenska Tibora (ex OK3BG), kterému
sebrali koncesi za jeho postoje v boji o samostatnou radioamatérskou
organizaci soudruzi z ÚV Svazarmu (v čele jeho likvidace stál smutně
proslulý plukovník Krčmárik, OK3DG).
Tibor nás potěšil, přicestoval přímým autobusem z Bratislavy do
Prachatic (mé tehdejší QTH).
V pátek odpoledne jsme se sešli o terénního GAZ-u, se kterým jezdil
Jirka Pešl z Holubova (OK1APG). Jelo se na horu Libín - 1093 metrů
vysokou s rozhlednou nad Prachaticemi, ale hlavně chatou turistů, kde
jsem měl známé. Chatu nám na víkend zapůjčili.
Stavbu LW 83 metrů si vzal na starost opět Jirka, kterému výšky
nedělaly žádnou starost. Byl revizní technik TV- vysílačů k nedaleké
Kletě a po domluvě s vojáky na tamní hlásce mohl ukotvit druhý konec
drátu na vysokém stožáru. Vše bylo ihned vyzkoušeno, vše šlapalo
výborně a hned jsme se pustili do vysílání ze vzácného čtverce - tenkrát
HI01 (pro diplom 150 QRA na KV. Vysílal samozřejmě i Tibor, který říkal,
že si to po 3 létech užívá. Byl QRV přes celou noc. Já jsem se dobře
vyspal na telegrafickou party, která začínala na 80 m v 08:00 SEČ. První
QSO byl samozřejmě šéf cw-rundy DL7DO, čtvrté QSO - Petr, OK3EE.
Jiné QSO s OK zaznamenáno nemám. Od 10:00 hodin závod
pokračoval na 40 m. Výsledek průměrný, ale měl jsem radost, šlo o můj
první DIG závod. Tibor odjížděl spokojen domů. Kamarádi Jirka s Rudou
si také zavysílali.
V té době běžela telegrafická runda i přes prázdniny a já si řekl, že se na
průběh nejdříve připravím poslechem, abych věděl co a jak. Ve středu
2.8.1972 jsem byl připraven na QRG 3,555 MHz a přesně v 18:30 se
ozval DL7DO, tenkrát ještě ne jako DK0DIG. Začal sbírat stanice, vše

probíhalo ukázněně a já věděl, že nebude problém za týden se do rundy
přihlásit. A za týden již obvyklý průběh, dostal jsem číslo 12 z tenkrát
přítomných 22 stanic. Jako perličku uvádím i přítomnost Alfonse DJ8VC,
což je současný mngr (mimo jiné) diplomu EU-PX-A. Měl číslo 19.
Žádnou jinou OK stanici jsem neslyšel. Tenkrát aktivní členové
OK3EA,Harry a OK2BMS, Miloš se účastnili čtvrteční SSB rundy (na tu
jsem se ještě necítil, až teď vím, že šlo o zbytečné obavy).
Má účast se stala pravidelnou, podvečerní středu jsem si nedovedl jinak
představit. Brzy začaly přicházet QSL a já věděl, že se pomalu blíží
duben 1973 a s tím i jubilejní telegrafická runda č.100, což byl fantastický
zážitek. Ale o tom je článek na tomto webu a kapitole DIG jinde.
Nápad s rundami bohudík vydržel, probíhají i v současné době, právě tak
i DIG závody. Každý si může vybrat to, co mu líbí. Díky účasti v rundách
a závodech jsem měl to štěstí, že mám potvrzená QSO s historicky
nízkými členskými čísly, z nichž je většina již , to je velká škoda, silent
key. Zbývají již jen milé vzpomínky.......

Diskutabilní blbost ?
22. 3. 2017
Je pravidelnou součástí klubových setkání a probíhá zpravidla během
sobotního dopoledne. Letos by tomu mělo být v Podbořanech dne
27.5.2017.
Na její konání jsou mezi členy z dva vyhraněné názory:
- zejména DX-mani považují takové sezení za ztrátu času (to v lepším
případě, třeba Walter, DL8JS,DIG 001) jiní tomu říkají přiblblé sezení a
kvákání množiny lidí s ručkami, které nemá s hobby nic společného.
- druhá skupina členů i nečlenů klubu přijíždí na setkání až v sobotu,
právě kvůli této rundě a pak odjíždí spokojeně domů - získali někdy málo,
někdy více nových členů DIG do své sbírky (zejména při práci na
doplňovacích známkách - der Sticker u diplomu W-DIG-M).
Já se hlásím ke druhé skupině. Vysvětlím proč. Na setkání DIG, zejména
v Německu, které se nyní koná každý druhý rok (na střídačku se
spřízněným klubem DSW) přijíždí mnohdy členové, které nepotkáte v
rundách či závodech. Máte-li kliku uslyšíte je v "upovídaných kroužcích" kde si ten report pro sebe musíte doslova vysedět. V DL jde mnohdy o
členy pouze z DOK ve kterém se setkání koná. Stojí to málo peněz a
jeden den obětují.
Domnívám se, že klubové vedení tento stav pochopilo a nahrává mu.
Zejména starší členská základna využije soboty nejen k účasti ve VKV
rundě, ale k setkání s kamarády třeba u piva a pak zase pár kilometrů
domů. Účelu bylo dosaženo. QSL byly vyměněny a může se žádat o
doplňovací známku, někdy jen o základní diplom. K podpoře setkání
konec konců slouží i pravidlo, že nejvyšší DIG 1000 TROPHY se osobně
předává pouze na oficiálních DIG setkáních.
Někdy je taková VKV runda i s bonusem. Vzpomínám na rok 2008, kdy
Traudel, DL1SYL zorganizovala velice pěkné setkání klubu DSW.
Součástí programu byla projížďka výletní lodí po mnoha propojených
jezerech v Meklenbursku v okolí města Plau am See.
Během podvečera jsme se dozvěděli utajovanou zprávu, že za 15 minut
začne "Das Schiff-UKW-Runde". Jako řídicí stanice byl vybrán Zdeněk
DL/OK1AR/p. Pohled na stovku zaujatých lodních pasažérů,

posedávajících po celé lodi byl zábavný. K tomu krásné sluníčko a
velebné ticho přerušované šploucháním vln okolo lodi. V Podbořanech
roku 2013 byly benefitem a raritou stanice, které se na VKV obyčejně
nevyskytují: OK/R1DIG, OK/S51DIG, OK/ON4DIG a další účastníci z OM,
UR či OH.
Věřím, že jsem čtenáře naladil třeba pouze k jednodennímu výjezdu do
Podbořan a k účasti na dopolední rundě. Potřebujete pouze ručku ( i tu
vám ochotně půjčí soused), pár archů papíru a propisku. Samozřejmě
QSL, které si se stanicemi po ukončení rundy vyměníte. Níže vidíte netcontrol na setkání v Neunkirchenu roku 2015, jíž byl Karl-Maria, DD4NC.
Těším se v Podbořanech koncem května nshl a nsl.

DIG stárne, stárne, stárne..
10.4.201

V rundě dne 23.3.2017 byli oznámeni čtyři SK:
DK5DS

23.1.2017 ve věku 82 let

DIG 2631 DG3YE

7.2.2017 ve věku 89 let

DIG 3030 DL5SAD

6.2.2017 ve věku 80 let

DIG 5945 OK1HX

17.3.2017 ve věku 85 let

DIG 505

Bohužel, kvapem vymírá celá jedna generace starých radioamatérů a
noví nepřibývají.
73/77 Zdeněk
Tak začíná oznámení předsedy OK-DIG sekce, Zdeňka Říhy, OK1AR.
Použiji věty tetičky Otíka z filmu "Vesničko má středisková" : Má pravdu
předseda.
Horší je to, že bohužel jde o celosvětový trend zejména v civilizovaných
zemích, kde nabídka "lákadel" pro mladou generaci je mamutí a opravdu
je z čeho vybírat. ... Proč bych kupoval drahé vysílací zařízení a stavěl
anténní systémy, když se dovolám lidem buď obyčejným mobilem, či
jeho sofistikovanějšími verzemi. Konec konců mám ještě skype a ten to
vyřeší k mé absolutní spokojenosti.... Naše hobby je krásné, ale nerad to
konstatuji - pouze pro generaci, která se k němu dostala před mnoha
roky. Je to vidět i na klubu DIG, který byl založen v říjnu roku 1969 a
považte, že oslaví tento rok své 48. narozeniny. Založila ho nadšená
generace mladých DL radioamatérů na protest proti křupanskému
jednání prezidenta CHC, K6BX, Cliffa Evanse. A klub rychle člensky rostl,
oslovil zahraničí, zejména nejbližší sousedy: PA, OE a OK. Pokud těm
nejmladším bylo tenkrát 25 let (již se museli zajímat o diplomy), mám na
mysli mazáky DL8JS, DJ8CR, DJ8VC, DL2JB, DK5JI a další - ti letos
dosáhnou věku okolo 73 roků ! To nemluvím o prvním sekretáři DIG,
Eberhardovi Warnecke, DJ8OT, který byl o trochu starší- dejme tomu o
deset roků. On to byl, který dal DIG směr, ducha a s pomocí pár
kamarádů i program. Správně oslovili tehdejší DX-star : DL9KP, DL9XN,
DL1PM, DL3RK, DJ1XP, kterým nabídli členství v klubu a pro
reprezentaci i místo ve vedení.

Podíváte-li se na starší QSL členů ze 70-tých let - vidíte na přední straně,
že DIG kooperoval s AHC, což byla v té době elitní špička diplomových
klubů. Víme o něm dnes ? K tomu telegrafický TOPS, či ISSB (ten z
atraktivním diplomovým programem). U těchto klubů vždy záleží na pár
lidech (někdy jednom-viz OK), kteří klub drží. Pokud tito lidé přestanou
pro klub pracovat (z různých důvodů), klub pomalu začne odumírat.
Nepíši to prvně, ale při klubových setkáních vždy s podivem
konstatujeme, že stárneme (i když si to nechceme připustit).
Samozřejmě tento trend má a musí mít výjimky. Příkladem je
místopředsedkyně DIG Marion, DF4UM. Jednak je to proto, že byla od
útlého mládí ovlivňována svou Matkou, Elfi, DF3TE a již okolo 15-ti let
získala koncesi, uměla telegrafii a brzy dosahovala výtečných výsledků v
závodech. Není divu, že její dvě děti Ulla, DE9ULA a Léon DO8LEO vidíc svůj vzor jsou onou potřebnou mladou krví v DIG. K tomu
připočteme dědečka Wernera, DH1PAL, sekretáře klubu. Před 11-ti roky
na setkání v Gülsu jsem viděl budoucí členy klubu, jako malé děti, kde
při večerním hamfestu dováděla Ulla s Míšou - vnukem OK1AR. Na
videu Zdeňka si hrají společně v době hodně po půlnoci-hi.
Bohužel rodina DF4UM je zdá se v DIG jediná. U nás se o něco
podobného pokusil OK1AR s vnuky Míšou a Kačenkou, bohužel jsem se
dozvěděl, že ani jeden z nich ve stopách svých prarodičů a rodičů
nebude (asi) pokračovat.

Jsou to nedobré zprávy, ale jde o realitu. Stačí dostat novou členskou
listinu, kde má seznam silent keys již 12 stránek, popsaných drobným
písmem a seznam se rozšiřuje. Noví členové DIG zdaleka zůstávají
svým počtem za SK.

Zprávy z Raratongy
4. 5. 2017
Včera (3.května 2017) se mi objevila na webu (Flag Counter) nová
vlaječka, kterou jsem nedokázal ihned identifikovat.

Vlajka Cookových ostrovů, která je používána od roku 1979, je složena z
tmavě modrého listu, vlajky Union Jack v levé horní části a patnácti
bílých pěticípých hvězd uspořádaných do kruhu. Union Jack připomíná
dobu britského protektorátu, dnes jsou však ostrovy volně přidruženým
územím Nového Zélandu. Patnáct stejně velkých hvězd zastupuje hlavní
ostrovy souostroví a jejich rovnoprávnost. Bílá a modrá jsou barvy
Demokratické strany, která je u moci právě od roku 1979. Modrá barva
značí Tichý oceán a bílá mírumilovnou povahu obyvatel. Před rokem
1979 byla používána vlajka zeleno-žlutá, která měla reflektovat barvy
tehdejší vládnoucí strany.
Cook Isl. mi ihned připomenul, že je odtud aktivní Milan E51DWC
(OK1DWC, také DIG 5775). S Milanem jsme totiž před rokem
korespondovali, zda by mohl provést prezentaci (na DIG setkání v
květnu r.2017) svého radioamatérského a úspěšného pobytu ve známém
městě Raratonga. Byl velice ochotný, ale ihned mi sdělil, že jeho slib je
podmíněn datem, kdy to nemůže provést - plánoval opětovný další pobyt
tamtéž. Což se také stalo.
O jeho přechodném QTH jsem toho dost přečetl, přičemž nejzajímavější
byly postřehy mého oblíbeného autora-světoběžníka a cestovatele Oty
Ulče (do r.1962 v Plzni-poté přes Berlin ilegálně do USA). Ota Ulč píše
své postřehy podle mého gusta a v jedné kapitole se zmínil, že v
citovaném hlavním městě dělal určitý čas i poradce tehdejšímu
předsedovi vlády. Premiér byl zřejmě s radami spokojen a nabídl rádci
jeden z neobydlených ostrovů do vlastnictví. Ota předvídavě pravil: NE !
Ukázalo se, že udělal dobře, předseda vlády byl brzy svržen.

Milan z Náchoda je vynikající operátor, který toho dost procestoval a co
je důležité - jeho QSL morálka je super. Píše pravidelně své postřehy do
Radioamatéra a je zajímavé porovnávat jaký je život "za humny" , kde
mají človíčkové jednak úplně jinou mentalitu, jednak i jiné starosti než my.
Sledujeme-li DX-zpravodajství, každou chvíli vidíme novou call z E51,
zejména Američany. Hodně návštěvníků se zde poté usadí na delší dobu.
Je zajímavé, že rodáci z Cook Isl. odtud brzy odcestují (směr ZL) a prý je
jich "venku" více než na ostrovech.
I učinil jsem dotaz via e-mail na Milana, zda mám novou vlaječku jeho
zásluhou. Odpověděl, jak je jeho zvykem obratem - ano:
Ahoj Jirko.
Diky za email
JJ, v poho, to jsem koukal ja.
Hledal jsem seznam clenu DIG, zda si pamatuji spravne sve cislo,
ktere jsem dal konecne na web.
Další informace jsou neméně zajímavé:
Strasne moc prace a v jednom cloveku daly anteny.
Smerovka a stozar v poho, to jsme s pani postavili a ja za prdetim v klidu
za den smontoval na zemi, koliky, snury atd ale ty dratove smerovky a
na kazde pasmo zvlast antena plus RX antena atd.
Palmy se ohybaji a kazda jinak, to jsem osefoval v poho, obcas problem
ale padaji neustale suche stare 5m vetve.
Palmy nikdy vice. Priplatit a privezt dalsi laminatove stozary.
Je zajímavé, že starosti okolo antén radioamatéra jsou úplně jiné než v
OK. Buďme rádi, že zde nerostou palmy.
Kazdy tyden problem s dratovkama a prestrelovat palmy, potom
protahnout kotvu po vlasci..... Ono to nejde, znovu.....
Jinak tu sedim co to jde u TCVR, ale bohuzel je to vsude daleko.
Kluci z 5V7P to meli domu jako ja na KH6. Pry jsem vedle hi.
Nejhorsi je tech 43 stupnu dolu pro EU a OK:
Rarotonga je uplne jiny kontinent, ne ostrov se svymi condx.
Nepomuzou anteny, PA, jen condx.
Pri obou ARRL bylo uplne zavrene plechove nebe kazdy den 10 hodin,
tzn. 20 hodin zavodniho casu.... Delal jsem jen 2 300 qso s a byl jsem
nastvany.
Zejména poslední odstavec je kouzelný. Nejsem "závodník", proto se mi
ta poslední věta velice líbí.
Takže Milane, ať se daří ! 77 !

DIG-ové v Podbořanech
28. 5. 2017
S Míšou a Radkem, OK1FHI jsme se domluvili, že se DIG setkání v roce
2017 v Podbořanech, zúčastníme pouze v sobotu 27.května. U OK1FHI
to bylo z pracovních důvodů. Jednak se DIG1000 TROPHY předává
pouze při DIG setkáních, jednak Radek nastupoval další den do
pracovního procesu.
ývá zvykem, že počet účastníků zachraňují hosté, kteří přijíždějí pouze
na sobotu a tak tomu bylo i letos. Po zaregistrování jsme dostali (každý)
dárkovou plátěnou tašku, kde mimo jiné byl velice praktický blok A5
upravený jako LOG do DIG závodů - výtečná myšlenka! Dále díky
Michaelovi, OK2WMC tam byla propiska-speciál k setkání, aby bylo čím
psát v sobotní DIG-VKV Rundě a velice praktická LED svítilna.
Děkujeme ! Vše se dá ihned použít.

Před hotelem Národní dům (hlavní místo setkání) se zdravíme s Vencou,
OK1RH, který to stihl dříve než my.

OK1RH, OK1AMU, OK1FHI

Na tradiční VKV rundu se kvůli hezkému počasí shromáždila většina
účastníků v hotelové zahrádce (jako v Neunkirchenu 2015).

08:12 UTC - Radek ve VKV Rundě má právě svou relaci

08:03 UTC dtto OK1AMU

Více než 20 původně přihlášených se nezúčastnilo. Chápu to u těch,
kteří do Podbořan přicestovat nemohli, ale nechápu to u přítomných
DF9OH, DF9OY, a OK1JIM ! Ti si vůbec neuvědomují, že mnozí jedou
na setkání právě pro spojení do DIG diplomů.

Opak je Jenda (budoucí DIG),OK7JR a Zdeněk, OK1DOY
Milá byla účast hochů z OM: Pavla, OM3CND (i ten rozdával propisky se
svou call), Alexe, OM3YCA, Petera, OM6TX a Míry Fafejty OM8ON se
svou QSL mngr (dcera). Z kempu jel rundu Egbert, ON4CAS s klubovou
stanicí OK/ON4DIG.
Oproti roku 2013 dojeli na setkání radioamatéři (někteří s rodinami) z DL,
OM a ON. Chyběli parťáci z Ukrajiny, Boris žijící ve Finsku (OH5ZZ a
R1DIG), Igor, EU1EU z Běloruska a přátelé ze Slovinska. Z druhé
strany zde byli věrní návštěvníci každého DIG setkání : Walter, DL8JS
(DIG 0001) s XYL Ullou, DF6QP, což je paní pokladní DIG.
Bylo milé se pozdravit s perfektním bývalým sekretářem DIG,
Eberhardem, DJ8OT, Alfonsem, DJ8VC (mngr diplomu EU-PX-A), či
celou famílií Marion DF4UM, manželem Elmarem DO3EH a dětmi Ullou,

DE9ULA a Léonem DO8LEO (kromě Elmara jsou všichni členy DIG), s
přítomným Wernerem, DH1PAL a matkou Marion - DF3TE, Elfi - jde o 6
bodů do FAMILY Awardu ! Kdo na tomto diplomu pracuje, získal z VKV
rundy dost bodů. Z fotografií jsem si uvědomil, že náš stůl byl obsazen
držiteli DIG 1000 TROPHY: OK1DLA, OK1DOZ, OK1FHI a OK1AMU. S
námi seděli ještě přítomný Ládík, OK1LV a SWL Míša OK1- 35088. U
vedlejšího stolu - čerstvý držitel této trofeje OK1DOY a Josef OK1AYD,
kterému k získání trofeje chybí již moc málo.
OK1FHI a Luděk, OK1DLA před rundou

Ve 14:30 obdržel s neuvěřitelným a neomluvitelným časovým zpožděním
DIG 1000 TROPHY - Radek, OK1FHI. A rovněž nechápu proč na
podstavci měl pouze call, tedy bez svého jména ! Bohužel nejde o první
případ (viz OK1RH v Neunkirchenu).
Hamfest začal krátce po 18-té hodině, kdy všechny přítomné
pozdravili :předseda OK-DIG sekce, po něm starosta města Podbořany
mgr. Radek Reindl, tajemnice ČRK Líba Kociánová a sekretář
DIG Werner, DH1PAL, který předal Zdeňkovi Píchovi (po Radkovi)
druhou DIG TROPHY (tento den). Bylo úspěchem české sekce, že jediní
držitelé z tohoto roku jsou z OK ! Pěkná řada členů obdržela stříbrný
odznak DIG. Ten se uděluje za souvislé členství v klubu v délce více než
25 roků.

Protože jim nikdo na hamfestu nepoděkoval, tak připomínám Renátu,
OK1GB - která spolupracovala na překladu žádosti o dotaci z Fondu
česko-německé budoucnosti a Jakuba, který vytvořil hezký diplom pro
mobilní závod (dtto i v roce 2013) - takový v DL nepředávají. Renáto a
Jakube vřelé díky, byli jste výborní !
A na konec příjemná informace z vedení klubu: nejbližší DIG MEETING
bude v Adlersbergu v roce 2019 ! Mělo by jít o velkou show, protože toto
setkání bude u příležitosti 50. výročí založení DIG. My, kteří jsme v
Adlersbergu v r.2009 již byli (OK1SRD, OK1BZ, OK1FED, OK1RV,
OK5AR, OK7AR, OK1AR, OK1AMU, OK1 35088 víme, že jde o mohutný
sál místního pivovaru na kopci u Regensburgu, tedy velice blízko od
českých hranic, se již těšíme. V závěru těchto informací děkuji Josefovi,
DF2UN a OK8ACN, DIG 4254 za direkt QSL. Mni tnx Josefe.

Obnovené Československo?
České pivo a Slovenští přátelé Pavel, OM3CND a Peter, OM6TX

Chyba manažéra ?
2. 6. 2017
Nepíši tento příspěvek rád, protože se všemi zainteresovanými vycházím
dobře, ale bohužel stalo se to.
Postiženým je Radek, OK1FHI. Již v roce 2015 splnil všechny podmínky
k udělení nejvyšší trofeje DIG - TROPHY 1000. Je pravidlem, protože jde
o významnou událost klubu, že toto ocenění se zásadně předává při
setkáních DIG, obvykle při hamfestu, kde je takovou "příjemnou
třešničkou na dortu".
Smolařem byl na setkání v Podbořanech dne 27.5.2017 opět Radek .
Včas avizoval předsedovi DIG OK sekce, Zdeňkovi, OK1AR, že bohužel
pracovní povinnosti mu neumožní zůstat až do večerního hamfestu.
Kvůli QRL musel odcestovat nejpozději v 15. hodin z místa setkání.
OK1AR rovněž včas avizoval tuto skutečnost s předstihem sekretáři DIG
Wernerovi, DH1PAL a bylo domluveno, že k slavnostnímu předání
trofeje dojde ihned po skončení VKV rundy. V našem případě se tak
bohužel nestalo.
Ze zatím neznámých důvodu manažerka diplomu, DF4UM, odcestovala
automobilem s rodinou kamsi (?) a klíč od pokoje samozřejmě vzala
sebou. Trofej Wernerovi před odjezdem nepředala.
Čas ubíhal, skončila Ten-ten runda, místo konání obou rund se
vyprazdňovalo, zůstali pouze ti "skalní". Ze zainteresovaných přítomných
nikdo nic nevěděl. Na Wernerovi jsem viděl, že je mu to krajně
nepříjemné. K něčemu obdobnému n i k d y na setkáních nedošlo.
Až po 14-té hodině se trofej pro Radka objevila (bez DF4UM, která ji
měla předat). Vše zůstalo na DH1PAL ano i na něm to bylo vidět.....
Dále nechám mluvit fotografie s menším slovním doprovodem :

Nikdo kromě OK1FHI a DH1PAL není "v obraze" - 12.tý v OK si jde pro
T1000

T1000 se předává a všichni kolem pořád mimo

Je to normální ?

Teprve v tomto okamžiku zaregistrováno, že probíhá 1.vrchol DIGMeetingu a začíná se tleskat (OK1RH, DF3TE, OK1AR s kamerou,
DL6BAM, DH5JR, DF6QP, DJ8VC a DL8JS)

HAPPY END ???
Možná, že si někdo ze čtenářů řekne: a proč o tom tolik píšeš ? Jde
přece o prkotinu. Myslím si, že o prkotinu nejde. Jde o princip ! Pokud se
budou tyto příhody opakovat, nemusí se trofeje předávat se zpožděním
na hamfestech. Stačí je poslat opravdu poštou. Na rozdíl od Zdena,
OK1DOY, který měl štěstí, že trofej jako 13.-tý v OK převzal při večerním
hamfestu, tedy se jménem (pod svou call), Radkovi tam jméno chybí.
Stejně tak chybělo Vencovi, OK1RH, když trofej přebíral v roce 2015 v
Neunkirchenu (viz článek na tomto webu).
Radek je můj kamarád a gentleman, který vše bral s nadhledem.
Považuji za potřebné se o této nemilé události veřejně zmínit. Česká
sekce DIG je jasně v klubu nejaktivnější a nejúspěšnější. Setkání
zorganizovala na úrovni. Předseda sekce má dobré vztahy s vedením
města, které bylo významným sponzorem setkání. Tato kaňka byla
naprosto zbytečná....

Snadný diplom
13. 6. 2017
Na nedávném setkání DIG v Podbořanech jsem slyšel jednoho
úspěšného českého člena DIG, že doposud ve své sbírce klubových
diplomů nemá DIG-Diplom 77. Udivilo mě to, protože jde jednak o diplom
bez tříd obtížnosti, ale zejména se dá udělat během jednoho závodu DIG,
buď fone, nebo CW (2.víkend v březnu, dtto v dubnu).
Toto povídání je pro začátečníky, kteří se teprve na lov DIG diplomů
vydávají. Brzy si uvědomí, jak jim pomůže účast v DIG rundách, ale také
v jarním a narozeninovém hodinovém závodě (červen a říjen-každý rok),
tak (a to hlavně ve zmíněných ročních 2-denních závodech).
Diplom se vydává za QSO od 1.1.1977. Potřebné je vlastnit nejméně 77
QSL od členů klubu. Z toho lze použít maximálně 7x7 = 49 členů DIG z
jedné země (nabízí se samozřejmě DL). Podíval jsem se do výsledkové
listiny obou závodů v březnu a dubnu roku 2016.
Ve fone části poslalo deníky 184 stanic (převážně členů klubu) z 20 zemí
DXCC. Kvůli CW-plaketě je dobrý dubnový závod. Ĺogy od 124
účastníků a počet zemí bohatě převyšoval požadovaných 7 ze seznamu
DXCC.
Manažérem diplomu je DH5FA, který jej posílá obratem. Cena činí 10 €
(15 $), jednodušší je zažádat o diplom via internet v PDF formátu, pak
stojí pouhé 2 € (3 $).
Žádost o diplom se seznamem stanic (GCR) si pohodlně stáhnete z
webu :
https://diplom-interessen-gruppe.info/
Někdy v létě roku 1979 mi při návštěvě v Třeboni (spolu s XYL Evou,
OK1OZ) říkal Karel Marha, tenkrát OK1VE, nyní VE3NBW, DIG 2035:
Jirko, mě se ten diplom moc nelíbí, je jaksi německy přezelenalý (hi) a
shodli jsme se všichni tři, že v té době byl nejhezčí IAPA. Zanedlouho mi
poslal pozdrav již z Kanady. Škoda ho, byl to ohromný kamarád a
skromný člověk. Jeho famózní "stanová" anténa na střeše Škodovky
vzbudila v mém tehdejším QTH doslova poprask !

Vám všem, kteří teprve s lovem DIG diplomů začínáte přeji dobré
CONDX !

Dva klany v DIG
12. 2. 2018
Pozoruji to od setkání DIG v Guelsu v červnu roku 2006. V kempu za
městem jsem se seznámil s rodinou Zdeňka, OK1AR (+ Maruš, OK5ARAlena, OK7AR se synem Míšou, později OK1KAR, dcera Kačenka byla
ještě malá a s tatínkem Tomem ještě doma). U prezentace účastníku
jsem mluvil poprvé osobně s Wernerem, DH1PAL. Ten byl spolu s Elfi,
DF3TE hlavním organizátorem setkání. (Fotografie jsou ve fotoalbu na
tomto webu). Druhý den na plavbě lodí po Rýně jsem hledal kontakty na

VKV. Mezi jinými
poznal i Marion DF4UM s malou
holčičkou (které jsem chtěl políbit ruku-správně poučena rodiči ihned
odběhla-hi). Z holčičky později vyrostla slečna, jménem Ulla, nyní
DE9ULA, DIG 6300. O rok později na setkání v Hattenu u Brém po
našem příjezdu k místu všech akcí a po pozdravení se všemi známými
DIG z DL, mě malá Ulla již chytla za ruku a odvedla k prezenci - to byl
pokrok ! Maminka, DF4UM zde na hamfestu obdržela DIG 1000 Trophy.
Seznámil jsem se již s malým klučíkem Léonem, později DO8LEO, DIG
6290 a jeho otcem Elmarem. Zde se trochu zastavím. Od r.2007 jezdí
Elmar s rodinou poctivě na všechny srazy. Zpočátku ho ty řeči
radioamatérů musely otravovat, později (jak rostly děti a byly
seznamovány zejména dědečkem, DH1PAL a babičkou DF3TE s krásou
našeho hobby, začal zřejmě Elmar pozorovat, že by v rodině zůstal
osamocen, jako kůl v plotě-hi). Jeho cesta ke koncesi byla dlouhá, ale na
setkání v Neunkirchenu (2015) se najednou objevil ve VKV rundě s
mikrofonem jako DO3EH. Sláva mu ! A najednou klan DH1PAL čítá 6
nositelů koncesí. Dobrý počinek do Family awardu DIG.

A dostáváme se ke klanu AR, žijícím v jak v Podbořanech, tak poblíž ve
Strojeticích.

Na této fotografii poznáváte prezidenta české sekce DIG, Zdeňka Říhu,
OK1AR. Tváří se přísně, ale zasloužil se o koncese své xyl Maruš,
OK5AR-DIG 4777, dcery Aleny,OK7AR-DIG 5888, Zdeňky, OK6AR.
Zpočátku dostal "k rádiu" i vnuky Míšu, OK1KAR a Kačenku, OK1KIT.
Na DIG setkání v Podbořanech r. 2017 mi nostalgicky říkal, že oba vnuci
již mají jiné zájmy - sri. Přesto opět 6 bodů pro FA. Bravo ! Níže je vidíte
před QRL OK7AR, což je hospůdka "U Toma" ve Strojeticích. Druhý
zprava je rodinný přítel Josef, DF2UN.

A teď jeden můj soukromý názor: Dlouhou dobu je mi divné, proč
Zdeňkovi, OK1AR nebyl za vše co pro DIG učinil - udělen "zlatý DIG
odznak" (doposud jej obdrželo 21 DIG). Z jedné strany je to dobré,
protože většina z nich jsou již silent key ! Ale když vidím call JA3BAG dobrá založil v JA DIG sekci, ta moc aktivní není. Kdežto ta v OK je
pravý opak - je nejaktivnější a z každého DIG setkání vozí OK1AR nejen
pro sebe, ale i ostatní kvantum pohárů a trofejí DIG. Jsme jenom lidé a
tak i v DL již toho musí mít "plné zuby" ! Warum wieder Zdeno ? Tedy proč zase on ? Když je to neštve, tak z toho musí být na hamfestech
otravný stereotyp. Chtělo by to změnu Zdeňku - hi !

A na závěr pár snímků z klanu DH1PAL:

OK/DH1PAL vede rundu-r.2011

Hannelore, DH5JR a matka s dcerou, DF3TE a DF4UM

Klan z DL na návštěvě klanu z OK (ham shack OK1AR-Podbořany 2011
(dole Kačenka a Míša, nad Werner a Elfi, Míša II. a Zdeněk, nad nimiOK1AMU, OK7AR, manžel Aleny - Tom, OK5AR a OK6AR)
Pozn.OK1AMU a Míša II. byli hosté tohoto historického setkání a vůbec I.
DIG rundy vysílané z OK !!!

Pár slov...
12. 2. 2018
Občas se podívám do hromady více než 2000 QSL za QSO s členy DIG.
Kdysi mi Luděk, OK1DLA říkal, že mi závidí kvesle těch prvních členů
klubu (s nízkými čísly). Ano měl jsem kliku, totiž byl jsem ve správnou
dobu a správný čas intenzivně na pásmech. Byl konec 70-tých let
XX.století, já měl od r.1976 zánovní FT DX 500 (stejný typ měl v té době
i Laco Didecký, OK1IQ). 500 W pronikalo všude hi. V roce 1975 jsme se
přestěhovali do nádherné roviny s kouzelnými rybníky a okolo města
Třeboň. Byl čas fantastických SSB a CW rund DIG. Každý čtvrtek večer
šéfoval Hans, DJ0VZ v průměru 350 stanicím. Na telegrafii (ve středu) to
bylo pochopitelně méně, ale díky tomu jsem získal červenou DIG plaketu
s pořadovým číslem 13 (first in OK).
Vzpomínám také s díky na svého sponzora, kterým byl Paul Kleinholz,
DL9KP a I2KLP (bohužel SK v r.1984). Díky němu jsem dostával krásné
DIG žurnály, tištěné DJ8OT na kvalitním křídovém papíru. V nich nejen
zajímavé povídání, ale i množství fotografií a já postupně poznával, kteří
to jsou ty dámy a pánové, od kterých mám již QSL. Je škoda, že z
finančních důvodů DIG JOURNAL přestal počátkem 90-tých let vycházet.
Všechny mám archivovány a jsou také milou vzpomínkou na počáteční
léta klubu.
Zmíním se o pár QSL od členů, na které nelze zapomenout. Stárneme
všichni a mnozí z nich již nejsou mezi námi. QSL od nich,ale mám
archivovány.
•

•

DL8JS, DIG 0001, Walter se svou xyl Ullou, DF6QP,DIG 888 a
kamarádem Alfonsem,DJ8VC, DIG 61. Viděl jsem fotografie
mládenců okolo 30-ti let a na setkání v Guelsu r.2006 jsme se
seznámili při jejich procházce, poblíž karavanu Zdeňka, OK1AR.
Mimo výměny QSL je společná fotografie (je i na tomto webu)-jsme
tam již prošedivělí (po více než 30-ti létech-hi). Výborní lidé.
Vzpomínám zejména na Neunkirchen 2015 a DIG setkání. Na
místním náměstí jsme vypili dost kalíšků ouza (viz web-hamfesty).
Všichni jsou DX-mani (viz QSL z Namibie, V5 v albu My DXCC).
Alfons, DJ8VC byl první gratulant, který mi popřál v Guelsu k DIG
1000 T.
DJ8OT,DH5JR a 4X/DB9JL je rodina prvního sekretáře DIG
DJ8OT. Bydlí ve městě Velbert. Eberhard,Hanelore a dcera

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Angelika (nw DF4JJ). Manželé ,kteří se účastní každého DIG
setkání, byli i v Podbořanech (2013 a 2017).
DL7DO Ralf z Berlína, první cw-net control. Vynikající telegrafista.
OK3EA (později OM3EA-bohužel SK v r.2006). Harry mi ohromně
pomohl radami v mých začátcích v klubu, spol s Milošem OK2BMS.
W8LZV, Kurt - můj první DIG z USA, který poslal bleskově QSL (Až
do svého úmrtí v r.1989 byl pravidelným účastníkem výročních DIG
party).
DJ0VZ, Hans spolu s xyl Angelou DK8KL pravidelně organizovali
DIG srazy v Gmuendu, kde dost OK,s přebíralo DIG 1000 T. Hans
byl velkým přítelem OK-OM. Naposledy jsme se setkali v Hattenu
r.2007, byl již bohužel těžce nemocen.
G3TXF, Nigel - DIG 516. CW génius ! Jeho expedice mluví za vše.
Totéž lze říci o Baldurovi, DJ6SI (i o něm je na tomto webu pár
článků).
OK1FF, Mirek Kott, DIG 1120. Svého času Nr.1 mezi OK-DX-many.
ZS6BEJ, Horst. V r.1981 jsme měli v DIG PARTY QSO a ihned
poslal direct! Bohužel od roku 1985 SK.
DH1PAL,DF3TE,DF4MU,DO8LEU, SWL Ulla a Elmar DO3EH (o
všech je článek z téhož dne "o klanech"). S těmito rodinami se z
DL-OK,s znám asi nejlépe. Báječní lidé a společníci.

A nakonec přátelé z OK-OM : OK1KI-Míla, OK1DOZ-Beda, kterému
nikdy nezapomenu pomoc při získáváni pro mě do té doby nedostupné
modré DIG VKV plakety. Výjezd k Aši v roku 2005 vše vyřešil. Mni TNX
Bedo ! Olda Zukal, OK2 15823, ex OK1AQY, DIG 6146 - ohromný
kamarád (i o něm je článek na tomto webu). A nakonec, bohužel již také
SK - Peter Stahl, OM3EE. První QSO v r.1973, první osobní setkání na
DIG setkání v Adlersbergu r.2009. Krásné vzpomínky na dlouhé
rozhovory s ním i xyl Inge. Teprve DIG meeting v r.2017 v Podbořanech
nám ukázal, jak nám Petře chybíš !
Samozřejmě mohl bych mluvit o mnoha dalších, třeba Radkovi, OK1FHI,
Luďkovi, OK1DLA a ....... QSL jsou krásnou vzpomínkou na naše QSO i
setkávání.

Příjemní společníci
3. 3. 2018
Původně jsem je znal pouze z éteru a potažmo z přicházejících DIGJournal(-ů). K osobnímu setkání došlo až při plavbě lodí po Rýnu (DIG
setkání 2006-Güls) a o den později v autokempinku (kde parkoval
Zdeněk, OK1AR s rodinou). Walter s xyl Ullou, DL8JS a DF6QP) s
nerozlučným kamarádem Alfonsem s jeho xyl Amandou si vyšli na
zdravý vzduch ve společnosti tehdejšího sekretáře klubu DJ8OT.
Eberhard nás srovnal dohromady.

Až na Amandu (první zleva) šlo nejen o špičkové DX-many, ale i členy
vedení DIG (Ulla-pokladní,Alfons-mngr diplomu EU-PX-A, Walter-mngr
IAPA a místopředseda klubu). Jako Dx-mani se tenkrát nezúčastňovali
UKW-rundy (teď jsou již pravidelnými účastníky). Věděl jsem, že DL8JS
je středoškolským profesorem matematiky a fyziky (který si vzal svou
studentku Ullu, ta později vystudovala na VŠ ekonomii). DL8JS byl vždy
hezký chlap (hi-v mládí černovlasý).V době vzniku klubu (řijen 1969) mu
muselo být okolo 25 let, zřejmě podepsal první prezenční listinu a tak se
mu dostalo cti mít v klubu exkluzivní číslo 1. Tou dobou byla v DIG
tendence dostávat své xyl a yl k rádiu. To se dařilo. Sekretář DJ8OT to
splnil na 100%, XYL Hannelore byla DH5JR, dcera Angelika DB9JL
(později DF4JJ), syna neznám. DL8JS se brzy objevil s xyl Ullou,DF6QP.

Alfons s xyl Amandou (měla původně DG2...), která brzy od rádia utekla,
ale manžela věrně doprovází na všechna setkání.

Oba kamarádi bydlí blízko sebe. Města Buende a Emsdetten jsou
vzdálena pouhých 30 km. Najdete je ve Vestfálsku, poblíž hranic s PA.
Jejich QTH jsou nepřehlédnutelná kvůli směrovkám. DJ8VC byl od
počátku všestranný (díky tomu vlastní DIG 1000 T). DL8JS a DF6QP se
dali na cw-provoz až nedávno.
Jezdí pravidelně vysílat i mimo DL, snad nejčastěji do Namibie.

Jak to tak bývá, pořádně jsme se seznámili až u skleničky (DIG setkáníNeunkirchen 2015). Walter poručil ouzo (bylo dobré) a pokračovalo to
sympaticky. Viz dále fotodokumentace:

DF6QP, DL8JS, DJ8VC, Amanda, OK1AMU a DG7DBN, nový člen
vedení DIG

Vzájemná shoda názorů pokračovala i při sobotním hamfestu na
závěr setkání. Zajímavé bylo, že jsme shodu (nezávisle na sobě) projevili
i při výběru restaurace vhodné ke konzumaci sobotního oběda. Při
příchodu do restaurační zahrádky jsme byli hlasitě přivítáni. Hi.
Ona ta DIG setkání mají co do sebe, potkávají se ti, kteří se znali tak
maximálně z pásem a po obdržení QSL. I proto věřím, že naše další
setkání v Adlersbergu (červen 2019) bude úspěšné.
Jednak to tam známe, ale hlavní bude to, že vše proběhne u příležitosti
neuvěřitelného 50. výročí existence DIG !

DJ8OT - SILENT KEY
21. 8. 2018
Dnes jsem obdržel od Wernera, DH1PAL a Zdeňka, OK1AR smutnou
zprávu. V neděli 19.8.2018 odešel do radioamatérského nebe velký
člověk, gentleman a také nositel zlatého odznaku DIG Eberhrad
Warnecke z města Velbert.
S dovolením dále použiji pár řádků od OK1AR:
Eberhard byl zakládajícícm členem DIG a od začátku, téměř 40.let byl
jejím sekretářem.
Sám redigoval a přečetl více jak 1500 Rundspruchů /zpráv DL0DIG/
Mimo to vydával DIG Rundbriefy s řadou zajímavostí a fotografií z dění v
DIG. Také DIG listiny po dobu jeho působení byly jeho dílem.
Neangažoval se jen v DIG, ale řadu let byl i šéfem odbočky DARC ve
Velbertu, další řadu let byl koordinátorem DARC pro diplomy.
Přestože se dá říct, že byl vysoce uznávaným radioamatérem, zůstal
vždy skromným, ochotným a příjemným v jednání. Nezapomenu na
poslední setkání v Regensburgu, kdy jsme si venku ve tmě povídali, resp.
povídal Eberhard. Vylíčil mi své štrapáce, kdy náckové zabrali jeho
strejdovi tiskárnu, kterou vlastnili již generaci předtím a strejda skončil a
zemřel v koncentráku. Zbytek rodiny z baráku vyhnali. On, jako jednoleté
dítě cestoval s matkou po Německu a měli problém se někde usadit. Z
útisku, kterého se mu po celou dobu války dostávalo se při tom líčení až
rozbrečel.
V roce 1954, kdy Eberhard dospěl, dostali tiskárnu zpět a protože strejda
v lágru zemřel, chopil se práce Eberhrad. Kromě komerčního tisku , tiskl
jak už jese výše uvedl, i materiály pro DIG. A to tehdy bezištně, peníze
které lidi platili za tyto tiskoviny nechával na účtu DIG.
Já jsem se s Eberhardem osobně seznámil na setkání DIG v městě
moselského vynikajícího vína v Gülsu. Měl jsem tu čest, že mi osobně v
onu dobu předával DIG 1000 TROPHY. Na 40.setkání DIG v
Adlersbergu, kde měl plno práce jako jeden z organizátorů, vyhověl
ochotně mé prosbě, zda by udělal VKV QSO s Petrem, OM3EE ,
samozřejmě ihned a ochotně . V roce 1975 mi bleskově vytiskl 1000 ks
klubových QSL (již si nepamatuji cenu v DM, ale vím, že to bylo za
"pakatel"). V roce 1979 jsem mu poslal k 10.srazu DIG přání všeho
dobrého. Nevím jako to udělal, ale do týdne jsem dostal na krásné křídě
pozdrav snad s podpisy 99% přítomných účastníků !

Na DJ80T si zachovám krásné vzpomínky, bylo jich mnoho a na konec
uvedu dvě z nich:
V roce 1978 byla jeho dcera Angelika na návštěvě u 4X4AT jako DB9JL.
V jedné ze čtvrtečních rund jsem poprosil DJ8OT, zda by mi nedomluvil
na 14 MHz sked s 4X4/DB9JL . Vyhověl rychle a za týden přišla z Izraele
QSL s pohlednicí.
V roce 2008 na setkání DSW v Plau am See jsme se spolu zastavili před
"Domem motýlů" - měl obavy o svou xyl DH5JR, která již špatně chodila .
On působil naopak jako ve výtečné formě. A pak jsme tyto
neodlučitelnou dvojici potkávali vždy na dalších DIG setkáních. Nikdy
nevynechali !
Bohužel příští rok v Adlersbergu to již bude pouze s 50% zastoupením
rodiny Warnecke.
Milý Eberharde, pokud se dostanu za rok na výše uvedené setkání, budu
rád, když s tvými přáteli DL8JS, DF6QP, DJ8VC s xyl Amandou
připijeme na tvou památku.

Setkání DIG v roce 2019
Přesně po deseti létech byl vedením DIG znovu zvolen kopec s
pivovarem (kde se vše důležité odehraje) poblíž bavorského
Regensburgu . Jde o důležité setkání. Uskuteční se v době od 30.5.2.6.2019, tedy v roce 50.výročí klubu, který má jen v České republice
přes 100 členů.
Přiznávám, že již nejsem tolik aktivní jako dříve, ale od roku 2006 si
nenechávám DIG setkání ujít, a to včetně setkání členů sesterského
klubu DSW, která jsou v sudé roky.
I když zatím není znám přesný program setkání, tuším, že osvědčení
organizátoři vymyslí něco výtečného. Tak třeba v roce 2009 umožnili
zájemcům prohlídku továrny BMW. Nejsem automobilista, ale byl to pro
mě životní zážitek.
Samotný Regensburg je příjemné historické bavorské město, které stojí
za procházky. Místo setkání je budova pivovaru na Orlím vrchu.
Podotýkám, že čepují opravdu výborné pivo. Hlavní sál je dostatečně
velký, aby pojmul všechny zájemce. Předpokládá se, že jich bude více,
než v předchozích létech. Nevýhodou návštěvníků, kteří se teprve
rozmýšlejí je problém ubytování. Ti, kteří to znají si dávno rezervovali
pokoje v budově pivovaru. Zbývají okolní blízké lokality s hotýlky,
penzióny a soukromníky. To již dá hledání.
Kam jinam by se mohli zájemci o setkání z ČR lépe dostat, než do místa
blízko hranic. Moc kilometrů neujedou.
A tak se těším na závěrečný vrchol - Hamfest, v sobotu večer. A nejen
na něj. Na viděnou v Adlesbergu !

Začalo to v r.1967
Navazuji na článek na tomto webu z 9.3.2009 "Z historie DIG" . Protože
od zveřejnění článku uběhlo již 10 let a rok 2019 je pro klub
jubilejní,dojde k oslavě neuvěřitelných 50-ti roků existence. (DIG byl
založen 10.října r.1969 z městě Kempen v NSR).
Konec let šedesátých lze pro radioamatéry charakterizovat jako čilé
klubové období. V mezinárodních klubech se sdružovali radioamatéři
celého světa. Hlavním důvodem byla výměna informací v oborech, které
nás zajímaly. Jedním z oborů byla i diplomová aktivita členů. Šlo o
diplomy radioamatérské, které oceňovaly činnost jednotlivců v éteru.
Diplom mohl obdržet ten, který navázal spojení se všemi světadíly
(diplom WAC), ten, který se domluvil se všemi zónami ITU (P-75-P),
nebo ten, který navázal spojení se všemi státy USA (WAS). Výběr byl
neobyčejně široký a každý měl možnost vybrat si takový klub, který byl
nejblíže jeho zájmům.
Diplomové kluby byly elitní, zejména finský AHC (AWARD HUNTERS
CLUB), nebo pro širokou oblast zájemců (CHC) či diplomy k ničemu jako
RCC, kde stačilo při spojení doslova "prokecat" delší dobu, již si
nepamatuji o kolik minut šlo, 30, nebo 45 minut ?
Nejznámější, americký CHC sdružoval tisíce zájemců o radioamatérské
diplomy po celém světě. Měl své odbočky třeba i podle profesí
(samozřejmě i ty vydávaly diplomy - např. za QSO-QSL s x-počtem
lékařů). Všemu šéfoval mocný boss Cliff Evans, K6BX z Kalifornie.
Lze říci, že jedna z nejaktivnějších odboček (Chapter) byla ta v NSR
(Německá spolková republika) - Chapter Nr.10. U Němců jsme zvyklí na
přesnost, pořádek a kvalitu. Tak pracovala i tato odbočka, která se jaksi
znelíbila K6BX. Považte, měli hezčí diplomy než boss a laciné . Boss se
rozhodl jednat. V r.1967 ohlásil návštěvu Evropy a mezi prvními
navštívenými byla Chapter 10. K setkání došlo ve Frankfurtu n/M. U DL
operátorů známe jejich jazykovou vybavenost a tak tomu bylo i s
vybranou delegací, angličtinu ovládali všichni výborně. Leč boss si umínil,
že jim stěží rozumí, je bývalý válečný pilot bombardéru, který bojoval
proti Hitlerovi a své hostitele nazval "malými Hitlery", sbalil fidlátka o
odletěl na revizi poboček dále. Šlo o hrubou neomalenost a není divu, že
to vše brala Chapter 10 jako obrovskou urážku. Nejednali však s horkou
hlavou. Sestavili memorandum, kde bossovi nastínili, jak hodlají dále
pokračovat. K6BX si dal načas a po roce (!) jim na jedné stránce sdělil,
že Chapter 10 ruší !

Bylo jasné, že musí nastat reakce. Dne 10.10.1969 se sešla skupina
těch průkopníků, kteří založili DIG. Předsedou klubu byl zvolen Paul
Kleinholz, DL9KP. Měl jsem štěstí, že jsme se setkávali často na
pásmech a psali si. V prosinci 1969 mi napsal, že v NSR založili klub
zájemců o diplomy. Ví, že mám stejný zájem, nechtěl bych být jejím
členem ? Vstupní poplatek 5 DM uhradí za OK1AMU. Samozřejmě, že
jsem řekl ANO ! Členy od nás již byli: OK3EA, MUDr.Harry Činčura ze
Šamorína a OK2BMS, Miloš Slavík z Jihlavy, oba mi pomohli množstvím
cenných rad. Dne 21.3.1970 jsem byl ohlášen v DIG SSB Rundě jako
nový člen s číslem 236. Brzy jsem se zúčastňoval nejdříve telegrafických,
později ssb-Rund, ale to již je o něčem jiném.
Koncem května t.r. se vydáme na jubilejní 50.setkání DIG v bavorském
Adlersbergu, kde jsme v roce 2009 tleskali Luďkovi, OK1DLA, když
osobně přebíral DIG 1000 Trophy. Zde jsem se také poprvé osobně
seznámil s úžasným člověkem, OM3EE, Petrem Stahlem a jeho XYL
Inge. Bohužel osud je nemilosrdný. i Petr je již SK.
Nemám obavy, že se 50. výročí klubu důstojně neoslaví. Němečtí přátelé
to vždy zvládli výtečně.

Co s DIG 1000 T
8. 6. 2019
Nejvyšší trofej klubu je DIG 1000 TROPHY. Platí od r.1975 a za tu dobu
ji získalo (viz DIG MEMBERLIST Nr.51) 183 členů. Její výjimečnost je
posílena tím, že se předává a přebírá osobně při akcích organizovaných
představenstvem DIG . Poštou ji neobdržíte ! Taková jsou pravidla. Tak
si pro ni přijel i Radek OK1FHI do Podbořan v r.2017:

Unikátem je r.1981, kdy 1.držitel trofeje v OK, Zdeněk OK1ARH, nw
OK1AR, ji převzal od DB7NW, DIG 2634. Jak víme, soudruzi jen tak
někomu neumožnili vycestovat třeba jen kousek za hranice. (Viz
fotodokumentgace DIG JOURNAL Nr.27 z XII/1981).
Vzhledem k datu platnosti je zajímavé, že všechny podmínky splnil jako
první, za pár měsíců od začátku roku 1975 Alois Stirba, DL3AR, DIG 113,
následovali DL3CM a DJ3LR, všichni výteční telegrafisté
Tím se ukázalo, že hlavní podmínkou úspěšnosti žadatele bude znalost
telegrafie ! DIG-CW RUNDY začaly koncem r.1972 pod vedením
DL7DO . Měl jsem tu čest, že jsem se jich brzy začal zúčastňovat . 15
stanic byla průměrná účast. Následující boom byl dán jednak výtečnými
condx a lovci se znalostí telegrafie. Je smutné, že těch posledně
jmenovaných rapidně ubývá.
Je výborné, že mezi držiteli mimo DL, jsou nejvíce zastoupeni OK (11),
což je dáno hlavně generací OL z 60-80 let XX.století.
A posledními držiteli jsou z Neunkirchenu roku 2015 OK1RH. V roce
2017 OK1FHI a OK1DOY. V Adlersbergu r.2019 na sobotním hamfestu
chyběl "zlatý hřeb" předání této trofeje v záři blesků. Právě tam ji přebíral
Luděk, OK1DLA.

Luděk, OK1DLA, v roce 2009, těsně před přebíráním trofeje DIG 1000

a na koho čekala trofej DIG 1000 v roce 2015 ?
Je nutno vyzvednout držitelky trofeje - dámy (či YL): Elfi, DF3TE, Marion,
DF4UM a bohužel již zemřelá Erna, DL1PT.
A já bych si velice přál, aby to dotáhly do cíle: zejména Pepa, OK1SRD,
Josef, OK1AYD a další OK. Těm chybí kousíček !
Zkrátka vzato : DIG 1000 TROPHY byla vymyšlena chytře. Je zdarma,
ale není zadarmo, musí se na ní máknout, ale v tom je přece krása lovu
diplomů. HW ?

Zlaté časy DIG
15. 10. 2019
Byly to úžasné roky pro člena DIG. Myslím roky 1972-1982, kdy
diplomový klub nabral díky Eberhardovi, DJ8OT tu správnou rychlost.
Noví členové byli aktivní, začaly roční DIG-QSO-PARTY, DIG-CW runda,
vycházel DIG Journal (na křídovém papíře) s množstvím fotografií a
článků, včetně výsledkových listin závodů a pořadí prvních držitelů
nových diplomů, plaket a trofejí. Každý si našel to své. Tahouni DIG:
DJ8OT, DH5JR, DL2JB, DJ0VZ,DL7DO, DL8JS, DF6QP,DJ8VC,DL9XW,
DJ3HJ, byli až na poslední 2 jmenované - mladí lidé (30-40 let) . Již jsem
se o tom zmínil v předchozích článcích, ale považuji nyní za neuvěřitelné,
že čtvrteční SSB-Runde vedl Hans, DJ0VZ každý týden s průměrem 400
účastníků a Ralf, DL7DO měl v CW-Runde Nr.100 přes 100 přihlášených.
Já to zkusil nejdříve v telegrafii. Šlo to hladce a vždy jsem se těšil na
středu večer. Kromě DL stanic se účastnil PA0MIR a OK1AMU. Později
přibývali další a potěšitelné, že šlo i o slovenské stn (OK3MB), To byly
dobré body pro CW-plaketu. V roce 1975 jsem se přestěhoval z
Prachatic do Třeboně, což bylo asi mé nejlepší QTH jako radioamatéra.
Rovina a rybníky okolo-ufb ! Jediný problém byl občas silný vítr, ten vadil
zejména blízkému sousedovi Vláďovi, OK1AYN, který si občas
postěžoval na pochroumané HB9CV směrovky. Já měl G5RV, která to
na průměrná QSO zvládala dobře. K tomu byl (na tehdejší dobu) výtečný
TCR FT500DX. Po CW-rundě jsem nejdříve SSB-rundu ve čtvrtek asi 2x
pouze poslouchal, abych se dozvěděl jak to chodí . Žádný problém !
Hans Pollak, DJ0VZ byl naprosto fantastický. "Odsejpalo" to úžasně a já
měl o čtvrteční zábavu postaráno až do března roku 1983 , kdy jsme se
z pracovních důvodů stěhovali přechodně do Brandýsa n/L. a za rok do
Prahy. Začaly chodit QSL, zejména jsem si vážil těch s nízkými čísly, ti
byli v posílání nejlepší. DIG TROPHY nebyl problém. Vzpomínám na
jednu březnovou DIG party, kdy jsem zažil poprvé a naposled mraky DL
na 14 MHz. To byla radost závodit .
Proto jsem chtěl návštěvníkům svého webu ukázat QSL z té doby,
zejména proto, poněvadž mnohé z těch báječných přátel povolal k sobě
velký Houf Wong. Do OK1AMU-DIG QSL Selection (viz MENU na
úvodní straně) se bohužel nevejdou všechny QSL. Připomínám si ty
známé, zejména svého sponzora Paula, DL9KP, prvního šéfa DIG a pak
ty se kterými jsem se seznámil osobně na DIG setkáních, na které
jezdím od roku 2006. Za pomoc na tvorbě galerie děkuji svému guru
Radkovi, OK1FHI. Kdo má zájem, stačí kliknout a vzpomínejte se mnou.

DD4NC - SILENT KEY
26. 4. 2020
V sobotu, 25.4.2020 jsem se dozvěděl od Zdeňka, OK1AR, že KarlMaria Heimberg - velice oblíbený vedoucí tradičních VKV rund byl
povolán k jiné práci, kdesi v radioamatérském nebi u tamního šéfa
velkého Wouf Honga. Stalo se tak 19.4.2020.
Naše první seznámení bylo v roce 2006 v městečku Guels při DIG
setkání, a to při večerním ochutnávání moselských vín, což byl velmi
příjemný bod programu zajištěný výtečnými pořadateli z pobočky DARC
v městě Koblenz. Zcela náhodou jsem seděl vedle interesantního
staršího pána, který vypadal spíše jako univerzitní profesor, ale náš
zájem byl toho večera podobný, vychutnávali jsme od mladých someliérů
ty nejlepší druhy moselského, ročníku 2005. Vůbec jsem nevěděl, že
DD4NC, Karl-Maria vede pověstné VKV rundy při DIG setkáních v
Německu. To mi sdělil až na výletě lodí po Rýnu OK1AR.
DD4NC byl perfekcionista, vždy připraven a v pohotovosti, pinktlich
přesně sbírat účastníky do následné rundy. Měl oblíbené QRZ podle
čísel a pak to šlo "jako po másle".

Při dalších DIG setkáních jsme se vždy pozdravili chválou dobrého
rýnského vína. Karl-Maria připravil se svou XYL DG1NAS výborný
program DIG TREFFEN v městečku Neunkirchen v roce 2015 (viz DIGMenu-Hamfest). Tentokráte v krásném kraji Franken jsme si před
obědem zavzpomínali na léta minulá. On pravil, že musíme ochutnat
tamní pivo, které "prý má úroveň".

Škoda - přeškoda, že nás opustil skvělý člověk, výborný radioamatérosobnost v pravém slova smyslu. DIG bude citelně chybět. Opustil nás
ve věku 83 roků.

Staženo z WEBu OK1AMU v listopadu 2020, Zdeňkem, OK1AR
Tento příspěvek o DD4NC, z dubna 2020 byl posledním, který
Jirka napsal.
Stáhl jsem to se záměrem toto publikovat u příležitosti Jirkových
nedožitých 81.narozenin. Čímž tímto plním, ačkoli jsem měl
slíbenou ještě jazykovou úpravu Jirkova blogu a doplnění jeho
nekrologu o některé detaily. Leč nestalo se tak, ačkoli 3/4 roku
slíbeno a 3. měsíce před publikováním ještě připomínáno.
Takže zde alespoň můj krátký nekrolog, který jsem pubikoval
v časopisech.

Jirka se narodil 18.7.1940 v Liptovském Hrádku.
S radioamatéřinou začal v roce 1964 v Prachaticích.
A již 31.3.1970 se stal členem DIG.
Byl to prima parťák na všech setkáních DIG, jak
v Čechách, tak v Německu.
Ale proslulý byl hlavně svým spisovatelským
nadáním. Kromě blogu DIG psal i další, neméně
zajímavé blogy.
Jirka byl hrozně „zatížený“ na obě mé dcery,
radioamatérky a později i na vnoučata a všichni z
nich ho brali jako staršího kamaráda.
Bohužel, 5.listopadu 2020 podlehl Jirka Covidu 19,
v umělém spánku, během 4.denní hospitalizace.
Škoda ho a čest jeho památce
Zdeněk, OK1AR, předseda DIG OK sekce
18.7.2021

