Amatérské radio a nová generace
Příspěvek do diskuse na 7. sjezdu Českého radioklubu v Hradci Králové, 23. března 2013

Co se týče pravidelné práce s dětmi v radiotechnice a radiovém vysílání, tak je známa činnost zejména v Mikulově, Opavě, Frenštátě
p.R., Vsetíně, Vracově, Karlových Varech, Pardubicích, Českých Budějovicích, v Hradci Králové. Český radioklub spolu s Hradcem Králové
pořádá Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice. Za to všechno dík, současně je toho však žalostně málo. Těchto kroužků a nejrůznějších
aktivit by mělo být alespoň desetkrát tolik, abychom se nemuseli sami před sebou hanbit a obávat se budoucnosti.
Na webu Českého radioklubu již 15 měsíců visí text Zachráníme HAM-radio pro budoucnost. S otazníkem. Počítadlo k dnešnímu dni
ukazuje bezmála 3500 přístupů. Tento Text je sestaven na základě celoživotních zkušeností čtyř desítek radioamatérů z vedení dětských
kolektivů.
Text ukazuje, jak lze v dětech vzbuzovat zvídavost, zájem o technickou činnost i o radiový provoz. Tento Text ukazuje, že se našemu
hobby nemusíme věnovat jen s klapkami na očích, s cílem navazovat co největší počet spojení s co největším počtem zemí, ale že naše
hobby může mít i hlubší význam, protože má potenciál vyhledávat mladé talenty a připravovat je ke studiu odborných škol, protože umí
v zárodku vychovávat techniky, konstruktéry, projektanty, odborníky pro vývoj a výzkum. Nejlepší odborníci jsou takoví, pro které je jejich
práce současně i koníčkem. A zde je právě naše příležitost, jak skloubit naše hobby s celospolečenskou potřebností.
Kromě toho, že Text byl vyvěšen na webu, nic dalšího pro realizaci myšlenek v Textu uvedených současné vedení ČRK bohužel
neudělalo. Přitom již v roce 2011 bylo známo, že na propagaci radioamatérství lze získat finanční prostředky od Mezinárodní
radioamatérské unie. Peníze lze získat i od Evropské unie. Kromě toho i od tuzemských institucí, víme však všichni, že u nás má přednost
takzvaný sport a takzvaná dobročinnost.
Připomenu hlavní náměty z Textu, které by neměly zapadnout:
 Kontaktovat Mezinárodní radioamatérskou unii - Region 1, informovat o našich zkušenostech a námětech, dohodnout společné řešení
propagace radioamatérství formou pilotního projektu.
 O finanční prostředky žádat též MŠMT, Evropskou unii, krajské úřady, největší podnikatele. Tvůrce žádostí o granty finančně
motivovat. Ze získaných peněz hradit odměny odborným lektorům podle námětu Motivační systém, popsaný v Textu.
 Časopis Radioamatér vydávat s vyjímatelnou přílohou pro děti, s jednoduchými stavebními návody z oblasti radiotechniky.
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 Na webu ČRK zřídit stránku se souhrnnými informacemi pro veřejnost o kroužcích které fungují, o jejich programu, otevírací době
a poplatcích.
 Vydávat a rozesílat motivační e-mailový magazín pro mladé talenty, rodiče, školy, odborníky, potenciální sponzory, instituce,
s informacemi o chystaných akcích. Toto se osvědčilo, podobný magazín byl cíleně rozesílán na 9000 adres.
 Motivovat organizátory radiokroužků a Soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, aby svoji činnost s dětmi každoročně předváděli
na Mezinárodním radioamatérském setkání v Holicích.
 Každoročně a celoplošně 18. dubna pořádat oslavy Mezinárodního radioamatérského dne, na jeho podporu vytisknout plakát
s opakovatelnou využitelností.
 Činnost radiokroužků orientovat na využití zkušeností popsaných v Textu.
 Radiokroužky a kroužky elektroniky koncipovat jako minipodniky pro testování nových nápadů. Když to jde v Japonsku, Jižní Koreji,
v USA, proč by to nešlo u nás?
Náměty, popsané v Textu, nabízí každoročně objevit několik set talentovaných dětí, rozvíjet jejich přirozený talent pro tvůrčí činnost,
připravit je ke studiu odborných škol a k hodnotnému zařazení do společnosti, s velkou šancí získat je pro oblast amatérského radia.
Závěrem navrhuji:
Aby účastníci 7. sjezdu ČRK uložili novému předsednictvu ČRK konat ve smyslu námětů, obsažených v textu Zachráníme HAM-radio pro
budoucnost.
Děkuji vám za pozornost.
Hradec Králové, 23. března 2013
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