Tož tak…
Máme před sjezdem. Na ok-listu jsem, ač nečlen ČRK, nakecal soustu věcí, pár jich
bylo pěkným blábolem. Ale diskuze to byla nutná, jen v diskuzi si člověk může utříbit
myšlenky a zjistit, co si myslí ostatní.
Vím, že jsem otravný, ale ještě chvilku budu. Budu navíc troufalý a vězte, že to není
v mé povaze – jít na trh s kůží před takovým fórem není pro mne žádná sranda.
Přesto se o to pokusím, protože je to v zájmu věci.
1. Máme tady tvrzení místopředsedy spolku, že podle stanov již dávno nemají být
v RK nečlenové ČRK: „Členové ČRK se mohou dle vlastního rozhodnutí sdružovat v
radioklubech ČRK“ a že tam jsou nečlenové jenom benevolencí předsedů RK.
A pak tady máme troufám si říct dost hlasů z RK, které říkají:
a) je dobře, že tam jsou, sice se trochu vezou (neplatí do ČRK), ale bez nich bychom
byli slabší, a
b) ve stanovách není napsáno, že „pouze“ členové ČRK, takže je to v richtiku.
Troufám si tvrdit, že není jediný RK, kde by nebyli i nečlenové ČRK – jestli je, utlučte
mne čepicemi. Ale o to ani tak nejde, jde o to, jak to chcete. Proto moc a moc prosím,
vyjasněte to na sjezdu a dejte to jasně do stanov, ať tady zase za 4 roky na sebe
nekoukáme a nedohadujeme se, kdo umí lépe číst ve stanovách. Buď „členové ČRK
i jiní zájemci souhlasící se stanovami RK“, nebo „Pouze členové ČRK“. Nic mezi… A
my v RK se podle toho zařídíme. To není výhružka, to je příslib, že nechceme
porušovat stanovy a přizpůsobíme se jim, jenom musíme vědět, co říkají…
2. Jedni křičí „vymíráme“, druzí „to ještě nic není“, nebo „nedá se s tím nic dělat“. Já
nechci být Blanický rytíř, který občas vykoukne a řekne „to ještě nic není, jdeme si
ještě trošku schrupnout“. Možná byli hamové před ČRK a budou i po něm, problém
je, že se to dozvíme až z historie, a to já budu už SK. Proto raději křičím „pojďme
něco dělat“.
Trochu teorie: víte, co je nejdůležitější na zvládnutí krize (říká se tomu krizové
řízení)? Zjistit, že jsem v krizi a mentálně si to připustit, nevytěsnit to v mysli. Jestliže
to nezjistím a nepřipustím si to, dál vesele tančím na palubě a záchranné čluny visí
dál přikryté plachtou. Jestli to zjistím pozdě, pak už nezbývá, než si dát ještě jednu
sklenku a ještě jeden taneček… a je vždycky lepší ty čluny zase tahat na háky a říct
lidem „sorry, to bylo jen cvičení“, než je již nemít na co pověsit.
Jakmile si připustím, že jsem v krizi, je to hned lepší. Pochopím totiž, že nemůžu
pokračovat dosavadním kurzem v plavbě, protože je to právě tento dosavadní
způsob plavby, který mne, při změněných vnějších podmínkách, do krize zavedl.
Musím radikálně otočit kormidlem i za cenu, že popadají skleničky z baru a pár
tanečníků spadne na zem a nabije si. Nestačí nějaké šolíchání „proboha jenom aby
si něčeho nevšimli a nevyžbrndal jsem jim šampáňo do výstřihu“. A pokud někdo drží
kormidlo a říká „to ještě nic není, jede se dál rovně“, musím ho od toho kormidla
vystrčit.
Jo, změna je nepříjemná, nikomu se do ní nechce, všichni by raději tančili dál… A je
také riskantní, nemusí se povést. Ale pokud se k ní odhodláme, tak máme naději na
přežití. Ano, nebude to již nikdy takový spolek, jako byl kdysi, stejně jako nikdo
nezruší mobily a internet. Ale má mi nostalgická slza v oku zabránit v tom, abych
viděl holou skutečnost? Má mi zabránit v tom, abych se pokusil zachránit? Tak se

dohodněte, zda jsme v krizi nebo ne, zda jedeme rovně, nebo trhneme kormidlem
doleva či doprava. Pokud v krizi nejsme, zalezu a nebudu prudit.
3. Svět se mění. Co se ale nemění, je dětská duše. Zvídavá, dychtivá po poznání,
dychtivá patřit do své tlupy a v této tlupě obstát, získat své místo, kde ji budou ostatní
uznávat. Proč máme ksakru svoje děcka nechat jiným tlupám? Skautům, CBčkářům,
modelářům, nedej bože pouličním gangům? Proč si jich pár „neodchytit“ a
nenabídnout jim svoji tlupu? Bylo by to dobré i pro ně i pro nás, ne? Opět, dohodněte
se, jestli chceme pár děcek i za cenu, že z nich třeba nebudou Hamové.
Nebojte se, není to kandidátský projev. Nestojí za mnou práce ve velké ham tlupě,
pouze v tlupě mojí rodiny, tlupě QRL a tlupě místního RK a contest týmu, a v tom
bych chtěl pokračovat.
Diskuze to byla dobrá. Určitě v ní padlo pár loktem do žeber, určitě pár pošlapaných
kuřích ok a okopaných kotníků. I já jsem určitě někomu šlápl na kuří oko minimálně
tím, že jsem v zájmu stručnosti a v zápalu boje nedocenil jeho práci, omlouvám se.
Ale nelze jinak, byla nutná, na sjezdu by bylo pozdě, lidi by neměli dost utřepané
myšlenky.
Tož tak…
Tonda 2vmc, 9.3.2017, dva dny před sjezdem ČRK
P.S. A neberte mne ani sebe moc vážně, nejde o život, jde jenom o krásného
koníčka, který se dá koneckonců pěstovat i zalezlý v hamshacku.

