Psaníčko členům ČRK
Milí členové naší všeobjímající radioamatérské organizace,
rok 2014 se chýlí ku svému konci a rok nadcházející je pro Vás jubilejní, neb v něm Vaše
mateřská organizace oslaví již čtvrtstoletí své existence. Oslavy jistě proběhnou s náležitou
pompou, to ČRK umí. Já však u toho nebudu, proto bych Vám chtěl aspoň touto cestou
poděkovat za čtvrtstoletí péče, kterou mi prostřednictvím Vaší organizace věnujete, ačkoli jsem
nikdy nebyl, nejsem a ani nebudu jejím členem. Oceňuji zejména to, jakým způsobem mě
vracíte do reálného života, mé rodině a mým přátelům. Nyní, coby penzista, bych měl konečně
dostatek času věnovat se svým koníčkům, což by v mém případě znamenalo, že kdybych měl
ke svému hobby příhodné podmínky, nebudu dělat nic jiného, než sedět u rádia, mí blízcí by ze
mě viděli akorát záda, mí přátelé by zapomněli, jak vypadám a mé lidské kvality by se kvapem
začaly limitně blížit nule, jak výstižně píše Váš soudruh politickovýchovný:
"...Není ale důležité, jak je kdo dobrý v tom, co dělá ve volném čase, ale v čase produktivním,
a to sebepilněji autoimplantovaná "ušlechtilost" korigovat nemůže. Vždyť jde jen o zálibu, o
hru, která o lidských kvalitách mnoho nevypovídá.
Nechci obhajovat průměrnost, ale propracuje-li se někdo na špičku ve svém koníčku, nejčastěji
to znamená, že ve skutečném životě, kde je to naostro a ne jen hra, neuspěl. Lidsky
kvalitnější je otec, jehož jedinou relaxací je zevlování do televisní bedny s pivkem v ruce, který
však dokáže třeba skromně ale spolehlivě uživit rodinu, než špičkový DX-man, jemuž utekla
manželka a děti ho nenávidí, protože z něj celý život viděly jen záda skloněná nad
transceiverem. Cítit se osobně povznesen nad jiné kvůli svým koníčkům je projevem
patologických mindráků..."
Přesně to by totiž nastalo, nebýt Vás. Vaší péčí jsou totiž podmínky pro moje radioamatéření
výrazně horší, proto bývám přibližně 2x týdně nasrán, jak zákon káže, měním se v normálně
nadávajícího Čecháčka a nemohu tedy neuspět v skutečném životě, který je naostro a není jen
hrou. Umíte si představit, že bychom třeba měli standardně povolená pásma 500 kHz, 5 MHz,
že by z šestimetru zmizelo již dávno nepotřebné omezení výkonu, že by se vyjasnily problémy
na mikrovlnách? To by pak všichni jen seděli u rádia nebo bastlili různá udělátka, pivovary by
začaly krachovat díky propadu v prodeji lahváčů a manželky by chtěly pod stromeček tretry,
aby mohly utíkat co nejpohodlněji.
Zvláštní dík pak náleží Vašim osvíceným zástupcům, které vysíláte na Vaše sjezdy. Ti pomáhají
udržet v záři reflektorů radioamatérského veřejného života již 25 let, a to nepřetržitě, nejen již
zmíněného soudruha politickovýchovného, ale i dalšího Vašeho vynikajícího představitele,
agenta Libora. Tento zasloužilý mistr radioamatérského sportu, o němž zlí jazykové tvrdí, že za
Svazarmu neexistovala výhoda, které by nepožíval, se ve skutečnosti dlouhá léta staral i o naší
bezpečnost a dosud nebyl za svoji péči odměněn. Ještě, že se aspoň staráte Vy, abychom
nezapomněli, znáte to, sejde z očí, sejde z mysli - díky Vám však máme Vaše nejlepší stále jak
na očích, tak často i na mysli...
Vaše prozíravost tím ovšem nekončí. Díky Vám např. nezpychneme a nestanou se z nás
kosmopolité, protože Vaše organizace nám bude neustále připomínat, že patříme na řádně
zahnojený český dvoreček a nemáme svůj zrak obracet do světa, ale zabývat se našimi
postkomunistickými problémy. Učíte nás také novým formám demokracie, neboť ve Vaší
organizaci dostane funkci kdejaký packal, který nemá o amatéřině ani páru. Spousta z nás
totiž přeceňuje odbornou erudici a říká ošklivé věci jako "dejte blbci funkci...", přitom zcela
zapomíná na známý výrok Josifa Vissarionoviče: "Věda, technické zkušenosti, znalosti, to
všechno jsou věci, kterých lze nabýt. Dnes chybějí, ale zítra budou. Jde tu hlavně o to,
abychom měli nezkrotnou bolševickou vůli ovládnout techniku, ovládnout nauku o výrobě. Při
nezkrotné vůli je možné dosáhnout všeho, je možno všechno překonat". Díky Vám na to
nezapomínáme.
Vděčnost Vám prokáže i moje rodina, protože jste mě uchránili před množstvím zbytečného
papíru v podobě QSL lístků, který by musela pracně vyhodit, až mě Charón převeze přes řeku

Styx. Dík Vaší péči však vyhodí zbytečný papír již sami pracovníci QSL služby a to zcela
zadarmo. To je třeba zvlášť ocenit, neboť při mé aktivitě je to odhadem pět metráků QSL,
protože je nedostávám již od roku 1997. Pravda, ke konci tisíciletí mi pár kamarádů 4-5x QSL
doneslo, ale to nic neznamená.
Na všech těchto jevech má podíl každý z vás, na každého jednoho člena ČRK připadá přibližně
1/2000 odpovědnosti. Vy se s tím ve své skromnosti nechlubíte, ani si to nijak zvlášť
nepřipouštíte, ale to byste opravdu měli, protože svými příspěvky, které dobrovolně hradíte ze
své kapsy, pomáháte držet v chodu Vaši skvělou organizaci. Nebýt vás, seděli by členové rady
osamoceně ve svých funkcích, P. O. Box 69 by bylo nutné buď rovnou vyvážet do sběru a nebo
naopak začít QSL dodávat adresátům, čímž by definitivně zmizela jediná páka, jak přitáhnout
radioamatéry k organizaci a IARU by definitně přišla o českou podporu. Tím bychom utrpěli
ostudu v mezinárodním měřítku, což je nepřijatelné. Za to, že tomu účinně bráníte prostředky
ze svých kapes, by se vám mělo děkovat na každém kroku a já jen doufám, že se tak bude dít
přinejmenším po celý příští, pro Vás jubilejní rok.
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