
Zážitkový víkend ČRK 2020

Jako by to bylo včera, co jsme na samém závěru loňského Zážitkového víkendu seděli s Martinem OK1VHB 
na gauči vedle rádia a tiskli diplomy pro děti. Už v té době jsem věděla, že je potřeba věnovat se dětem více,
protože ať už chceme nebo ne, oni jsou naše budoucnost. Většina z nás by jistě lhala, kdyby řekla, že 
nechce, až si za pár let sedne k rádiu, slyšet nové hlasy, ale jen hluboké a monotónní ticho. A tak vznikl 
nápad vytvořit projekt Kids On The Air, jehož hlavním cílem bude přivést děti k radioamatérství a naučit je 
jeho základům.

Rok se s rokem sešel, a i přes všechna opatření, se nám, Komisi pro děti a mládež, podařilo zorganizovat 
další Zážitkový víkend, který proběhl ve dnech 11. - 13. 9. 2020, stejně jako loňský rok v Blansku. 

Už okolo 17. hodiny se ve vestibulu penzionu Vyhlídka objevilo několik prvních nadšenců a o dvě hodiny 
později se sešlo všech 21 dětí ve společenské místnosti, aby získalo první poznatky o radioamatérském 
provozu od Honzy OK1JD. Hned tento večer jsme vyhověli prvním odvážlivcům a krátce po půl desáté 
našeho času se na 3,690 MHz ozvala nervózním a roztřepaným dětským hláskem první všeobecná výzva ze 
stanice OL1KOTA. Během následujících dvou hodin jsme navázali 28 spojení. Velký dík patří všem, kteří si 
vyhradili v páteční večer čas a udělali dětem protistanice. Největší dík si potom zaslouží ti, kdo volali 
opakovaně, díky čemuž nemusely děti dávat výzvu více jak 4x za sebou.

Sobotní dopoledne se neslo ve jménu workshopů. Děti byly rozděleny do 4 skupinek, tak, aby si mohly 
vyzkoušet právě všechny 4 workshopy, které pro ně byly připraveny. Martin OK1VHB dětem vysvětlil princip
ROB - lišky, která měla být na programu po obědě. Vladimír OK2ZKR jim ukázal, jak fungují SDR rádia a Leo 
OK2UUJ jim dal možnost nahlédnout do světa mikrovln a provozu přes satelit QO - 100. S Milošem OK7ZM 
se děti chopily pájek a „ubastlily“ si svůj vlastní piezo bzučák, který, jak se později ukázalo, byl pro ně asi 
největším zážitkem, protože jeho zvuk se (k nelibosti personálu penzionu a vůbec nás všech dospělých) 
rozléhal po celém Blanku až do následujícího dne, HIHI. A také krásně posloužil k výuce telegrafu pomocí 
VENovy metody.

Po obědě jsme děti znovu rozdělili do skupinek, nyní však již do sedmi, a odstartovali jsme závod, jehož 
hlavním cílem bylo co nejrychleji najít schovanou lišku a neztratit se v lese, který obklopoval rozhlednu 
Podvrši, kde se cíl nacházel. Po úspěšném nalezení 80 m vysílače poslední skupinkou dostaly děti možnost 
vylézt na samý vrchol rozhledny a udělat si spojení na dvoumetru. Ti, kteří raději zůstávají nohama na zemi, 
vysílali na osmdesátce z nedaleké lavičky a rozdávali body do GMA - Global Mountain Activity. Ještě před 
cestou zpět jsem děti vybídla k několika pohybovým hrám. 

Večeři předcházela Honzova oblíbené hra, a to Off - Air contest, která je výborná na trénování závodního 
provozu. Proč? Hned vysvětlím. Celý závod je podobný těm, které většina z nás velmi dobře zná. Je zde ale 
menší háček - místo rádia využíváte své hlasivky a frekvenci doslova obsadíte, protože si sednete na 
příslušnou volnou židličku. Takže ve chvíli, kdy se vyhlásí začátek závodu, propukne nehorázný hluk a chaos. 
Všichni „vysílají“ jako o život - v tomto případě o hlasivky. Vzhledem k tomu, že je pro účastníky značně 
nevýhodné běhat od židle k židli s notebookem, používá se na zapisování papírový log. Off – Air contest děti
natolik bavil, že jsme zvládli 3 etapy po 10 minutách, a ačkoliv většina dětí slyšela v pátek o HAM rádiu 
poprvé v životě, natož pak o závodění, našly se už v první občerstvovací pauze mezi první a druhou etapou 
děti, které velmi dobře pochopily, že obsazení volných židliček ještě před začátkem závodu a volání 
všeobecné výzvy bude právě to pravé ořechové pro vítězství v etapě. Toho si však rychle všiml rozhodčí a 
k jejich velké nelibosti donutil „big-guny“ vstát, HI.

Celý den jsme zakončili noční hrou, která zapříčinila to, že většina dětí padla vyčerpáním do postele, hned 
jak hra skončila, div ne ještě s kartáčkem na zuby v puse.

V neděli čekal děti opravdovější závod, protože tentokrát všichni dostali PMR ručku. Tady už jsme závodní 
taktiku ponechali pouze a jen na dětech. Některé obsadily volné frekvence ještě před začátkem, jiné zuřivě 



prolaďovaly pásmo. Celý závod jsme rozdělili do tří etap, kde první dvě byly povinné a počítaly se do 
vyhodnocení. Ta poslední už byla pouze pro ty nejnadšenější závodníky.

Odpoledne se na nás přijel podívat Vítek Kotrba OK5MM s nádherně připravenou prezentací o expedicích, 
závodění a OLHQ. Celý víkend jsme zakončili ceremoniálem předávání pamětních listů a diplomů za Off - Air 
contest a PMR závod. Byla vyhlášena také jedna speciální cena, a to za nejhezčí QSL lístek, který nakreslila 
Beátka Mocková. Na tento speciální QSL lístek se mohou těšit všichni, kteří se stanicí OL1KOTA navázali 
spojení. 

Věřím, že se všem, jak dětem, tak i organizátorům, víkend líbil a užili si ho alespoň z části jako já. 

Tímto bych také chtěla poděkovat Martinovi OK1VHB, jeho XYL Ireně OK1OVI, která nám dělala zdravotnici, 
Vláďovi OK2ZKR, Leovi OK2UUJ, Milošovi OK7ZM, Vlastovi OK3VP, Líbě OK1LYL, bez které by se celý víkend 
nemohl uskutečnit a Honzovi OK1JD, který se krásně o děti staral. Speciální poděkování patří Natálce 
OM2YW, která nám nafotila spoustu krásných fotek.

Velké poděkování patří také všem našim sponzorům, a to MINISTERSTVU OBRANY, které na akci poskytlo 
dotaci a  společnostem GES ELEKTRONICS A SCHRACK TECHNIK, kterým děkujeme za podporu. 

Martina OK2YLQ


