
Informace o činnosti Komise pro mládež – Českého radioklubu 

Přátelé, členové Českého radioklubu,  

jak jste jistě již zaregistrovali, v roce 2017 byla ustavena Komise pro práci s mládeží. Snahou této 

komise je podporovat a rozvíjet členskou základnu našich pobočných spolků, které se zabývají 

výchovou radioamatérské mládeže. Rádi bychom představili Český radioklub nejen dětem a mládeži, 

která se zapojuje do činnosti různých elektrokroužků, hobby kroužků, dětských táborů apod., ale i 

široké veřejnosti. Oslovit v dnešní době mládež, kterou by náš koníček mohl zaujmout a nabídnout 

všem těm, co jsou přehlceni moderními dorozumívacími prostředky, zajímavou životní náplň 

v podobě radioamatérství, není jednoduché. Věříme, že soustavnou činností, hledáním nových 

možností a i za pomoci Vás, našich členů, se nám bude dařit. 

V roce 2017 se podařilo získat dotaci od Ministerstva školství, jejíž část jsme mohli použít na rozvoj 

našich pobočných spolků, které sdružují děti a mládež a aktivně s nimi pracují. Dotace v tomto roce 

byly poznamenány velkou korupční aférou, která činnost Ministerstva školství velmi ochromila. Došlo 

k zásadnímu časovému skluzu při výplatě dotací, takže se všechny sportovní spolky v závěru roku 

potýkaly s časovou tísní. Přesto se vše podařilo zorganizovat a naše pobočné spolky zabývající se 

mládeží mohly využít tuto dotaci, dle účelového určení, tak, aby mohly uspokojit potřeby svého 

radioklubu při práci s dětmi. 

Započali jsme také spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze, které pořádá celou řadu 

elektrotechnických kroužků, některé se zaměřením na radioamatérství. O kroužky v muzeu se zajímá 

velké množství dětí. Zájemci o kroužek absolvují určitý předvýběr na tzv. elektrovíkendu, kdy děti 

tráví v muzeu celý den a prakticky se seznámí s tím, jak to v kroužcích funguje. Muzeum nyní hledá 

elektrotechnika - nejlépe radioamatéra, který by chtěl pracovat s dětmi. Jedná se především o 

čtvrteční kroužek od 15:30 do 17:30, ale vítána by byla jakákoli pomoc při personálním obsazení i 

ostatních kroužků. V kroužcích je dáván dětem aktivní příklad, lektoři se snaží vnímat jejich duševní 

úroveň. Chlapci potřebují hlavně „vrtat a pájet". Zajímavostí jsou i vědomostní rozcvičky nebo 

telegraf apod. Děti zpravidla nevědí, o co by se měly zajímat a tak je otevřeno široké pole k 

individuálnímu nasměrování každého dítěte i lektora v rámci jeho odbornosti.  

 

 

Národní technické muzeum - učebna 



Muzeum se ve spolupráci s Českým radioklubem a dalšími subjekty na jaře chystá na několik akcí pro 

veřejnost. Jednou z těchto akcí je i Maker Faire, který se uskuteční v červnu 2018. V rámci této akce a 

ve spolupráci s několika našimi pobočnými spolky a dalšími spřátelenými institucemi se budeme 

účastnit velké dětské soutěže, která nám umožní oslovit potenciální zájemce o radioamatérství.  

V srpnu 2017 se naši mládežníci zúčastnili Mezinárodního setkání mladých radioamatérů do 26 let ve 

Velké Británii - YOTA UK 2017. Projekt YOTA vznikl v roce 2012 a Český radioklub organizačně 

zajišťuje a podporuje účast mladých českých hamů pravidelně od roku 2014. Naposledy se akce 

konala v britském Gilwell Parku nedaleko Londýna, kam vyrazil tříčlenný tým. Pro účastníky 

týdenního setkání byl připraven bohatý program, sestávající např. ze stavby CW QRP transceiverů na 

18 MHz spolu s GP anténami, ROB, vysílání pod příležitostnou značkou GB17YOTA, SOTA aktivit, 

technických přednášek, výletů, zkoušek radioamatérské způsobilosti a spousty dalšího. 

 

YOTA UK 2017 

Další z YOTA aktivit, které se Český radioklub již pravidelně účastní, je tzv. „YOTA December“. Během 

celého prosince se na pásmech vyskytují speciální stanice se suffixy YOTA – „Youngsters On The Air“, 

obsluhované výhradně mladými operátory do 26 let věku. Za spojení s nimi je vydáván elektronický 

diplom. V roce 2017 se ČRK zúčastnil s volačkou OL17YOTA, která byla v provozu od 1. do 15. 

prosince. Pod taktovkou nově vzniklé Komise pro práci s mládeží proběhlo ve Východních Čechách 

víkendové soustředění pro mladé hamy z celé ČR, jehož náplní byl především provoz pod značkou 

OL17YOTA, na kterou bylo nakonec navázáno celkem 3046 QSO. 



 

Víkendové soustředění OL17YOTA 

I nadále budeme podporovat mládežnické účastníky v programu YOTA, v tuto chvíli probíhají přípravy 

na letošní Youngsters on the Air (YOTA) Summer Camp 2018, který se bude konat v Jihoafrické 

republice. 

Koordinátor pro děti a mládež v IARU za Českou republiku Martin Černý OK1VHB navštívil několik 

letních radioamatérských táborů a také několik radioklubů, které pracují s mládeží. S významným 

přispěním Rady Českého Radioklubu pomáhá při organizaci těchto činností. Jde zejména o materiální 

a organizační pomoc s využitím kontaktů na místní i zahraniční radiokluby při podpoře závodní, ale i 

běžné provozní činnosti radiotechnické mládeže. 

Dalším aktuálním tématem je soutěž dětí a mládeže v radioelektronice, která se koná každý rok. Koná 

se jako postupová soutěž, kdy nejlepší soutěžící postupují z okresních kol do krajských a nakonec, 

jako reprezentanti kraje, do Mistrovství republiky Soutěže dětí a mládeže v radioelektronice. Tato 

technická soutěž vznikla na konci sedmdesátých let na podporu stále rostoucího zájmu mládeže o 

tento moderní obor. Vyhlašovatelem soutěže je i nadále Český radioklub.  Cílem je porovnat výsledky 

odborných znalostí dětí a mládeže, podnítit zájem účastníků o další rozšíření znalostí a vytvářet tak 

podmínky k uspokojování individuálních zájmů mladých lidí a v neposlední řadě přivést další zájemce 

o naše hobby.  

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem těm, kterým není rozvoj členské základny Českého 

radioklubu lhostejný. Bez nároku na honorář, s velkou trpělivostí a nadšením se věnují mladým 

radioamatérům v našich pobočných spolcích. Děkujeme i všem ostatním, kteří šíří dobré jméno 

radioamatérství. 

Komise pro mládež, ve složení: 

Vojta OK1ZHV, Martin OK1VHB, Honza OK1JD 


