RADIO TELEGRAPHY HIGH SPEED CLUB (založeno r. 1951)

http://www.hsc.de.cx

HSC kontra ”HSC e.V.”
Ze zřejmých důvodů je třeba upozornit na následující skutečnosti:
Bývalý člen našeho HSC, Udo Osenbrügge, DJ7LQ, založil koncem roku 1979 po utajených přípravách spolu s
několika sympatizanty, nečleny HSC, svůj vlastní CW klub, z něhož někteří později vystoupili. Proti založení CW
klubu by bylo možné sotva co namítat, kdyby si Osenbrügge nepřivlastnil (tj. nepřisvojil si a nepoužil proti vůli
členů, jinými slovy neuloupil) jméno a logo HSC, založeného roku 1951 v rámci DARC (který sám je registrovaným
spolkem) jako volného sdružení osob a toto jméno a logo nenechal zanést do spolkového registru sdružení, resp.
vzorů. Na základě takto získané zkušenosti se zneužitím funkce spolků bylo krátce potom ukradeno také jméno a
logo VHSC.
Veškeré problémy, které jsme (HSC založený r. 1951) měli s Osenbrüggeho založením a nyní opět znovu
máme po 20 letech, jsou založeny na nestejně právně silné pozici „registrovaného spolku“ (eingetragenen
Verein, e.V.) a zájmového sdružení ve formě sdružení osob, v jaké byl HSC ze závažných důvodů od roku
1951 ponechán beze změn. Podle německého civilního procesního řádu (Zivilprozeßordnung, ZPO) je takové
sdružené osob oproti registrovanému spolku ( e.V). „nesvéprávné“ (právnický výraz); což znamená, že právo
na naše původní jméno můžeme soudní cestou obhájit pouze tehdy, podají-li VŠICHNI členové společnou
žalobu – což je v praxi neproveditelné a právníky také označované jako neuspokojivé. Je nasnadě, že tato
cesta je v případě HSC se členy ve více, než 70 zemích zcela neschůdná. Náš HSC i naší členové se mohou
pouze nechat obžalovat, ale v roli obžalovaného mají před soudem stejná práva, jako žalující. Vedení
registrovaného („svéprávného“) spolku ( e.V.) ale může vést soudní procesy aktivně (žalovat). – Mezera v
zákonech? Nepochybně!
Tento stav věci donutil Osenbrüggeho bezprostředně po založení jeho e.V. vyvíjet aktivitu nikoli na pásmech, ale
především v kancelářích právních zástupců a v soudních síních. Už na zakládací schůzi, pojaté jako klamavý tah,
prohlásil Osenbrügge HSC jako „svémocný“ a za zrušený (i když o skutečném stavu dobře věděl), i když máme od
svého založení v roce 1951 přednostní právo (tj. starší právo) na jméno a logo v původní formě sdružení, neboť je
zde nepřerušená kontinuita s velkým ročním nárůstem členské základny a s aktivitou na pásmech. Aby svůj e.V.
prosadil jako jediný „HSC“, porušil Osenbrügge veškeré myslitelné zásady hamspiritu. Uveďme pár příkladů jeho
aktivit, které to jasně dokazují:
 Většina členů HSC, kteří jsou aktivní na pásmech, obdržela v rámci široce pojaté akce „verbovací“ dopisy,
upozorňujícími na nutnost vstupu do jeho „HSC e.V.“, pokud se chtějí označovat za členy HSC. Úspěch
tohoto pokusu členy znejistit či zabránit jim v jejich aktivitě byl rovný nule.
 Prostřednictvím svých právních zástupců vedl řadu soudních sporů proti radioamatérům (!), kteří se a)
zdráhali vstoupit do jeho „HSC e.V.“ a přitom se právoplatně označovali jako členové starého HSC a b)
podíleli se nějakým způsobem na aktivitách HSC, např.:
1. DF5JT: Peter Lemken byl manažerem diplomu HSCJA, který založil DL6MK v roce 1981 k 30.
výročí HSC. Osenbrügge podal žalobu proti Peterovi za použití označení „HSC“ a za „vydávání
diplomů“ pro HSC. Za Petera tehdy rodiče v zastoupení (bylo mu 16 let) prohlásili smír ačkoli to
nebylo nutné, aby měla rodina pokoj. Veškeré soudní výlohy šly k tíži Osenbrüggeho, když – dle
rozhodnutí soudu – žalobce v případě procesu „ztrácí proces“, neboť „ztrácí uplatňované nároky“
(spisová značka zemského soudu v Duisburgu 10 0 256/81). Stížnost Osenbrüggeho proti tomuto
rozhodnutí u vrchního zemského soudu v Düsseldorfu byla rovněž zamítnuta a výlohy připsány k
jeho tíži (spis. zn. 20 W 38/81). Na základě již existujícího smíru obdržel Osenbrügge usnesení
zemského soudu v Duisburgu s upozorněním na trestní postih, pokud ze strany DF5J dojde k
porušení zákona - dokument, který zamýšlel při zamlčení plné pravdy použít k propagandistickým
účelům a který také používá. Skutečný úspěch je však nulový.
2. DARC: Předsednictvo DARC se v roce 1981 usneslo, že QSL lístky pro stanici DFØHSC nebudou
zprostředkovávány, protože mj. registrovaný spolek (e.V.) není jako právnická osoba členem DARC.
Osenbrügge a jeho manželka DL5MAD podali proti tomuto rozhodnutí žalobu u soudu v Kasselu;
žaloba však byla zamítnuta a soudní výlohy připsány k jeho tíži (spis. zn. 90 C 2165/81). Rozsudek
nabyl právní moci, úspěch: nula.
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3. DK9ZH: Silvo Burmann pozval členy HSC a AGCW na setkání, které organizoval o Velikonocích
1981 v Büdingenu. Osenbrügge okamžitě podal žalobu za to, že Silvo nebyl k pozvání HSC
oprávněn a „e.V.“ neprojevil zájem se zúčastnit. Žaloba byla zemským soudem v Giessenu
zamítnuta a soudní výlohy připsány k jeho tíži (spis. zn. 30 567/81). Rozsudek nabyl právní moci,
úspěch: opět nula.
4. DJ8OT: Eberhard Warnecke, sekretář DIG a majitel tiskárny, která vyrábí mj. i QSL lístky pro členy
HSC. Osenbrügge na něj podal žalobu, aby zanechal používání názvu a loga HSC pod pokutou
500.000,- DM při porušení usnesení. Zemský soud ve Wuppertalu žalobu zamítl a soudní výlohy
připsal k jeho tíži s odůvodněním, ... „žalobci nevzniká na zanechání žádný nárok ... není osobou
oprávněnou ... právo na název náleží také neregistrovanému sdružení a jiným sdružení osob ... což se
také vztahuje na sdružení osob, založené jako HSC roku 1951...“. Analogicky soud postupoval i v
případě loga (spis. zn. 10/252/81). Rozsudek nabyl právní moci, úspěch: opět nula.
5. DK1QZ: Josef Kaiser, redaktor časopisu CQ-DL, uveřejnil v čísle 6/81 podmínky „EUCW
Fraternizing QSO Party“, na tomto závodu se podílel jako členské sdružení také HSC. Osenbrügge
soudně uplatnil námitku, protože jeho „e.V.“ není členem EUCW. DK1QZ vznesl odpor,
následovalo prozatímní opatření zemského soudu v Kasselu, proti kterému byl vznesen odpor.
Následně rozhodl zemský soud v Darmstadtu o zamítnutí námitky „e.V.“ a připsání výloh k jeho tíži.
Citát z odůvodnění soudu uvádí: žalobce ... z věcné podstaty není oprávněn coby nositel zkratky HSC
ve svém názvu ... z jeho jednání je patrné, že zapírá další existenci mezinárodního sdružení osob se
zkratkou HSC, pokud uvádí, že údaje žalované strany o počtu členů .. jsou „vytažené ze vzduchu“
[jeho vlastní výraz] a že bez jejich souhlasu se ... zmocnil této zkratky. ... jeho sdružení proto nemůže
na základě neoprávněného používání tohoto názvu vystupovat jako pokračovatel HSC.“ (spis. zn. 20
51/82). Rozsudek nabyl právní moci, úspěch: znovu nula.
6. DL6MK, Edgar Schnell g, prezident HSC, byl Osenbrüggem a jeho manželkou DL5MAD
obžalován u zemského soudu v Kasselu, aby nevystupoval jako prezident HSC a nevysílal HSC
bulletiny pod pokutou 5.000.- DM, příp. dvouleté vazby za každé porušení tohoto zákazu. Také tato
žaloba byla zamítnuta a soudní výlohy připsány k jeho tíži (spis. zn. 40 379/81). Osenbrügge však
nebyl spokojen a proto se odvolal. Vrchní zemský soud ve Frankfurtu potvrdil rozsudek soudu v
Kasselu a v odůvodnění uvedl: .. „k používání názvu je oprávněn ten, kdo jej použil jako první.
Oprávněným je bezesporu volné sdružení radioamatérů ... které pod označením „HSC“ vzniklo
dávno před založením sdružení žalobce, který by mohl .. obžalovanému účinně upřít právo používat
označení jen tehdy, pokud by starší sdružení skutečně neexistovalo .. a název by se tím .. uvolnil ...
Založení sdružení žalobce tedy nepředstavuje pokračování starého HSC v nové organizační formě,
nýbrž odštěpné sdružení, které se další existence dosavadního klubu netýká.“ (spis. zn. 15 U 39/82).
Rozsudek nabyl právní moci, úspěch: znovu nula.
Náklady veškerých těchto procesů nesl Osenbrügge. Závěry rozsudků lze shrnout takto:
a) Založení „HSC e.V.“ nepředstavuje pokračování starého HSC z roku 1951 v nové organizační
formě.
b) Starý HSC z roku 1951 existuje nadále jako sdružení osob; jeho „zrušení“ Osenbrüggem proti vůli
členů je právně neúčinné.
c) Na základě priority má starý Radio Telegraphy High Speed Club z roku 1951 právo na zkrácené
označení „HSC“ a svůj emblém (logo). Právo uplatňovat tento nárok Osenbrüggeho sdružení
nemá.
Kdo pochybuje („Toto se přeci mezi radioamatéry stát nemůže!!“), může si vyžádat příslušné soudní
spisy v archivu HSC nebo přímo u příslušných soudů s uvedením spisové značky.
 Dopisy, psané se záměrem znejistět, případně zabránit akcím HSC, dostali dokonce i majitelé pohostinství, v
jejichž podnicích probíhají akce CW klubů. Osenbrügge např. v březnu 1981 napsal vedení podniku
Büdinger Hof: “Oznamujeme vám, jako zajišťovateli této akce, jejíž účastnící zneužívají náš název ... .
Obáváme se, že by to mohlo vést až k trestnímu postihu vašeho podniku. Členové našeho sdružení, kteří v
dobré víře přijeli na setkání HSC většinou z velké dálky, museli až v Büdinger Hofu zjistit, že se nejedná o
setkání HSC a proto se rozzlobili, že si z nich někdo dělá blázny.“ Přirozeně, že se na setkání HSC neobjevil
žádný z členů Osenbrüggeho sdružení. – Úspěch rovný nule.
 Mnozí CW amatéři byli Osenbrüggem obviněni u tehdejšího povolovacího orgánu (OPD) za to, že používají
nepovolený údaj za lomítkem „/HSC“ za svou značkou či za jiné nekorektní chování. Povolovací orgán sice
musel v této záležitosti dotyčným držitelům koncese zaslat dopis, na který však neprávem obvinění reagovali
množstvím protestů. Když se zjistilo, o co jde, celá záležitost utichla. – Úspěch rovný nule.
 O některých členech HSC Osenbrügge šířil nepravdivá tvrzení; v jednom případě napsal jednomu
zahraničnímu radioamatérovi (W8LZV), že sekretář HSC ve velkém rozsahu zadržuje zaplacené vstupní
poplatky (pokrývající pouze náklady) a dary jednotlivých členů. Osenbrügge píše o „cca. 10.000 DM,-“,
které si sekretář „strčil do vlastní kapsy“ a zdráhá se vydat je „e.V.“. Toto tvrzení použil v oznámení, zaslané
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státnímu zástupci ve věci krácení daně a defraudace. Nesmyslnost tvrzení byla však natolik zjevná, že
oznámení bylo vráceno zpět. Bylo označeno za to, čím skutečně bylo: naprostou lží.- Úspěch této akce: opět
rovný nule.
Jen samotné prohrané soudní procesy způsobily Osenbrüggemu značné finanční škody (v hodnotě mnoha
radioamatérských zařízení), takže se odmlčel, zmizel ze scény na plných 17 let a sotvakdo ještě pomyslel na jeho
spolek. Před více, než třemi lety se však vzpamatoval z enormních výdajů na soudní výlohy a honoráře právních
zástupců a objevil se na scéně v domnění, že se na celou věc zapomnělo. Pokračuje dál, nepoučen, avšak s
fanatickým nasazením prosazuje svůj spolek na pásmech (jako DFØHSC/DJ7LQ). Zvolil jinou taktiku, nyní se snaží
reprezentovat „pravý“ HSC z roku 1951. V dopise ze září 1983, adresovaném registračnímu úřadu ve Starnbergu,
mj. uvádí: „Bez ohledu na rozsudky, nepříznivé pro HSC (míněn „e.V.”), podrží si HSC nadále svůj právní nárok na
používání HSC!“ – Kdo ho má však přesvědčit o tom, že právo není na jeho straně, když to nezmohly ani nezávislé
soudy?
Náš HSC existuje i v roce svého 50. výročí beze změn, jako „sdružení osob“ s téměř 1800 členy v cca. 70 zemích. Je
aktivní na pásmech a je světoznámý. Osenbrügge si však stále myslí, že může par l’ordre de mufti jedním škrtem
pera zrušit starý HSC a jeho jméno se stane jeho kořistí. Narušené vnímání? ... Pokračuje ve svém snažení svým
stylem:
♦ dál získává nic netušící OMs pro členství ve svém „HSC e.V.“ a přiděluje jim HSC čísla, která jsou buď vyšší,
než čísla dosud vydaná „pravým“ HSC, nebo dokonce kolidují s čísly našich členů,
♦ zkouší dodat lesku svému „e.V.“ tím, že se snaží známé či zasloužilé amatéry nachytat na „čestné členství“, což
se mu v některých případech podařilo,
♦ dál bezostyšně zastrašuje členy našeho HSC, kterým předhazuje porušování zákonů a vyhrožuje jim sankcemi,
které nakonec stejně nebude schopen uskutečnit,
♦ přivlastňuje si oprávnění DARC tím, že uvádí zvláštní DOK, (např. „HSC“ a „HSC50“, jako DJ7LQ DOK
C17), ačkoli není členem DARC, jehož funkcionáře v minulosti hrubě neprávem napadal. Je třeba uvést, že
DARC našim třem klubovním stanicím DAØHSC, DKØHSC a DLØHSC (které jinak mají zvláštní DOK
„HSC“) při příležitosti 50. výročí existence HSC propůjčil na dobu od 1. května 2001 do 30. dubna 2002
zvláštní DOK „HSC50“, přirozeně však nikoli stanici DFØHSC (Němci říkají - pamatuj: DF = Der Falsche ...),
♦ pokouší se falšovat aktivity HSC a využívat jich ve svůj prospěch, i s rizikem možného postihu. Dříve
označoval závody jako „stupidní“ a „bezduchou činnost“ (viz jeho příspěvek v časopise FUNKAMATEUR
č.11/1999, str. 1307), nebránil se účasti jako DFØHSC v závodech HSC v listopadu 2000, v únoru a listopadu
2001 a v dalších závodech. Uváděl HSC číslo 10, toto číslo však patří již od roku 1951 Wesovi, SP2DX, který
se rovněž zúčastnil. Ve svém prohlášení vyzýval „na četná přání“ k účasti na své „hře o body“, která
probíhala v tomtéž čase, na stejných kmitočtech a stejnou formou, jako náš HSC Contest, avšak s absurdním
hodnocením, mj.: ... za spojení se členem HSC se přidává tolik přídavných bodů, jako jeho členské číslo. ...
kdo uvádí falešné číslo HSC (což se bohužel stává), platí jako stanice bez členského čísla HSC. .. Stanice, které
jsou sice členy HSC, ale své číslo nedávají, protože např. nechtějí, aby jejich QSO byla stále záměrně a
kontinuálně rušena, jako např. DFØHSC, platí, jako by své číslo HSC dávaly. Vyhodnocovatel závodu tato
čísla zná a příslušné body přidělí. Čestní členové HSC (lze je poznat podle „e“ za číslem) platí 3000 bodů.“ –
Po závodě vyzýval v odvysílaném bulletinu, aby účastníci zasílali své deníky na jeho adresu. Účel je zřejmý:
několik členů „HSC e.V.“, kteří se zúčastnili, mělo nabýt dojmu, že tento spolek má velký počet členů a
členové „pravého“ HSC byli uráženi obviněním, že dávali falešná čísla a deníky poslali na nesprávnou adresu.
♦ navzdory svým stanovám vydává ve vlastní režii (s jakou kvalifikací?) okázalé, avšak bezcenné certifikáty
(„Befähigungszeugnis“) za rychlotelegrafii, které příjemci HSC čísla kladou za povinnost mu (Osenbrüggemu)
pochlebovat a předepisují vysoké příspěvky, které jsou také zcela zjevně placeny. Na zadní straně těchto
diplomů „Befähigungszeugnis“), ve svém prohlášení a na internetu <www.qsl.net/df0hsc> rozšiřuje „Historii
HSC“, při jejichž čtení znalcům a pamětníkům skutečné historie hrůzou vstávají vlasy: směsice „vybásněných“
nesmyslů a skutečnosti, kterou – jako většinu výplodů tohoto druhu – není možné uvést několika slovy na
pravou míru, neboť by to přesáhlo rámec tohoto článku. Neinformovaní se nezřídka nechají uvést v omyl a
„skočí na špek“. Osenbrügge přitom vybírá vstupní poplatek ve výši € 50,- a navíc roční členské příspěvky.
Tito OMs pak – po prohlédnutí - vystupují a po splnění podmínek (5 QSO s různými členy HSC v délce (každé
QSO) 30 minut, minimální rychlostí 25 wpm = 125 zn./min., korektní a přesné dávání) vstupují do pravého
HSC, svůj vstupní poplatek však mohou oplakat. Požadují-li vrácení peněz, následuje „vypeskování“ (viz CQDL č 11/2001, str. 782, dopis čtenáře „Rychlotelegrafie jako kšeft“).
Na místě je otázka, proč se zájemci o HSC nepodívají do rubriky „Neues vom HSC“, která vychází v CQ DL. Jen v
ročníku 2000 zde byly na šesti místech publikovány příslušné odkazy od našeho prezidenta, Prof. Dr. Hanse
Schwarze, DK5JI, a do konce roku 2001 úřadujícího sekretáře Ernsta Manskeho, DL1PM:
1. č. 1, str. 62:
Odkaz na fakt, že DOK „HSC“ platí pouze za spojení s DLØHSC a DKØHSC,
2. č. 2, str. 139: Odkaz na pochybné útoky na naše právo na název (= naši identitu!),
3. č. 4, str. 295: Základní informace o formě sdružení HSC,
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č. 5, str. 367:
č. 10, str. 756:
č. 11, str. 833:

Upozornění sekretáře na nevyžádané dopisy od Osenbrüggeho,
jmenovité upozornění na DFØHSC, totožné s DJ7LQ
opětovné upozornění na DFØHSC, který požaduje DARC QSL via
DARC, i když není jeho členem a neoprávněně používá DOK „HSC“.
Další odkazy lze najít v mnoha dosud vyšlých číslech tohoto časopisu.
HSC je členem European CW Association (EUCW), avšak nikoli „HSC e.V.“.
„HSC e.V.“ se sídlem v Pöckingu u Starnbergu (= Osenbrüggeho soukromá adresa) odmítá – na rozdíl od ostatních
klubů, zastoupených EUCW – vydávat seznamy členů. Lze si domyslet, proč ...
Seznamy členů a další informace klubů HSC, VHSC, SHSC a EHSC lze naproti tomu získat od příslušných
sekretářů (HSC: Jens, DL7AKC), na webových stránkách Wilka, PA3BWK, (v angličtině:
<www.morsecode.dutch.nl> ) a na stránkách Klause, DL5HCK, (v němčině: <www.hsc.de.cx> ). Na požádání lze
kompletní seznamy členů HSC až EHSC, tříděné podle prefixů, získat ve formě souborů DOS nebo Excel od
DL1TL <A.Dorlars@t-online.de>, který je zašle na E-mailovou adresu.
Aby nám vydržela radost z našeho koníčka, nezbývá nám nic jiného, než být informovaní, být připraveni přijmout
nepříjemné poznání a toto poznání také sdělit ostatním OMs. Pravdu není možné trvale umlčet, i přes flegmatické či
rezignované postoje.
Závěrem se vnucují otázky: co si představuje člověk, který si po dlouhých přípravách přivlastní jméno a emblém
světoznámého HSC, vystupuje jako zachránce telegrafie, vede soudní procesy proti radioamatérům, mladistvé
zastrašuje hrozbami, nevinné radioamatéry obviňuje z podvodů, neustále mluví o zákonu a právu, sám se však brání
přijmout jakékoli závěry soudů, pošlapává práva ostatních a po letech nečinnosti na pásmech kazí novými
praktikami mnoha OMs radost z telegrafie? Je toto nová varianta kodexu radioamatéra a hamspiritu? Na to si musí
každý OM odpovědět sám.
5.4.2002
DL1TL, op. DLØHSC
HSC 18 / VHSC 127 / AGCW 151
Přeložil OK1RR, HSC 731, VHSC 61, SHSC 130

