
Jasoni, čestný prezidente SWS, 

děkuji Ti za Tvé stanovisko k mému dopisu, které sice ledacos objasňuje, ale zároveň i potvrzuje fakt, že v SWS nebyly věci v pořádku. A to 
jsem se ještě ani nezmínil o tom, že ona deklarovaná „výběrovost“ vzala již dávno zasvé a že se již nedodržují pravidla, která byla po jistou dlouhou 
dobu při přijímání nových zájemců uplatňována. Realita je prostě diametrálně odlišná od deklarovaných hodnot. Ale to jen na okraj. 

K Tvému dopisu konkrétně: 

K bodu 1.: 
- děkuji za informaci, že vypnutí stránek zařídil viceprezident, jinak to ale nic nemění na na Tvojí odpovědnosti za tento akt, obzvláště když jsi 

jej dodatečně schválil; 
- uvedený důvod, tedy odmítnutí „veřejné identifikace závodníků“, nemá vůbec žádný reálný základ neboť: 

a. na stránkách SWS nikdy, podotýkám NIKDY, nebyl zveřejněn jakýkoli seznam přihlášených střelců, stránky SWS nejsou pro tento 
druh informací uzpůsobeny, na závodech SWS se praxe přihlašování předem nikdy neuplatňovala, JOE byl výjimkou, protože byl 
v kalendáři AWS na rozdíl od ostatních závodů SWS, o tento informační servis jsem Standu Šedivce sám požádal; 

b. seznam přihlášených byl zveřejňován a průběžně aktualizován pouze a výhradně na webových stránkách AWS a to v rozsahu 
členské číslo SASS/AWS, alias, kategorie a země, tak, jak je to u AWS obvyklé viz obrázek níže (v roce 2018 to bylo stejné); 

 

c. tento důvod k vypnutí webových stránek SWS viceprezidentem se v tomto světle jeví být ještě více absurdním, než by se na první 
pohled zdálo; 

d. Tvoje tvrzení, že jsem cituji: „… opakovaně jsem odmítl veřejnou identifikaci závodníků omezit a na výtky jsem nereagoval                                
a zlehčoval je.“ odmítám z důvodů uvedených výše; 

e. ano, tato situace je velmi srozumitelně dokumentovaná v e-mailové korespodenci, mimochodem další dva členové prezídia vyjádřili 
odmítavý názor s postupem viceprezidenta, Ty jsi o tom nevěděl, takže čin to byl z jeho strany naprosto svévolný, což ostatně 
nevybíravě přiznal ve svém arogantním e-mailu ze dne 3. 6. 2018, 15:17 hod.; 

f. naopak na Tvou zmínku v e-mailu ze dne 4. 6. 2018, 16:14 hod. týkající se autorských práv k použitému obrázku jsem reagoval 
okamžitě a již 7. 6. 2018 jsem získal nejen souhlas vlastníka autorských práv, ale i věcné ceny pro vítěze, to samé jsi mohl ale 
konstruktivně, po absolvované konzultaci s právníky, udělat sám nebo viceprezident, místo toho ale následovala utajená sabotáž. 

K bodu 2.: 
- účelové zdůraznění negativ a zamlčení pozitiv je tendenční a v určité situaci může být vnímáno jako dehonestující, přestože tvrzení 

samo o sobě není nepravdivé, moje důvody, proč tomu tak je, Tě samozřejmě nezajímaly; 
- vzhledem k tomu, že zájemců o práci v prezídiu SWS stojí před branou zástupy, je výběr pravdivých skutečností a načasování jeho 

publikování z mého pohledu opravdu neuvážený a dětinský; 
- děkovné diplomy dostávají členové, kteří jsou vysoce aktivní z Tvého prezidentského pohledu, u některých bych měl problém zase 

já, ale to jsou třeba rodinní příslušníci; 
- chválím Tvou péči o další členy SWS, která přerostla dokonce do povinnosti informovat je, aby věděli o mých „absencích“,                               

podle výsledku hlasování ale asi věděli své; 
- takže Tvůj problém řeším já sám, když už Ti ho, navzdory Tvé všemožné snaze, nevyřešilo hlasování valné hromady; 
- Jasoni, zášť vůči AWS z Tebe prýští při každé vhodné příležitosti, až je to už okolí směšné, jsi asi jediný, kdo to nevnímá, Tvoje 

formální zahájení závodu LJ v roce 2017 a následný rychlý odjezd na tom nic nemění. 
K bodu 3.: 

- nejen výtvarné zpracování, ale i celá konstrukce a struktura webových, je mým dílem; 
- žádám o specifikaci „náležitostí, které patří SWS“ a jméno osoby, které tyto náležitosti v elektronické podobě předám, abys tuto 

specifikaci mohl provést, stránky uvedu do původního stavu. 

Za Tvou „královskou“ radu děkuji a již se jdu hlásit do prezídia AWS. 

Jinak bych se Ti rád omluvil za to, že jsem dosud vše orientoval pouze na Tvou osobu, je však zřejmé, že rozhodující podíl na vzniklé situaci má 
tehdejší viceprezident a nynější prezident SWS. To mě v mém rozhodnutí jen utvrzuje. 

Přeji Ti vše dobré. 

HOMER, 25. 2. 2020 


