
Jiří (Homére),                                                                                                   Řež   20.2. 2020 

Za normálních okolností bych ignoroval Tvůj otevřený dopis, ale protože se jím otíráš o moji 

čest a charakter, nezbývá mi, než na něj adekvátně reagovat. 

Musím totiž odmítnout několik Tvých lží, kterými se oháníš. 

Bod 1. 

Cituji tvůj dopis: „ Vypnutí webových stránek SWS bez varování za zády správce stránek a 

ředitele závodu, tedy destruktivní čin tehdejšího prezidenta SWS a nyní jeho prezidenta 

čestného, které téměř znemožnilo konání druhého závodu SWS podle pravidel SSAS 

Limonádový Joe v roce 2018 bylo prvním hmatatelným nepřátelským činem.“ 

Není to pravda. 

Já jsem žádné stránky SWS osobně nevypnul a ani jsem k tomu nedal žádný příkaz, a 

dokonce jsem o tom v danou chvíli ani nevěděl. 

Tehdy viceprezident SWS s vědomím plné zodpovědnosti řádného hospodáře (byla to i jeho 

funkce v prezídiu) vzhledem k možnému finančnímu postihu SWS ze strany státu, nechal 

stránky na krátký čas zablokovat. Důvodem bylo internetové přihlašování účastníků 

„Limonádový Joe“ s veškerými osobními údaji, které bylo v rozporu s právě schváleným 

zákonem na ochranu osobních údajů. Jeho porušení bylo sankcionováno vysokými pokutami, 

které by pro SWS mohly býti likvidační. 

Viceprezident byl nucen tak postupovat protože se ukázalo, že jsi, Homére, opakovaně 

odmítl veřejnou identifikaci závodníků omezit a na výtky jsi nereagoval a zlehčoval je.               

(Ostatně jak jinak, když jsi nenesl žádnou zodpovědnost, že.) 

O zablokování stránek jsem se dozvěděl až za několik dní a postup viceprezidenta jsem 

dodatečně schválil a jeho rozhodnutí podpořil. To je má údajná, tebou Homére prezentovaná 

destruktivní činnost a nepřátelský čin vůči Tvé osobě. 

Tato situace je lehce dohledatelná v internetové korespondenci SWS z jara roku 2018. 

Homére, zcela jsi ignoroval obavy zodpovědných osob SWS z možného finančního postihu a 

udělal z toho aféru v tom smyslu, že Ti prezident SWS Jasoň Šilhan – cituji z dopisu „…téměř 

znemožnil konání druhého závodu SWS podle pravidel SASS Limonádový Joe v roce 2018…“. 

Bod 2. 

Další citát z dopisu:“ …naprosto neuvážený, dětinský a na valnou hromadu nepatřící osobní 

komentář Jasoně Šilhana vztahující se k mojí osobě… - …se zmínka o „nečinnosti“ týkala 

výhradně mojí osoby, o nepochybné nečinnosti ostatních členů SWS nepadlo v příspěvku 

pana Šilhana ani slovo. Jeho komentář tedy vnímám jako pokus o veřejnou dehonestaci mojí 

osoby.“ (konec citátu). 

Můj příspěvek k volbě členů prezídia SWS směrovaný na Tebe Homére zněl takto: 



Cituji: „ Já osobně mám problém s volbou Jiřího Michálka do prezídia SWS. Jiří Michálek se už 

více než rok nezúčastňuje našich závodů. Byl přítomen jen jednou a odstřílel jenom derringer 

a pak hned odjel.“ (konec citátu). 

Zeptám se Tebe Homére, jak může být někdo dehonestován prokazatelnou pravdou? 

A také když je pravda pečlivě zaznamenána ve startovních listinách? 

Dále tvrdím, že nikdo z navržených kandidátů do prezídia SWS neměl žádnou, jak Ty uvádíš, 

„nečinnost“ a naopak všichni byli vysoce aktivními členy, což také dokládá děkovný dopis 

prezidenta SWS který obdrželi. S jejich volbou jsem nemněl žádný problém na rozdíl od Tebe. 

Mojí povinností a také povinností dalších členů SWS bylo na Tvé dlouhotrvající absence 

plénum před volbou upozornit.  

Zdůrazňuji že také necítím to, co cituji z Tvého dopisu: „…neutuchající nenávist vůči všemu, 

co je spojené s AWS potažmo potom i SASS.“ (konec citátu). Nikdy jsem členům SWS nebránil 

a neodrazoval je, aby se také staly členy AWS a stříleli na jejich závodech podle SASS.  

V roce 2017 jsem osobně zahajoval závod Limonádový Joe ale žádnou nenávist jsem 

kupodivu necítil. 

Mě ale bohužel, nikdy způsob střílení podle SASS neoslovil a proto se mu nevěnuji. 

Rozdělení SWS a AWS je věcí dávné historie a pravdu znají již jen přímí účastníci tohoto děje 

a proto ostatním mohou skutečná fakta unikat, nebo být zkreslená. 

Bod 3. 

Citát z dopisu: …“vzhledem k tomu, že jsem autorem webových stránek a tudíž i nositelem 

autorských práv, oznamuji, že tyto stránky budou zmrazeny k dnešnímu dni…“ (konec citátu). 

Homére, asi si neuvědomuješ, že se dopouštíš trestného činu podle paragrafu 230 trestního 

zákoníku, odstavec 2 písmeno b. a také za to můžeš být postižen. 

Výtvarné zpracování je sice Tvé ale SWS patří veškerý obsah (fotografie texty atd.) které 

neoprávněně blokuješ. Proto Ti důrazně doporučuji, abys doménu odblokoval a náležitosti, 

které patří SWS bez prodlení uvolnil a zanechal na doméně. Své výtvarné zpracování si bez 

problémů odeber.  V opačném případě můžeme na Tobě náležitosti patřící SWS s úspěchem 

vymáhat. 

Na druhou stranu se Ti divím že nechceš aby po Tobě něco trvalého zůstalo, tak  jako třeba 

výtvarná podoba web.stránek SWS. Není dobré za sebou v afektu pálit mosty. 

Trochu mi to připomíná příběh hysterické manželky po rozvodu, která zabila své vlastní dítě, 

jen aby potrestala jeho otce, svého bývalého manžela. 

S nadějí doufám, že najdeš dobré uplatnění svých kvalit v AWS a případně tam také můžeš 

kandidovat do prezídia. 

Na závěr Ti přeji hodně zdraví na cestě za Tvým osobním štěstím.               Jasoň 

 


