
Motto: 
„Mimo vlastní závodní činnost je jednou z nejdůležitějších myšlenek naší společnosti pocit kamarádství, čestnosti, rovnosti                         

a přátelství mezi všemi členy SWS. Proto jsme klubem s omezeným počtem členů, kteří tento princip vyznávají. Nový zájemce                    
o členství v naší společnosti musí být doporučen nejméně dvěma stávajícími členy a schválen prezídiem SWS.“ 

Stejně tak jako ve fyzice stále platí zákon akce a reakce, tak i v mezilidských vztazích každý neuvážený čin či výrok, který je 
mimochodem zároveň v příkrém v rozporu s hodnotami vyjádřenými v úvodním mottu, má své následky. 

Vypnutí webových stránek SWS bez varování za zády správce stránek a ředitele závodu, tedy destruktivní čin tehdejšího prezidenta 
SWS a nyní jejího prezidenta čestného, které téměř znemožnilo konání druhého závodu SWS podle pravidel SASS Limonádový Joe v roce 
2018, bylo prvním hmatatelným nepřátelským činem. Eliminovat tento nepřátelský a nečestný čin se mně podařilo na poslední chvíli, leč 
důsledkem byla moje rezignace na většinu činností, které jsem ve prospěch SWS vykonával od roku 2006, tedy 12 let. 

Sobotní, mimochodem pro mě naprosto neuvážený, dětinský a na valnou hromadu nepatřící osobní komentář Jasoně Šilhana vztahující 
se k mojí osobě, zařazuji též do kategorie činů, které se neslučují s deklarovanými hodnotami, na kterých má být SWS postavena. 
Pozoruhodné je, že se zmínka o „nečinnosti“ týkala výhradně mojí osoby, o nepochybné nečinnosti většiny ostatních členů SWS nepadlo 
v příspěvku pana Šilhana ani slovo. Jeho komentář tedy vnímám jako pokus o veřejnou dehonestaci mojí osoby. 

Vzhledem k tomu, že první nepřátelský akt pana Šilhana se datuje do roku 2018, tedy jeden rok od doby, kdy se mně podařilo poprvé 
prosadit v prezidiu SWS pořádání závodu podle pravidel SASS, přičítám i sobotní komentář pana Šilhana vůči mojí osobě na jednání valné 
hromady SWS jeho neutuchající nenávisti vůči všemu, co je spojené s AWS potažmo potom i SASS. 

Další důsledek působení nyní již jen „čestného“ předsedy a zároveň člena prezídia SWS je následující: 
1. dnešním dnem rezignuji na moje členství v prezídiu SWS; 
2. dnešním dnem rezignuji na moje členství ve spolku SWS, členský příspěvek na rok 2020 proto již nebudu hradit; 
3. dnešním dnem přestávám vykonávat jakékoli činnosti spojené s SWS, konkrétně se jedná o správu webových stránek spolku; 
4. vzhledem k tomu, že jsem autorem webových stránek spolku a tudíž i nositelem autorských práv, oznamuji, že tyto stránky budou 

zmrazeny k dnešnímu dni a posledním příspěvkem bude tento otevřený dopis; 
5. v přípravě, organizaci a realizaci závodu Limonádový Joe naplánovaného na 6.6.2020 se již nebudu nikterak angažovat. 
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