
Pár slov o nastalé změně

Přítelkyně CUCačky a přátelé CUCáci.

Dnešním dnem jsem zasáhl do úvodní stránky našeho webu a pokusím se stručně vysvětlit
změny, které si jej vyžádaly. Věřte, že k tomu přistupuji nerad a s vědomím toho, že to část naší
party pozlobí, ale věřte, že je to po velice zralé úvaze a s nejlepším úmyslem.

Vše co zde bude uvedeno je po projednání a s plným souhlasem Jirky OK2BDF a Petra
OK2WA.

První změnou je to, že od dalšího kola budeme vyhodnocovat jen tři. S lítostí jsme se museli
rozloučit  s  Lubošem OK1FGD. Co tomu předcházelo,  jistě  všichni  víte.  Nechci  zde  popisovat
všechny  detaily  a  průběh  naší  komunikace.  Ale  základní  fakta.  Za  sedm  let  se  ustálilo
vyhodnocování na jistém základě a ten byl až na několik výjimek dodržován. To je pro budoucnost
jistě nutné. Posledním porušením bylo to, co v týdnu kdy vyhodnocoval Petr, provedl Luboš. Když
jsem mu to mailem kritizoval,  nechtěl  přiznat, že to tak nejde.  Nakonec víte,  že anketa, kterou
vyhlásil, dopadla, jak dopadla. Reakcí bylo vyhlášení „nedělního CUC“. Dávám do uvozovek, neb
nic takového neexistuje. Petr jej na to hned mailem upozornil s tím, že není majitelem CUC, ani
majitelem našeho webu. Že jsme jen hosté bez ohledu na to, že vyhodnocujeme. Požádal jej, aby
vše z webu stáhl a nepoužíval jej pro osobní prezentaci. Dále je nemyslitelné, abychom na webu
vyhlásili nějakou anketu, či diskuzi a nechali si odpovídat na soukromou adresu. To jsou věci, které
Luboš neakceptuje a v zahájeném pokračoval.

S Jirkou i Petrem jsme se shodli na tom, že CUC je jen jeden a každé kolo má jen jeden
termín. Ze zkušenosti víme, že každé rozdělení jednotného systému vede v budoucnu k zániku.
Pokud  máme  v  CUC  pokračovat  dalších  sedm  let,  je  nutné,  respektovat  jednotu  v  partě
vyhodnocovatelů. A k tomu i respekt všech závodníků.

Není pravdou, že se kdokoliv z nás staví proti jakékoliv změně. Pokud si změnu bude přát
většina, proč ne. Ale musí se to provést podle jistého zaběhnutého systému. Nelze vyhlásit o vlastní
vůli změnu termínu na základě toho, že se jednomu vyhodnocovateli zdá  (jako v tom posledním
případě), že je nutno změnit termín závodu kvůli podmínkám. Pevná pravidla závodu jsou nutností,
a změna termínu je často nevítaný zásah do našich kalendářů.

CUC budeme  vyhodnocovat  ve  třech  nadále  tak  jak  se  dělo  v  celé  minulosti.  Budeme
považovat web www.cuctest.cz jako nástroj tohoto závodu. Z webu odstraníme vše, co se s tímto
neslučuje. Luboš si jistě toto uvědomí a nebude nadále používat k osobním aktivitám jméno našeho
závodu,  byť  s  jakýmkoliv  pozměněním.  Pokud vytvoří  závod dle  svých představ,  jistě  pro něj
vytvoří i poštovní schránku a najde místo pro web na neplaceném místě. Je jich více.

K celé naší partě přání, aby se  CUC udržel v podobě na níž jsme zvyklí celých dalších sedm
let. Omluva těm, kterým se provedená změna nelíbí. Udělali jsme ji dle našeho názoru v zájmu
závodu a podle nejlepšího svědomí.

http://www.cuctest.cz/

