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Jak jste si asi všimli ze stránek zmizely články od Marka, který se rozhodl s tímto webem
skončit. Tím pádem v podstatě asi končí zatím provoz stránek.

Dost mě situace zaskočila (jako částečného spolutvůrce resp. zakladatele) a celkem dost mě to
s.... Přestože absolutně nestíhám, chtěl jsem stránky ještě zdokonalit (nový vzhled a hlavně
doplnění cca 8 starších sezon kdy jsem dělal stránky sám, lepší statistiky apod.. Je pravda, že
články z minulých sezón nedosahovaly takových kvalit jako u Máry, ale alespoň o zápasech tam
bylo). Na druhou stranu Máru chápu. Věnoval tomu taktéž spoustu času a za to aby pak každou
chvíli poslouchal, že se někoho dotknul, když si dovolil něco napsat dle svého nejlepšího
uvážení.

Během jeho působení se myslím staly stránky nejlepšími klubovými stránkami na okrese
(nechci se nikoho dotknout tak určitě jedny z nejlepších). Stále nové soutěže, ankety atd. prostě
stránky žily. Což byla určitě dobra vizitka i pro obec. Přestože jsme do stránek věnovali určitě
desítky tisíc korun (zde nemůžu zapomenout na J. a V. Krubu, který byl spolu s námi jediným
sponzorem stránek i díky nim pak mohly být ceny v „pivotipu“apod.), nedočkali jsme se
nějakého výraznějšího kladného hodnocení z okruhu „branovských“, ba naopak. Na vlastní kůži
jsem zažil, když se na stránkách trochu více „vyostřila“ diskuze, že mi bylo celkem důrazně
doporučováno, aby se stránky zastavili. Jelikož ovšem stránky byly od počátku dělané jako
neoficiální, tedy z čistého nadšení a pro naše potěšení (doufáme, že i pro potěšení spousty
jiných) rozhodli jsme se neustoupit a pokračovat dál. Pozorný návštěvník těchto stránek, jistě
zaregistroval, že současnému ukončení Marka na stránkách, předcházely podobné situace už
několikrát a vždy mu to nedalo a začal psát znovu. Z pozice Marka tedy myslím nejde o nějaký
„chvilkový rozmar“, ale asi logický dopad na danou situaci. Ta je o to smutnější že tím
v podstatě končí i stránky sokolbranov.cz. Dost pochybuji, že se najde ještě nějaký takový
„blázen“ jako byl Marek, který by se tomu chtěl věnovat. Pokud ano budu jedině rád.
Každopádně mi nezbývá než Markovi vyslovit
VELKÉ DÍKY
za vykonanou práci na stránkách.
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