
Zmena pravidiel – Česká liga 

Ďalší problém, ktorý sa naskytol bola Česká liga a jej propozície. Po výročke Honzík 

kontaktoval riaditeľa závodu CB Česká liga, Vencu Chotěšov, že by si asi mal skontrolovať 

propozície svojho závodu. Zistil, že ku dňu 23.8.2020 máme na stránkach Propozice CB ligy 

2019-2020, vo vnútri obsah Propozice CZ CB Ligy 2017-2018. Takže ku dňu 23.8.2020 

bežala liga bez akýchkoľvek aktuálnych propozícií. To by sa niekedy v nasledujúcich 

mesiacoch mohlo stať zas terčom takej ,,obľúbenej“, ale pravdivej ,,žánoviny“ a niekto by 

mohol celú ligu napadnúť. Vašek si chybu priznal, povedal, že prepisuje len dátumy 

v hlavičke a propozície sa nemenia. Poprosil Honzíka o úpravu. Okrem chyby v dátumoch 

Honzík zistil, že v propozíciách je uvedené VO-R/7/04.2012-6, ktorého platnosť skončila už 

v roku 2015.  

K tomu všetkému v starých propozíciách bolo ustanovenie, že súťažiaci sa musí najmenej 

3 dni pred prvým súťažným výjazdom prihlásiť. Kto to teraz v srpnu/auguste 2020 urobil? 

Nik. A čo nakoniec vyplávalo na povrch? Že sám riaditeľ súťaže už v minulosti niektorým 

súťažiacim písal, že to posielať nemusia... Výborne, tak riaditeľ si sám vytvorí propozície, 

neaktualizuje a nakoniec ich sám nedodržuje/resp. dovoľuje porušovať? Tak na čo potom 

vôbec nejaké propozície existujú?  

S Honzíkom opravili všetky chyby, prepísali sa propozície i s ďalšími úpravami, ktoré 

prekonzultovali a vyvesili. Vašek k tomu napísal i popis a vyznačil zmeny ktoré urobili – 

bohužiaľ zas nie dôkladne, zas tam nebolo vypísané všetko. Zrazu sa súťažiacim nepozdávalo, 

že sa posunul začiatok závodu z 1.8.2020 na 1.9.2020, a tak ich srpnový/augustový výjazd bol 

zbytočný, pretože veľa z nich súťažilo 8.8.2020. Ale na základe čoho by mali byť prijaté 

denníky, keď liga nemala svoje pravidlá, nemala svoj začiatok a ešte k tomu sa nik z nich 

neprihlásil? Vašek dokonca 4.8.2020 tvrdil, že keď sa povolí uzda pravidlám, tak tu máme 

nové možnosti na podvody. 



 

Následne Vašek urobil ďalšie rozhodnutie, ale tentokrát sám. Propozície zas upravil, 

zmenil termín na 1.8.2020, a tak vyhovel súťažiacim a prijal denníky zo srpna. Ok, on je 

riaditeľ. My s tým nesúhlasíme, obišiel aj Honzíka, ktorý ho upozornil na chybu a pomohol 

mu ju napraviť, proste tento rok ligu nepôjdeme. Na stránkach v dobe zmeny propozícií boli  

napísané už i portable zo Slovenska, že by 29.8.2020 vyšli vysielať. Prvou zmenou propozícií 

by si ich Vašek nahneval, lebo by sa im denníky do ligy nepočítali, a tak si ich druhou 

zmenou udobril. Jeho rozhodnutie... 

Následne sa medzi nimi objavilo, že i exp. Radegast vyjde 29.8.2020 na kopec. Zaujímavé. 

Nakoľko súťažiaci vysielali i 8.8.2020, Vašek nie, tak by mu v podstate do ligy chýbal jeden 

denník a týmto výjazdom by si ho doplnil... Ale on ho vraj radšej do ligy nepošle, pretože sme 

ho i na toto upozornili, že by sa to niekomu nemuselo páčiť, že by to mohlo byť účelové. 

Hmm, nechcel poslať, ale nakoniec denník aj tak poslal. Síce s 1 spojením, ale za to s DX 

spojením... Človek, ktorý závodí roky, si je proste vedomí toho, že na bedne často rozhoduje 

len pár bodov... inak si jeho zaslaný denník vysvetliť nevieme.  

Už od tohto uplynulo niekoľko dní, ale ja neviem... Najprv Vašek ďakuje za upozornenie, 

prosí o pomoc, následne si to urobí aj tak po svojom, pre súťažiacich sa menia pravidlá ako 

v kocúrkove a nakoniec napíše, že si nenechá Honzom deštruktívne kecať do svojich 



závodov? Ok, tak nabudúce budeme držať radšej hubu, nech Vám to napíše niekto iný, alebo 

nech si počkáte až na nejaké zhodenie celého závodu pre nedostatky v jeho pravidlách 

a v ňom samotnom.  

S tým sa mi ešte otvára jedna otázka na Vaška. Už u prvého mesiaca upraveného závodu - 

ligy 2020/2021 došlo k problému a ty si hneď súťažiacemu písal, že to vôbec nemá riešiť na 

cbdx.  

 

 

   A prečo nie? A kde to má riešiť? V súkromnej diskusii, aby sa Vaškovu chybu nik 

nedozvedel? Veď je to vec klubová, je to vec ktorá sa týka závodu a klubáci i súťažiaci majú 

právo vedieť nedostatky a hlavne riešenia chýb, ktoré vznikli. Príde mi logické, že keď si 

niekto nájde chybu v denníku, tak na to upozorní, aby si príp. i ostatní mohli opravené 

denníky  skontrolovať. Vedenie, výbor, členovia, riaditelia závodov, súťažiaci... všetci sme 

len ľudia, omylní tvorovia, tak sa stačí slušne ospravedlniť, chybu priznať a situáciu vyriešiť, 

nie? 

   No ono celkovo Vašek, prečo „zakazuješ, nedoporučuješ“ rádioamatérom riešiť problémy 

na cbdx, v komentároch a v internom CBDX na telegrame (viď napr. konverzácia z cbdx 

interní)? Aby sa to riešilo v súkromných konverzáciách, aby sa zvyšok klubu nedozvedel čo 

sa deje? Nie všetko je možné aktuálne riešiť u piva a nie všetky veci počkajú do nejakého 

stretnutia. Na základe tohto si akurát tak potvrdzujeme naše tvrdenie, že to tak chodilo roky, 

pravidlá sa obchádzali, nik o tom nevedel a všetko sa riešilo tajne. Ale chceme v tomto duchu 

ostávať? Aby sme sa po rokoch dozvedeli, že sa so súťažami manipulovalo, menili sa pravidlá 

a vyhrával ten kto mal? Preboha, veď ide o koníček, cenami nie sú autá, domy, majetky, tak 

prečo???  



 

 

 


