Dovolím si zde uveřejnit komentář k článku Vládi Bláhy, který je umístěný na stránkách ZO 1-06, neb
přímo k článku komentář umístit nelze.
Text článku vrhá na některé věci kol Setkání poněkud divné světlo a mám pocit, že neprávem. Můj
komentář je hlavně určen všem, kteří na letošní Setkání nedorazili, a tudíž nemají srovnání s realitou
této akce. Jak jistě již všichni víte, Setkání se stalo putovní a nyní jde o to, zda se najdou další ZO
napříč republikou, které by byly ochotny si v dalších letech vzít na jeden rok organizaci akce na svůj
hrb. A při nedostatku kamenného prostoru – sálu či tělocvičny – v dané lokalitě se nebát a udělat
to třeba na zelené louce ve stanech…
Nebudu tady filozofovat o celkové náladě článku, neb pesimismus je zjevně část náhledu autora na
život (což je jeho nezpochybnitelné právo), ale chci se zaměřit na pár faktických věcí:

Cituji: Při našem příjezdu louka se stany vypadala na první dojem jako CzechTek. Jen těžkooděnci
chyběli.
No, při vší úctě ke svobodě, kterou je Czechtek obhajován, musím toto přirovnání považovat za více
než slaboduché - na rozdíl od zmíněné hudební akce se Setkání 2012 konalo na majitelem řádně
propůjčené louce, se souhlasem uživatele louky a se svolením obecního úřadu v Petrovicích. Taktéž
dle požadavku hygieny byly v místě konání ne jedna (dle požadavku), ale rovnou tři mobilní WC, mycí
žlab s tekoucí vodou a volně k dispozici pitná voda. Taktéž přívod elektriky byl legální a "za
hodinama". Hudební produkce byla řádně nahlášená a zaplacená OSE. Tímto se areál Setkání
naprosto lišil od akcí pod hlavičkou Czechtek (stačí porovnat s obrázkama po zadání "Czechtek"
na Googlu). Dal by se spíše přirovnat k nějakému standardnímu letnímu hudebnímu festivalu typu
Trutnov, Okoř se šťávou či akcím, jako je Mistrovství ČR v rýžování zlata a podobně. Tento text článku
nezúčastněným poněkud zamlžuje to, jak areál vypadal ve skutečnosti.

Cituji: Původně již v pátek měla být instalována výstava soutěžních fotografií, nicméně kvůli velké
vlhkosti ve stanu jsme se rozhodli fotky vystavit až ráno. A dobře jsme udělali! Během deštivé noci
se stan orosil ještě více a bylo třeba převěsit výstavní „panely“, aby fotografie nebyly poničeny
skapávající vodou.
To, že to bude ve stanech, kluci z 1-06 věděli již delší dobu a termín, který byl pro Setkání stanoven,
je již dlouho daný a s tím přicházející vzniklé potíže s počasím byly nasnadě. Krom toho Výstavní stan
nebyl určen k přespávání lidí (spali v něm členi 1-06, k přespávání byl určen Přednáškový a Jídelní
stan), čímž vlhkost ve stanu pouze stoupla a s tím i orosování stěn. Takže nějak nechápu tento
povzdech, vše jde technicky řešit (oddálení panelů od stěn, fotky do fólií atd.). Očekávali jsme také
účast členů 1-06 při realizaci prostoru Výstavního stanu, neb z přípravných porad, které probíhaly v
Praze, věděli, že bylo nutné být na místě již ve čtvrtek, ale nikdo nikde. Tím došlo k posunu instalace
fotovýstavy až na sobotu. Tento text článku pouze vrhá negativní světlo na organizátory, tím ale
bohužel i na 1-06.

Cituji: Ve Velikonoční jeskyni dva naši členové prováděli exkurzanty.
Toto je opět zavádějící informace, neb tam nebyli jen oni. Text vyznívá, jako že by se bez 1-06 akce
vůbec nezdařila organizačně zvládnout. Jistě, naše ZO je početně ta menší (spíš malá, aktivních členů
je kolem 5) a tak oslovila pro zajištění organizace hodně lidí napříč ČSS a to s větší či menší odezvou.
Při samotné realizaci akce (stavbě areálu, provozu a následné likvidaci) se jí aktivně účastnili členové
například z 1-04, 1-02, 1-05 a dalších skupin. A většina nezištně pomáhala naší ZO a celému Setkání.
Díky jim!

Cituji: Konference, tedy pásmo přednášek a filmů, začala oproti plánu o hodinu později, tedy v 15
hodin.
Bohužel se do programu, otištěném v mapě, vloudil (nejeden) šotek. Se zahájením Konference bylo
však již v původních podkladových materiálech počítáno od 15 h, totéž bylo prezentováno na webu
Setkání. Takto lepší, nežli naopak, že? Jinak, co se týče časového harmonogramu, byla během akce
100% splněna domluvená časová osa.

Cituji: Po 20. hodině proběhlo oficiální rozloučení s účastníky Setkání, s partnery a sponzory akce
a pejskem slečny konferenciérky. Jediné co mě poněkud mrzí je skutečnost, že se o naší pomoci
se zajištěním programu Setkání nikdo nezmínil, natož aby poděkoval. Doufáme, že to bylo jen únavou
pořadatelů.
Pravděpodobně se jedná pouze o neinformovanost autora textu. O spoluúčasti na organizaci Setkání
2012 ZO 1-06 bylo výrazně zmíněno na webu (u oddíle „Organizátoři a kontakty“ byla 1-06 v logické
posloupnosti včleněni mezi naší ZO a Speleozáchranku, taktéž v textech o Konferenci a fotosoutěži
byl klub 1-06 jmenovitě zmíněn včetně členů, kteří se na daných částech programu podíleli), během
představení pořadatelů o pátečním večeru byli představeni členové 1-06, kteří měli na starost dané
programy. Sobotní poděkování bylo adresováno všem organizátorům, neb, jak už je zmíněno výše,
bylo by dost náročné vyjmenovat všechny a na nikoho nezapomenout. Já jsem pak poděkoval osobně
každému členovi ze zúčastněných skupin. V rámci mého pracovního vytížení snad všem, je ale možné,
že jsem na někoho zapomněl. Zcela popředně jsem děkoval jistě těm, kteří spolupracovali a makali
na svěřených věcech s invencí a s chutí. Pokud to 1-06 cítí tak, že měla být nějak zvlášť vyzdvižena,
sorry, nebyla, stejně tak jako třeba Speleozáchranka..., bylo prostě poděkováno všem a většina to tak
pochopila.
Ještě jednou díky všem, kteří jakkoliv pomohli pro zdárné uskutečnění Setkání 2012 v Týnčanech!
A za rok ahoj v Liberci.
Radim Brom
předseda Speleoklubu Týnčany, ZO 1-08 ČSS

