ADMINISTRACE APLIKACÍ PRO STŘELECKÉ SOUTĚŽE
Vážení návštěvníci těchto stránek, ještě v nedávné minulosti jsme se setkávali na těchto stránkách za
účelem vyjasňování si názorů, otázek a z mé strany zejména pomoci Vám, těm, kteří měli zájem používat
můj výtvor.
Mnoho se od té doby před třemi lety změnilo. Propagace tabulek INGMA (jak je nazval kdysi pan
předseda Pour) byla někdy až příliš jednostranně a mocensky zaměřena, takže málokdo si to chtěl sám
zkoušet. Tabulky ovšem od začátku našly své uplatnění na soutěžích v ZO AVZO Hanušovicích, zejména
zásluhou panů Havelkových - otce Miroslava a syna Michala, který se aktivně podílel nejen v praktickém
využívání, ale i spoluprací na vývoji.
Přesto negativní propagace slavila vítězství. A to přímo na poradě krajských předsedů AVZO, kdy jeden
z nich "informovaně" vystoupil v diskusi, kde mávaje instalačním CD prohlásil celou propagaci za
podvodnou, neboť si sám ověřil, že pomocí tohoto CD nelze žádné výsledkové tabulky vůbec spustit,
natož tak zaznamenat výsledky, což mu potvrdili renomovaní odborníci.
A skutečně: měl pravdu ten ctihodný kmet. Tímto, ani jiným CD nelze ani řídit soutěže, ani
zaznamenávat výsledky. Ten CD byl totiž určen k instalaci programu INGMA do počítače, ve kterém po
instalaci může být provozován To ví každý, kdo se setkal s počítačem a nemusí to být ani "ajťák". Po
vystoupení pana krajského předsedy nastalo ticho. Většina přítomných čekala na něčí reakci, ta však
nepřicházela. I já jsem mlčel, s tím se nedalo nic dělat. Byla to síla. Nikoliv síla argumentu, ale síla… jak to
slušně nazvat: veřejně deklarované nekompetence.
V nastalém období si "INGMA" nadále "doutnala" svou cestou. Kdo ji používal dříve, ten ji používal i
nadále. Já jsem práci na vývoji přerušil, nakonec měl jsem více, než dost jiné práce pro AVZO a vývoj
INGMA byl pro mne historií. Tu a tam jsem někomu pomohl radou a často i službou přeložení hotových
tabulek výsledků do formátu PDF a také zveřejnění do internetových stránek.
Přešla nějaká doba, a zájem přišel z místa, odkud bych jej nečekal. Stávající předseda Rady střelectví
byl nahrazen jiným - panem Jiřím Janečkem z Přerova na Moravě. Měli jsme se možnost setkat nejen na
mistrovství AVZO v Hanušovicích, ale i na střelnici v Zábřehu na Moravě, kde jsem na svém INGMA
zaznamenával výsledky. Netrvalo dlouho a pan Jiří Janeček - čerstvý předseda RS AVZO projevil přání
naučit se zacházet s tabulkami z INGMA a požádal mou osobu o instruktáž k ovládání programu.
Navrhl jsem mu, že uspořádám školení, či instruktáž nejen jemu, ale spolu s ním i ostatním, které si k
tomu sám, coby předseda RS AVZO pozve. Laskavostí majitele autoškoly pana Bělíčka jsme k tomu dostali
k použití nejen celou učebnu autoškoly, ale i vybavení, včetně projektoru a ozvučení. Účast nebyla nijak
zvlášť veliká, ale kvalitní. Zúčastnili se jí funkcionáři od Ostravska, až po západočeský kraj. Celá akce
dostala podporu vedení AVZO ČR i AVZO Olomoucka. Účastníkem byl i místopředseda AVZO ČR pan
IVO Michna, který se o celé akci příznivě vyjádřil v celostátním serveru AVZO ČR. Já se ani o kvalitě
nemusím šířit, udělal tak zmíněný účastník místopředseda AVZO ČR.

