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Vítejte na novém divizním webu IVAO-CZ. Po několika měsících usilovné a intenzivní práce
mnoha lidí, s pomocí externích poradců a po mnoha probdělých nocích, přicházíme s novinkou
a doufáme, že bude vnímána jako pozitivní krok. I když chápeme, že ne všechno může být
ihned dokonalé a proto vás také prosíme o schovívavost ještě v několika následujících týdnech,
kdy bude vše doladěno do finální podoby a naplněno upravenými daty. Protože na starém webu
zůstalo spousty "kostlivců", článků, které léta nikdo nezrevidoval a neupravil do současných
pravidel a předpisů, musíme jednotlivé články, návody a pomůcky projít a postupně zrevidovat,
abychom si i nový web nezaplnili do nepřehlednosti. Proto poprosím, mějte ještě strpení. Dále,
prosím, pokračujte kliknutím na ikonu tří letadel zde pod tímto krátkým úvodem.

Poděkování

Další odstavec bych rád věnoval všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto skutečně rozsáhlého
díla. Nejzásadnější byl pravděpodobně popud Petra Nečesaného, který, někdy kolem května
2011, přišel s nápadem, postavit nový web na redakčním systému Joomla a byl schopen také
rozšířit potřebné know-how mezi další zainteresované. Joomla se, přes drobné výhrady,
nakonec udržela a bylo odhlasováno postavit nový web právě na tomto systému. Zda to byl
dobrý nápad necháme na vás. Dalším důležitým faktorem je grafická stránka. Bylo jasné, že
nový web se starým vzhledem by byl velký krok do stagnace. Nakonec jsme částečně vyšli ze
šablony, kterou publikovali maďarští kolegové, ale kteří ji nakonec velmi ořezali a tak společný
základ na obou webových stránkách pravděpodobně ani nepoznáte. Samozřejmě, nejdůležitější
částí každého webu je kódová stránka věci, tři až čtyři lidé na ní pracovali a stále ještě pracují
skutečně intenzivním způsobem. A nakonec, abychom do světa nevypustili zcela nevyzkoušený
paskvil, dali jsme možnost několika betatesterům zkoumat nejzapadlejší zákoutí a hledat
nepatrné chybičky. Nyní již je řada na vás. Budeme rádi za každý, byť budete mít pocit že
nejmalichernější, příspěvek, radu a oznámení nefunkční komponenty či části, nebo špatně
naformátovaného článku.
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Jmenovitě tedy děkuji:
-

Petru Nečesanému za první nakopnutí "pánové, pojďme do toho", instalaci a rozchození
redakčního systému, osvětu jeho fungování a odvahu pustit se s námi do tak rozsáhlého
projektu
Michalu Vorlovi za nekonečnou trpělivost a neustálou práci na projektu po celou dobu
fáze přípravy, samotné tvorby i doladění po stránce kódové. Nutno dodat, že Michal poslední
měsíce prakticky táhne celý projekt a díky jeho přínosu můžeme hrdi web spustit v plánovaném
termínu
Petru Lachmanovi za nakódování složitých komponent a interaktivních prvků webu, jako
např. rezervace, reportování tours a mnoho dalších věcí, konzultace na vysoké úrovni
odbornosti a schopnosti vyřešit snad každý problém a rozchodit každý, byť sebezamotanější
nápad
Láďovi Seidlovi, Ivu Pořickému, Jirkovi Janečkovi a Janu Korandovi za neutuchající
trpělivost při přepisování, třídění, úpravách a aktualizacích textových materiálů, článků, návodů,
pouček a mnoha dalších záležitostí.
Báře Augustové, Jakubu Jeníčkovi, Jakubu Sehnalovi, Marku Sedlákovi, Marianu
Janákovi
,
Pavlu Pečenkovi
,
Tomáši Pešákovi
a
Tomáši Šťastnému
za usilovnou práci v době betatestu webu a jejich připomínkám, bez nichž bychom nedokázali
objevit chyby, které několik měsíců unikaly.
A samozřejmě děkujeme přátelům, přítelkyním, manželkám, členům rodiny a dalším
spřízněným duším, za trpělivost a dostatek času k práci na projektu.
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