Je čas na změnu – na místo fotostory
nastupuje reportáž!
Už dlouhou řadu let publikujeme naše fotostory – a najednou
změna? Proč? – Protože mne to už takhle nebaví! Jednak už se to,
myslím, trochu okoukalo, pak (což je vlastně totéž) to taky bylo
pořád stejné – a hlavně: Je třeba dát prostor širšímu kádru autorů
– a pro toto rozšíření byla dosavadní forma tabulky s fotografiemi
značně nepraktická.
Výhody nové formy reportáže lze shrnout do několika bodů:
1. Univerzální formát pdf dokumentu umožňuje reportáže snadno
(a rychle) publikovat, stahovat, archivovat – dokonce i tisknout.
2. Tvorba není omezena na dovednosti v tvorbě html stránek –
ne, že by šlo o něco složitého, ale každého to bavit nemusí.
Nyní si mohou všichni členové CYKLUSu, kteří mají nutkání,
stáhnout šablonu a pokud mají přístup k programu Microsoft
Word, stačí už jen chrlit myšlenky a dokládat je fotografiemi.
3. Správa stránek CYKLUSu se značně zjednoduší – což je výhoda
zejména pro mne.
4. Nutnost proložit záplavu víceméně nahodilých snímků nějakou
tou myšlenkou (snad) povede i k hlubšímu zamyšlení nad funkcí
fotografie v našich reportážích. Pro ty, kteří si libují v kvantitě,
budou nadále kompletní sady fotografií v plném rozlišení a bez
ohledu na obsahovou i technickou kvalitu k dispozici na DVD!

Tolik by snad stačilo na vysvětlenou v zásadě revolučních změn
dosavadního pojetí internetové prezentace CYKLUSu. Někde na
konci této započaté cesty je možná vize prvního gastrocyklistického e-zinu na světě.
Možná by bylo správné na tomto místě zmínit, že jsme si dobře
vědomi nesplněných předsevzetí, které jsme se značnou euforií
vkládali do základů naší internetové existence. Tak se třeba
nepodařilo realizovat záměr databanky tras. Dnes už tento nápad
realizovali jiní – a dlužno podotknout, že velice zdařile. Pátráme-li
po příčinách podobných neúspěchů, narážíme v podstatě stále jen
na jednu vševysvětlující – nedostatek času. Se stále rostoucími
obavami však pozorujeme, že se k této elementární závadě na
jinak bezvadném způsobu existence v daném světě přidružuje
další komplikace – a tou je úbytek budovatelského nadšení.
Ve své nejsyrovější podobě se projevily negativní tendence
v myšlení našich členů na výroční valné cyklohromadě – ale toto
téma již patří naší první reportáži: BLATO 2008.
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