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Už delší dobu přemýšlím o budoucnosti tohoto webu a dospěl jsem k názoru, že to chce změnu radikální. Změnu, která mi nabídne nové obzory, publikum, možnosti a chuť psát dál. Proto jsem se
rozhodl, že tento web zavřu a budu pokračovat jinde, jinak.
Zdá se mi, že jsem pro „typického“ čtenáře tohoto webu už napsal, co se dalo. A nyní je potřeba
zařadit vyšší rychlost.

Co to znamená?
** Nebudu tu už dál publikovat články o balení a komunikaci.
** Bude ukončena možnost přidávat komentáře (a já tak získám víc času sám pro sebe, aniž bych
musel neustále kontrolovat, jestli tu někdo nespamuje, nenadává a podobně.) Komentáře přidané
dříve tu zůstanou.
** Některé články (hlavně ty o komunikaci) budou přesunuty na nový web, protože sem tak úplně
nezapadají.
** Poslední „Test v terénu“ bude antedatován o několik měsíců zpět, aby tu nestrašil na vrchní
pozici v uzavřeném webu. Zatím zvažuji i to, že všechny Testy možná budou kompletně přesunuty
na nový web. Uvidíme.
** Pravděpodobně zmizí i tento článek a nahradí ho jiný - s informací o přímém uzavření.
** Pokračovat budu na nové doméně (v současné době ještě stále hledám zajímavý název) a budu
psát hlavně pro pokročilejší čtenáře.
** Fórum pojede dál, toho se změna netýká.
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Jakou mám vizi?
** Rozhodně nový design, za ta léta se mi současný okoukal. Přece jen, vidím svůj web několikrát
denně!
** Nové rozvržení a koncepce webu.
** Články pro jiné publikum - zdá se si, že jsem témata pro začátečníky už vyčerpal, proto chci jít dál
- dál na vyšší metu. Chci psát hlavně pro znalejší čtenáře, kteří se zabývají komunikací a balením
dívek. I já jsem se za ta léta psaní vyvinul a už se nemůžu stále ohlížet a vracet zpátky.
** Značně omezit komentáře k článku. Dokonce zatím zvažuji komentování anonymní veřejnosti
zakázat úplně a o komentování (vyjádření) požádat primárně lidi, kteří se látkou, o které budu dále
psát, aktivně zabývají. To pro mě bude nejlepší zpětná vazba a motivace psát čím dál tím lepší a
hodnotnější články.
** Přeprogramovat a vyladit současný systém, na kterém web jede.
** Nastartovat se jiným směrem - už delší dobu zvažuji, že bych publikoval ukázková audia či videa
z terénu. Věřím, že by to byl pro mnohé takový zajímavý, inspirativní a hlavně praktický příklad.
** Získat více volnosti - málokdo si uvědomuje, že spravovat tento web, je práce na plný úvazek
(akorát, že nemáte žádný výnos, jen existují náklady) Za web jsem zodpovědný a je potřeba jej
neustále kontrolovat. Po těch několika dlouhých letech provozu mě to už ale fakt nebaví.

Nový web by měl vzniknout do konce roku 2008. To je dost času na to, abych si vše promyslel a
poskládal v hlavě.

Mějte se výborně a - někdy jindy a jinde - na viděnou! ;)
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