
Ročník 28 Číslo 4/2020 Elektrotechnický svaz český, z.s. 

V březnu až květnu 2020 
oslavili a oslaví významná životní 

jubilea další členové ESČ. 
 

Všem kolegům – oslavencům k jejich 
výročí gratulujeme  

a přejeme do dalších let 
hodně zdraví, spokojenosti  

a životního elánu. 

Padesátiny 
Pan Martin Gaier, Dis., Teplá  

 
Šedesátiny 

pan Karel Rochl, Praha 10 
 

Jedenasedmdesátiny 
pan Petr Farajzl 

 
Dvaasedmdesátiny 

pan František Čuchal, Praha 9 
 

Třiasedmdesátiny 
pan Jan Novotný, Hluboká n/V 
Ing. Eduard Kadlec, Strakonice 

  
Čtyřiasedmdesátiny 

pan Miroslav Hájek, Praha 8 
 

Pětasedmdesátiny 
Ing. Jan Novotný, Praha 6 

 
Sedmasedmdesátiny 

pan Gerhard Stenczel, Modletice 
 Ing. Miroslav Vydra, Praha 4 

pan Jiří Záhořík, Chabařovice 
 

Osmasedmdesátiny 
pan Bohuslav Březina, Praha 4  

Ing. Ladislav Šedý, Chodov 
 

Devětasedmdesátiny 
Ing. Vladimír Jelínek, Třemošná 

 Pan Karel Sommer, Český Brod 
 

Osmdesátiny 
Ing. Jaroslav Kejzar, Karlovy Vary 

 
Jedenaosmdesátiny 

Ing. František Haščyn, Praha 4 
 

Pětaosmdesátiny 
pan Jiří Fiala, Praha 4 
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Úvodní slovo prezidenta ESČ 
Vážené členky, vážení členové, 
 
máme za sebou velmi dramatické období a já jsem velmi rád, že snad již je za ná-

mi. Nechci teď pitvat, zda ono dramatické období bylo skutečně tak dramatické, jak se 
na první pohled zdálo, či zda se spíše jednalo o mediálně podporovanou hysterii, kterou 
umocňovaly pravidelné výstupy představitelů vlády. Ať už to bylo jakkoliv, je dobře, že 
máme toto období za sebou a můžeme se vracet k normálu.  

 
Pravdou je, že nám škody asi nikdo neuhradí, ale hlavní je, že to období netrvalo 

tak dlouho, aby nás zcela zahubilo. I ESČ, byť se nazýváme spolkem, je  podnikatelský 
subjekt. Naše příjmy z členství jsou zanedbatelné a  povětšinou pokrývají náklady na 
členství samotné, takže i ESČ musí vykonávat podnikatelskou činnost, kdy hledáme na 
trhu služby, po kterých je poptávka. Jsou to především školení, kurzy, semináře, kon-
ference. Nastalá situace tak částečně paralyzovala i činnost ESČ, protože zákaz shro-
mažďování dopadl i na naprostou většinu našich výdělečných činností. Jako svaz tak 
můžeme konstatovat, že nás proběhnuvší krize stála cca 500.000,- Kč na příjmech, 

přičemž kompenzace ze strany státu v rámci programu antivir, zatím dosáhla necelých 
10.000,- Kč. To není nářek z mé strany, jsme podnikatelé a musíme to nějak zvlád-
nout, jen už v této souvislosti velmi těžce nesu ony tiskové konference vlády, kde stále 
mluví o tom, jak podnikatelům pomáhají, jak kvůli tomu musí zadlužovat naše budoucí 
generace, a přitom ona pomoc stále u podnikatelů není nikde vidět. Nicméně stejná 
situace je i u rodičů, pobírající příspěvek na péči o člena rodiny (děti, kterým byla za-
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Elektrotechnický svaz  
český, z.s. („ESČ“) 

ESČ je nezávislou právnickou 
osobou - spolkem, která se řídí svými 
stanovami a právním řádem České 
republiky, sdružující právnické a fyzic-
ké osoby působící ve všech oblastech 
elektrotechnické činnosti v České re-
publice i v zahraničí. 

 
ESČ je zapsaným spolkem dle záko-

na č. 89/2012 Sb. s působností na 

území České republiky, 
a plní tudíž funkci živ-
nostenského elektro-
technického společen-
stva ČR. 

ESČ byl založen na ustavující 
schůzi 1.6.1919, jeho činnost byla 
ukončena násilným rozpuštěním 
svazu v roce 1951. 

 
K obnovení činnosti došlo v roce 

1990, kdy byly v únoru 1990 zare-
gistrovány první novodobé stanovy u 
Ministerstva vnitra ČR.  

 
Cílem ESČ je prosazování a obha-

jování společných zájmů svých čle-
nů, zvyšování profesionální úrovně 
cestou rozvíjení vědecké, technické, 
odborné a obchodní spolupráce a 
vytváření podmínek pro zapojení 
široké elektrotechnické veřejnosti do 
osvětové, normotvorné a legislativní 
činnosti. 

 
ESČ je autorizovaným živnosten-

ským společenstvem Hospodářské 
komory České republiky pro oblast 
elektrotechniky. 

 
ESČ poskytuje svým členům řadu 

výhod a služeb. Mezi hlavní výhody 
řádných členů (tj. členů, kteří mají 
pro daný kalendářní rok řádně za-
placeny členské příspěvky) patří: 

• řádní členové ESČ mají 
právo být voleni nebo jme-
nováni do orgánů ESČ, a to 
po splnění podmínek stano-
vených stanovami, 

• mají nárok na slevu na 
akcích pořádaných ESČ, 
jako jsou pravidelné aktivy 
revizních techniků, školení 
a přezkoušení dle vyhlášky 
50/1978 Sb., přípravné 
kurzy pro revizní techniky, 
atd., 

• mají nárok na slevu u part-
nerů ESČ, 

• řádní členové ESČ mají dále 
nárok na tzv. „členský bo-
nus“, kterým je v současné 
době bezplatné zasílání 
časopisu ELEKTRO.  

(Pokračování ze strany 1) 

vřena škola), i tito rodiče většinou marně čekají na příspěvek  od státu, který měl být 
vyplacen v dubnu 2020 za březen 2020 a příspěvek dosud nemají na svých účtech. 

 
Jak už jsem zde uvedl, jsme podnikatelé a je pro nás důležité, že už opět můžeme 

fungovat, vláda schválila plán rozvolňování opatření, a toto číslo Zkratu se bude věno-
vat rekapitulaci toho, co jsme během krize učinili, ale také tomu, jak tato krize ovlivní 
fungování Svazu do budoucna. 

  
Přeji Vám i Svazu, abychom z krize vyšli posílení, plní odhodlání a povedlo se nám 

do konce roku dohnat veškeré ztráty zaznamenané během této krize. 
 
V rámci krize vydal ESČ dvakrát svazový zpravodaj, kterým reagoval na dění v ČR, 

pokoušeli jsme se přinášet aktuální informace jak ze svazu, tak od vlády, jak postupně 
připravovala a upravovala opatření a podpory. V rámci těchto mimořádných vydání 
jsem Vás rovněž žádal o zpětnou vazbu a chtěl bych Vám poděkovat za to, že jste v 
této nelehké době s námi komunikovali, mnohdy nás podporovali. Za celou dobu jsem 
od naší členské základny na to co činíme, jak vystupujeme, neobdržel záporný ohlas až 
na jeden, a protože si Vážím všech názorů, dovolil jsem si věnovat prostor negativnímu 
názoru na zadní straně Zpravodaje.  

 
Na závěr chci ještě poděkovat všem doktorům a zdravotnickému i sociálnímu perso-

nálu za to, jak tuto krizi zvládli. 
Mgr. Radek Roušar 

Prezident ESČ 

Jak COVID - 19 ovlivnil ESČ? Co přinesl? 
 Vzhledem k tomu, že se situace od poloviny března stala překotnou a my museli 
reagovat na řadu z měn i několikrát denně, začali jsme velmi aktivně využívat přede-
vším elektronické formy komunikace, a to především Box na úvodní stránce 
www.elektrosvaz.cz, kde jsme pravidelně informovali o tom, co se aktuálně děje, a to 
jak z hlediska svazu, tak z hlediska nařízení vlády. Snažili jsme se, abyste na jednom 
místě nalezli aktuálně veškeré dostupné informace. Dalšími kanály komunikace byla 
svazová facebooková stránka a dvakrát elektronické vydání Zkratu rozesílané členům 
jen elektronicky e-mailem. Svaz rovněž zaslal dvě výzvy představitelům vedení státu a 
následně na základě ohlasů na soukromou výzvu prezidenta ESČ i třetí výzvu. Veškeré 
výzvy, ale i odpovědi  na ně ze strany ministerstev naleznete na úvodní stránce webu.  

 
V současné době se dostává situace do normálu, a proto velmi brzy zmizí Box s 

informacemi o COVID - 19 z úvodní stránky a bude nahrazen odkazem na samostatnou 
stránku, kde se k této záležitosti i nadále budou hromadit informace, budeme se je 
snažit i nadále aktualizovat, ale nebudeme jim již přikládat takovou váhu jako dopo-
sud. 

 
Naopak na úvodní stránce se kromě odkazu COVID - 19 objeví i odkaz Nová legisla-

tiva, protože se opět stane aktuálním schvalování nové legislativy pro provoz VTZ. 
 
Nyní k našim pravidelným činnostem: 

• Školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice (dle vy-
hl. 50/1978 Sb.):  

• stanovený termín prezenčního školení a přezkoušení dne 16.3.2020, 
6.4.2020, 20.4.2020, 4.5.2020 a 18.5.2020 musel být kvůli opatřením vlá-
dy zrušen,  

• od 23.3.2020 do odvolání provádíme školení a přezkoušení korespondenčně 
(pouze pro osoby s propadlým osvědčením nebo s platným osvědčením, 
jehož platnost končí do 30.6.2020, více informací: http://
www.elektrosvaz.cz/odborna-zpusobilost/mimoradny-stav, 

• od 11.5.2020 nahrazujeme korespondenční školení online školením, kde 
texty k učení budou doplněny prezentacemi a videi, kde bude problematika 
probírána, 

• od června očekáváme návrat prezenčních školení, první prezenční školení 
se uskuteční 15.6.2020, přičemž očekáváme, že v brzké době ještě vypíše-
me další červnové a červencové termíny školení, 

• od června tak budou moci volit naši klienti mezi prezenčním přípravným 
jednodenním kurzem ke zkoušce z vyhlášky 50/1978 Sb. nebo přípravným 
online kurzem, který si budou moci pustit doma dle svých časových mož-

http://www.elektrosvaz.cz
http://www.elektrosvaz.cz/odborna-zpusobilost/mimoradny-stav
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Školení a zkoušky  
dle vyhl. č. 50/1978 Sb. 
 
Vzhledem k poměrně značnému 

zájmu jak členů ESČ, tak i elektro-
technické veřejnosti, pořádá ESČ ve 
svém sídle kurzy zaměřené na pří-
pravu elektrotechniků ke zkouškám 
podle vyhl. č. 50/1978 Sb. Tyto kur-
zy probíhají v pravidelných termínech 
každé první pracovní pondělí v měsíci 
(v období leden až květen a říjen až 
prosinec také každé třetí pracovní 
pondělí), vždy od 8,00 do 14,00 hod. 
v ústřední kanceláři ESČ v Praze 4, 
Zelený pruh 1294/52. 

 
Cena školení je stanovena jednot-

ně na 1210,- Kč za osobu včetně 
DPH. 

 
Účastníci tohoto dopoledního škole-

ní mohou zkoušku absolvovat podle 
svého uvážení týž den odpoledne 
nebo v kterémkoli následujícím pra-
videlném termínu. 

 
Počet účastníků školení je z organi-

začních důvodů omezen na maximál-
ně 15 osob. Pro ucelené skupiny cca 
10 zájemců (například pro firmy s 
větším počtem odborných zaměst-
nanců) zajistíme školení, případně i 
zkoušky v mimořádném termínu 
podle dohody. V těchto případech lze 
obsah školení podle specifikace ob-
jednatele více zaměřit na konkrétní 
vykonávanou činnost pracovníků ve 
skupině. Závazné přihlášky na škole-
ní i zkoušky přijímá sekretariát ESČ 
(např. na e-mailové adrese 
esc@elektrosvaz.cz). 
 
Nejbližší termíny jsou pondělí  
15.6.2020, 13.7.2020 a 17.8.2020  
vždy od 8:00 

 
Více informací na internetové 

stránce www.elektrosvaz.cz . 
 

Přípravné kurzy   
ke zkouškám RT EZ 

 
ESČ pořádá specializované příprav-

né kurzy ke zkouškám revizních 
techniků elektrických zařízení. Kurzy 
jsou rozděleny dle rozsahu osvědče-
ní. Kurzy probíhají na adrese sídla 
ESČ.  

 
Na základě absolvovaného příprav-

ného kurzu mají uchazeči možnost 
využít mimořádně vypsané termíny 
zkoušky pro absolventy tohoto kur-
zu. Zkouška vždy probíhá v prosto-
rách TIČR. 

 
Nejbližší  termín zahájení pří-

pravného kurzu je 1.6.2020.  
Více informací na internetové 

stránce www.elektrosvaz.cz . 

(Pokračování ze strany 2) 

ností a následně dorazit na prezenční zkoušku či přezkoušení. Mimo nouzo-
vý stav je předepsáno osobní složení zkoušky,  

• objednaná školení a přezkoušení v prostorách našich klientů nadále prová-
díme. 

Ukázka z online kurzu RT 

• Přípravné kurzy revizních techniků: 

• kurz, který měl probíhat 23.3.2020 do 
2.4.2020 byl posunut, očekávaný náhrad-
ní termín od 27.4. do 7.5.2020 bohužel 
rovněž nebylo možno absolvovat v pre-
zenční formě, protože stále platil zákaz 
shromažďování osob, proto jsme v re-
kordně krátké době připravili online kurz, 
který právě nyní vrcholí, 6.5. 2020 bude 
náš první online kurz zakončen zkouškou 
před komisí TIČR, zkouška se vzhledem k  
situaci uskuteční v sídle Svazu,  

• očekávaný termín spuštění prezenčních 
přípravných kurzů pro RT je 1.6.2020, od 
kdy klient bude moci volit mezi prezenční 
a online formou výuky. Kapacita prezenční 
výuky bude ještě zpočátku omezena re-
strikcemi hygieniků, on-line forma výuky 
bude umožňovat více zaměstnaným RT 
lépe sladit výuku s prací. 

 
 

• Aktiv revizních techniků - ART 2020: 

• z 29.4.2020 přesunut na středu 7.10.2020. 

• Členská schůze ESČ: 

• z 29.4.2020, přesunuta na středu 7.10.2020. 

Tajemník ESČ  

při nahrávání přednášek 

 pro online kurz RT 

mailto:esc@elektrosvaz.cz)
http://www.elektrosvaz.cz
http://www.elektrosvaz.cz


ZKRAT 
SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY 

ROČNÍK 28 PRAHA, květen 2020 ČÍSLO 4/2020 

Elektrotechnický svaz český, z.s. (ESČ), se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4, IČ: 004 18 072 
spolek zapsaný v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka: L 391  

autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory České republiky 
tel.: 244 464 649, 244 464 071, email: esc@elektrosvaz.cz, http://www.elektrosvaz.cz 

Facebookový příspěvek prezidenta ESČ 

 Bylo 23. 4. 2020 cca 4 hodiny ráno a já stále nemohl usnout, stále jsem řešil, co se 
to děje, jak pomoci některým zoufalým členům, kteří mi psali, jak se jim ze dne na den 
zhroutilo podnikání, jak se blíží doba, kdy jim dojdou  rezervy … prostě jsem seděl a 
potřeboval své pocity popsat, resp. vypsat se z nich. Proto vznikl tento příspěvek na 
mém soukromém profilu: 
 
 NOVÝ TŘÍDNÍ BOJ ….. jako člen představenstva HKČR jsem před více jak 14 dny 
mluvil s jiným členem představenstva HK ČR a sděloval jsem mu: „musíme přitvrdit vůči 
vládě, to už není možný…..!“ a on mi na to odpověděl, jak mám více tlačit na vládu, jak 
mám ještě víc bojovat za zájmy podnikatelů, když na mě řvou lidi na ulici, co si to dovo-
luji vůči vládě, jak k ní mohu být tak kritický v této době … pomyslil jsem si něco o alibis-
mu a nechal to být. Uplynul týden a po dlouhé době jsem se bavil po telefonu s kama-
rádkou (vsuvka pro muže: krásná, štíhlá, inteligentní tmavovláska …), bavili jsme se o 
životě a rozhovor se svezl i k současné situaci s pandemii COVID – 19. Což mě rozohnilo 
a od plic jsem si zanadával. Její odpověď mě ovšem šokovala: „Radku neblbni, vždyť o 
nic nejde, je to jen velká bublina, která splaskne, nic se neděje, já si užívám home 
officu, nemám v podstatě co dělat, tak chodím běhat, pečuji o zahrádku a užívám si 
volna, doufám, že to bude trvat, co nejdéle.“ Oněměl jsem, tupě jsem zíral na telefon 
jako husa do flašky a nevěděl jsem, co říci. Po chvíli jsem ze sebe vymáčkl, tak to je 
fajn, omlouvám se, musím končit, už jsem u klienta. Ne, nikde jsem nebyl, seděl jsem u 
sebe v kanclu, ale tušil jsem, že jsem těsně před výbuchem ETNY ve mně, a že za chvíli 
na ni začnu strašně řvát. Od té doby jsem s ní nemluvil a nemám to v nejbližší době v 
plánu. 
 Dvě příhody, které spolu na první pohled nesouvisí, ale dnes mi do současné situace 
vnáší nové světlo a pozoruji, jak nám tu začíná růst „třídní boj“, ale trochu jinak než jak 
jsme byli zvyklí. Na jedné straně barikády stojí téměř všichni, jejichž příjem je garanto-
ván státem (státní úředníci, důchodci …) prostě osoby, pro které se stal nastalý čas ob-
dobím velkého volna, pohodičky, klídku, nic nedělání a plný garancí státu, že mají za co 
žít v rámci tohoto velkého flámu. Na druhé straně barikády ovšem stojí OSVČ, malí pod-
nikatelé, lidé odpovědní, kteří mnohdy celý život makali, aby se měli dobře a najednou 
se jim během pár dnů zhroutil svět, jejich příjmy jsou na nule nebo zanedbatelné, výdaje 
stále stejné, v médiích slyší, jak jim stát pomůže, jak vymýšlí jeden program za druhým, 
který má pustit žilou státnímu rozpočtu, ale k potřebným nedorazila ještě stále ani koru-
na, a to po více jak měsíci … 
 Možná by bylo dobré, kdyby po tom, co tohle skončí, přišla jiná vláda, která pro změ-
nu řekne, tak milí státní zaměstnanci, tak milí důchodci, Vaše vláda se rozhodla, že udělá 
experiment, ode dneška přestáváme platit veškeré mzdy a platby ve státním sektoru, a 
to po dobu 1-6 měsíců, ale nikomu dopředu neřekneme, na jak dlouho to budeme činit a 
už vůbec Vám neřekneme relevantní data, proč to budeme činit a rozhodně Vám to nikdy 
v budoucnu nevrátíme. Naopak čekejte, že až Vám Vaše mzdy a důchody začneme znovu 
vyplácet, budou nižší a nikdo Vám neřekne, kdy se vrátí k normálu. Co myslíte, že by 
nastalo? Během dvou dnů bychom měli státní odboráře v centru Prahy, požadovali by 
odchod vlády, hrozili by stávkou, důchodci a jejich spolky by sepisovali petice a všichni 
do jednoho by řvali, jaké je to příkoří, které je na nich pácháno. 
 Jak je možné, že nyní se nic podobného neděje. Vláda činí restrikce, které byly mož-
ná na začátku správné, ale nyní máme o měsíc více poznatků, informací, ale stále stejně 
málo faktů, vláda a veřejná média nás krmí stále stejnými a nic neříkajícími čísly. Občas 
nějaký redaktor zjistí, že mu něco nesedí, objeví Ameriku a pak už o něm nikdy neuslyší-
te, protože je zaříznut vedením. Držet lidi v nevědomí a strachu je totiž osvědčený re-
cept, osvědčil se v mnoha státech před rokem 1989 a není divu, že tak funguje i dnes s 
touto vládou. 
 Vážení státní zaměstnanci, politici, důchodci a všichni ti, kteří si užíváte současnou 
neplánovanou dovolenou, kdy nemusíte nic a stát Vám to platí, dovolte, abych pro Vás 
objevil Ameriku. Státní pokladna není bezedná a až definitivně zabijete společně s Vaší 
vládou podnikatele, kteří platí v tomto státě daně, ze kterých žijete Vy, státní zaměst-
nanci, důchodci …, tak najednou zjistíte, že není na Vaše platy, Vaše důchody …. 
 Nestavte se proto nyní k nám podnikatelům tak příkře, my jen chceme znát pravdu, 
chceme vědět, kdy nám přestanou být házeny klacky pod nohy a bráněno nám v podni-
kání, abychom mohli podnikat, dávat práci lidem, platit daně a Vy se mohli mít dobře při 
Vaší plavbě na státní lodi. Pozor i ta Vaše loď může být velmi záhy vratká … ! 
 Fakt mě baví všichni ti rádi humanisti, kteří staví zdraví nad peníze, byl bych moc 
zvědav, co by říkali oni, až by jim došly peníze a oni neměli, co do pusy. Podnikatelé 
mohli být na tom dobře, mohli mít třeba i slušné úspory na horší časy, jen si prosím 
uvědomte, že provoz firmy o 5 zaměstnancích stojí v průměru kolem půl milionu korun, 
pokud příjmy jsou rázem nula a náklady zůstávají téměř stejné, tak podnikatel každý 
měsíc přichází i při malé firmě o pěti zaměstnancích o půl milionu měsíčně, takže nyní 
účet za tento „pro někoho velký flám“ je už k milionu korun. To potom ty rezervy mizí 
rychle a podotýkám, že ještě stále neznám žádného podnikatele či OSVČ, který by od 
státu dostal jedinou korunu. 

Mgr. Radek Roušar,  Jenštejn, 23.4.2020 

František Ku**ta (reakce na text „Nový třídní boj“) 

Podle uveřejněných fotek zrovna bídu nedrete. 
Neohanejte se - jako prezident pofiderniho svazu a 
člen předsednictva HK - OSVČ, protože žijete v 
jiných sférách. Jsem OSVČ - elektrikář - a nijak si 
neztezuji, protože jsem mohl svou činnost vykoná-
vat dle vlastniho uvážení. Jako OSVČ jsem nikdy 
nevidel podporu od tohoto Vašeho svazu, ale jen 
požadavek na peníze za různá " povolení ", abych 
mohl pracovat. Pamatuji si,jak v minulosti prezidi-
um tohoto " svazu " konalo výjezdní zasedání v 
Brazílii, Švýcarsku a pod. za penize nás OSVC. Já, 
narozdíl od Vás, neznam žádného řemeslníka, kte-
rý by v současné době umíral hlady a dřel bídu. I 
ty hlavní opory ekonomiky - kadeřnice - vykonávají 
řemeslo doma. Restauratéři, aspoň Ti agilní, se 
vydali cestou vydávání jídel přes okýnka a mají 
docela slusny počet zákazníků. Vy samozřejmě by 
jste chtěl vladu, která omezí platy učitelů, ha-
sicum, zdravotníků, policistům a ostatním státním 
zaměstnancům, snížit důchody, aby zbylo víc pe-
něz na funkce prezidentů různých pofidernich sva-
zu- jen ať penízky tecou.   

(27.4.2020) 

Vážení členové ESČ, 
 
jsem velmi rád, že řada z Vás se mnou v po-

slední době komunikuje, že mi pomáháte směrovat 
úsilí našeho Svazu, že poukazujete na problémy, 
ale dokážete i pochválit, když se Vám něco libí. 

 
Když jsem po Jirkovi Fialovi přebíral ESČ v roce 

2014, byl jsem terčem řady hanlivých článků, které 
se prezentovaly především z moravských regionů, 
ale občas i regionů mnohem bližších Praze. Mnohdy 
jsem si tyto hanlivé příspěvky bral moc osobně a 
zvažoval jsem i to, zda mám prezidentem ESČ být, 
zda si mám podobné urážky nechat líbit … . 

 
Jsem vděčen Jirkovi Fialovi, za to v jak dobrém 

stavu mi ESČ předával, ale i za to, že mi byl vždy 
oporou a stál za mnou! I díky jemu jsem se naučil 
jednu věc. Buď vděčný za kritiku, protože tě vede k 
zamyšlení, k sebereflexi a čím je ta kritika ostřejší 
a mnohdy až bizarnější, tím věz, že tvé kroky jsou 
správné, protože jen ten, co nic nedělá, není kriti-
zován.  

 
Pravdou je, že za těch 5 let, co vedu svaz, se 

množství kritiků a křiklounů zmenšuje. Nicméně, 
nyní se jeden takový ozval a já si nemohu jeho 
ohlas na můj nadsazený facebookový příspěvek 
nechat pro sebe a musím se s Vámi o kritiku Pana 
Františka K. podělit. Pevně doufám, že i pro Vás 
bude tato reakce zajímavá a možná mi dáte za 
pravdu, že můj nadsazený příspěvek o novém tříd-
ním boji není úplně mimo mísu.  

 
Osobně přeji autorovi jen to nejlepší a řadu 

podnikatelských úspěchů. Podotýkám, že příspěvek 
není nikterak upravovaný ani po gramatické ani 
stylistické stránce.  
 

Mgr. Radek Roušar (29.4.2020)   
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