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SLOVO  ŠÉFREDAKTORA
Prezentace firem v časopise Elektro

Bylo by neodpustitelné, kdybych vám, milí čtenáři 
a kolegové, po prvním slibně započatém díle (viz mi-
nulé číslo Elektro) nedopověděl pohnutlivou historii 
s mým elektroměrem na chalupě, pravdaže. Nejenže 
to je historka pěkně elektrikářská, ale má navíc dob-
rý konec a dokonce z ní plyne poučení. No, a kolik ta-
kových dnes uslyšíte!?

Tedy, skončili jsme povzdechnutím „A kruci!“. To proto, že přes 
nespornou vadu elektroměru měly „…fakturační hodnoty zůstat 
v platnosti“. V tom okamžiku jsem měl na hrbu buď „doplatek“ bez-
mála 64 tisíc Kč,  anebo perspektivu souboje s energetickým kolo-
sem a nejmocnější firmou širokodaleko.

Pravda, byl jsem na tom každopádně lépe, než pachatelé černých 
odběrů, o jejichž soudních sporech za nájezdy ČEZkomandos jsme 
se právě v té době mohli nepravidelně dočítat v tisku, ale že by prá-
vě to byl důvod k bezbřehému nadšení jsem v té chvíli rozhodně říct 
nemohl. Nicméně, protože víkendové černé hodinky a člobrdo při 
svíčkách přestaly být originální, protože stvoly nepokosené trávy, 
střemchy nátržníku a zejména pohromy všech zahrádkářů, smetan-
ky lékařské, se nebezpečně blížily výšce 50 cm, a protože také vyčí-
tavé otazníky v očích celé rodiny a sousedů nabývaly stále větších 
rozměrů, bylo zapotřebí pro zjednání nápravy tasit co nejúčinněj-
ší trumfy. Ovšem ten poslední, a to, že jako šéfredaktor odborného 
elektrotechnického časopisu vymáchám drzý rypák ČEZ na strán-
kách Elektro, jsem ještě ponechal v talonu. Prozatím jsem své šéfre-
daktorské kvalifikace využil k sestavení dopisu-stížnosti, v němž co 
argument, to ostrá jehlice, o niž se jako pouťový balonek rozprskly 
všechny důvody ČEZu směřující jak k vymáhání dlužné částky, tak 
k pokračujícímu odpojení objektu od elektrické energie.

Pravý hák, levý hák … a energetický kolos zahnán do kouta. To 
se nám to, panečku, stěžuje, když v potemnělé chalupě nemusíme tr-
vale bydlet! Inu, vsadím svou vadasku na to, že jsem ředitelům di-
vizí ČEZ Zákaznické služby, ČEZ Prodej a ČEZ Netechnické ztráty 
připravil několik bezesných nocí a nic bych nedal za to, že i několik 
návštěv u firemního terapeuta.

Nicméně, budiž ku chvále ČEZ řečeno, že rovná odpověď i efektiv-
ní reakce dostavily se záhy – omluvný dopis, ciferný přepočet a při-
pojení k síti. V podstatě tak, jak by to mělo být, když někdo udělá 
chybu. A to můžeme všichni.   

 A to poučení?: Z Kyklopova stáda tu správnou ovci si vybereš, 
když věříš sobě a úsudku svému.

jiri.kohutka@fccgroup.cz

Harmonogram časopisu Elektro pro rok 2009
číslo uzávěrka expedice zdůrazněné téma

1 18.	11.	08 07.	01.	09 Elektrotechnologie;	Materiály	a	komponenty	pro	elektrotechniku
2 22.	12.	08 02.	02.	09 Spínací	a	jisticí	technika;	Elektrické	přístroje	a	zařízení
3 21.	01.	09 27.	02.	09 Elektroinstalační	materiál;	Součástky	a	prvky	silnoproudé	elektrotechniky
4 16.	02.	09 25.	03.	09 17.	mezinárodní	veletrh	Amper	2009
5 19.	03.	09 04.	05.	09 Ochrana	před	přepětím,	bleskosvody;	Ekotechnika;	Zabezpečovací	technika	–	EPS,	EZS
6 16.	04.	09 29.	05.	09 El.	stroje,	pohony	a	výkonová	elektronika
7 20.	05.	09 25.	06.	09 Nářadí,	vybavení	a	ochranné	pomůcky;	Elektrický	ohřev;	Kabely,	vodiče,	kabelová	technika

8-9 27.	07.	09 03.	09.	09 51.	mezinárodní	strojírenský	veletrh	v	Brně
10 31.	08.	09 07.	10.	09 Výroba,	zdroje	a	zálohování	elektrické	energie	–	el.	baterie,	akumulátory,	fotovoltaika,	solární	technika,	UPS,	

alternativní	zdroje	energie
11 21.	09.	09 30.	10.	09 Elektrorozváděčová	technika;	Energetika
12 21.	10.	09 01.	12.	09 Měření,	měřicí	technika;	Kontrolní,	vyhodnocovací	a	signální	technika

Redakce časopisu Elektro rozšiřuje svůj tým a hledá 

odbornéHo rEdaktora ElEktro
Sídlo	Praha,	působnost	Česká republika.

Požadujeme:	SŠ/VŠ	(silnoproudé	zaměření),	orientaci	v	oboru,	všeob.	přehled,	znalost	práce	s	textem,	dobrou	znalost	českého	
jazyka,	stylistické	schopnosti,	uživ.	PC	(MS	Office),	komunikativnost.	

Nabízíme:	zodpovědnou	pozici	s	dobrou	perspektivou,	tvůrčí	činnost,	odborný	růst.	
Svoje	nabídky	posílejte	na:	public@fccgroup.cz


