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SLOVO  ŠÉFREDAKTORA

Pro konferenci Pro-
blémy české elektro-
techniky je vyhlášen 
nový termín a nová, 
díky organizačním 
opatřením příznivěj-
ší cena – obé viz aví-
zo na konferenci níže.

Mnoho ohlasů z te-
rénu mě ujistilo o tom, 
že uspořádat konfe-
renci tohoto zaměře-

ní je cesta správným směrem:
… Vítám vaši iniciativu v této oblasti. Celá 

léta si totiž společnost z elektrotechniků dělá 
srandu a stahuje z elektrikářů kůži zaživa …

… Rád se zúčastním a připravím si urči-
té dotazy či postřehy z mojí současné práce 
v oboru elektro ve srovnání s tím, jak se pra-
covalo či muselo pracovat „dříve“ tj. ohled-
ně kvality práce montáže, ale i práce projekč-
ní, která v současné době je mnohdy skuteč-
ně hrozná …

… S velkým množstvím vámi připravova-
ných témat se setkávám dnes a denně. Rád se 
zúčastním, už s ohledem na přípravu matu-
rantů a žáků na vstup do praxe …

… Konferenci fandím, protože je potřeba 
všechny ty pány, co za lumpárnami v elektro-
technice stojí, pojmenovat. Je přímo děsivé, 
že těch vykladačů práva a zákonů je víc než 
elektrikářů …

… Každé z nastíněných témat by dnes v ČR 
vydalo na celodenní diskusi! Proto fandím 
myšlence seriálu konferencí, kde by se to, jak 
věřím, postupně rozplétalo …

… Cokoliv, co rozhýbe diskusi o palčivých 
otázkách naší profese, nebo dokonce úředního 
šimla, otevřeně vítám …

… Výborný nápad, i když přeju všem účast-
níkům pevné nervy v diskusích s ostatními ko-
legy …

… Tato první konference by měla napově-
dět, co je nejdůležitější k řešení a zda se ko-
nečně podaří něco s tím udělat … důležité je 
hned na konferenci ta řešení dohodnout! …

… Tato problematika je skutečně velice 
významná, protože celý systém je nastavený 
kontroverzně. Například vím, jak bolestně se 
rodila nová vyhláška 73 k VTZ a výsledek je 
nakonec rozporuplný …

… Přednášejícím na konferenci chci 
vzkázat, aby opravdu „bojovali“ za širokou 

elektrotechnickou veřejnost a zájmy své či 
svých sdružení nevyvyšovali nad zájmy spo-
lečné …

… Velice si vážím toho, že se angažujete 
v této dlouhodobě a záměrně zanedbávané ob-
lasti (nebo možná neřešené z důvodu neschop-
nosti a nekompetence) …

Několik ohlasů mě překvapilo nepo-
chopením, že konference je pozvánkou pro 
VŠECHNY elektrotechniky (bez rozdílu pohla-
ví, věku, kvalifikace a zaměření), kterým není 
lhostejná situace v oboru:

… Elektrikáře organizátoři šoupli do ko-
lonky přísedících, tedy těch, co mají právo dr-
žet hubu a krok …

… Zase nám tam budou přednášet jen dáv-
no zkostnatělí dinosauři. To je snad lepší ne-
dělat nic a sedět s rukama v klíně …

… Konferenci si vrchnost vymyslela, aby 
dokázala svou přísnost na chudý lid …

… Proč konferenci, když pravidel je už 
tolik, že se v nich žádný elektrikář nevyzná 
a nemá cenu je ani dodržovat …

… Běžný elektrikář se ke slovu stejně ne-
dostane, protože na jeho problémy není ni-
kdo zvědavý …

Takže, chlapi! I když jedna konference to 
skutečně nespasí, začít se už konečně musí! 
A to hledáním naší společné řeči. Problémů 
je totiž hodně a zatím co hlava, to jiný názor. 
A proto seriál konferencí, aby se postupně do-
stalo na všechno.

Záměrem této první konference tedy je, aby 
se začaly pojmenovávat a třídit problémy jako 
počátek cesty k jejich řešení. A aby to nebyla 
planá plkárna, bude nutné v diskusi ta kon-
krétní řešení najít a dohodnout způsob jejich 
naplnění. A to určitě nebude selanka!

Uvítáme proto elektrikáře (i elektrikářky!) 
jakéhokoliv postavení a zaměření – OSVČ, za-
městnané, teoretiky i praktiky …atd. – kteří si 
na to troufají!

Aby se po dvaceti letech vývoje zase něco 
hnulo. Aby nepřevládal názor, že „obyčejný 
šmudla elektrikář“ maká po stavbách a shá-
ní každou korunu, zatímco samozvaná vrch-
nost se vymýšlením zbytečných předpisů na 
něm jen přiživuje.

Přijďte! Časopis Elektro je na vaší straně!

jiri.kohutka@fccgroup.cz

soudní znalec – bezpečnost práce a revize elektrických zařízení

konference

nový termín konání 18. listopadu 2010
KD Ládví, Praha 8 - přímo u stanice Ládví, trasa metra C

www.odbornecasopisy.cz/konference

Bližší informace a registrace na: 
www.odbornecasopisy.cz

Cena časopisu 
Elektro …

… je cena, která hodnotí a oceňuje desig-
novou i stylistickou úroveň tiskových mate-
riálů klientů prezentujících se v průběhu roku 
především na stránkách časopisu Elektro.

Prezentace firem na veřejnosti, to však ne-
jsou pouze inzerce a články v časopisu, ale 
také mnohé další způsoby mediální prezenta-
ce – podklady pro odborné semináře a škole-
ní, podklady pro konání tiskových konferen-
cí, produktová CD a DVD, katalogové a na-
bídkové listy… apod.

Redakce Elektro je mediálním partnerem 
mnoha firem na elektrotechnickém trhu ČR 
i SR, a proto se ujala role organizátora kaž-
doročního udělování Ceny Elektro. Cena je 
letos udělována již čtvrtým rokem, hodno-
tí kromě dalších podklady především pre-
zentované v časopisu Elektro a řídí se tě-
mito kritérii:
o kreativnost podkladů, marketingový nápad 

(záměr),
o grafické a polygrafické zpracování,
o stylistická a gramatická úroveň textu,
o srozumitelnost a přehlednost informace,
o inovativní řešení k prezentaci produktu,
o konzistentnost a úroveň firemní kultury,
o odbornost, ale sdělnost informace,
o celkový dojem.

Vyhlášení Ceny Elektro za rok 2010 
bude uvedeno v příštím, tj. posledním čís-
le Elektro č. 12

Zapojte se i vy do volné soutěže o Cenu 
Elektro! Jak? Staňte se účastníky tím, že 
zprezentujete produkty a aktivity své firmy v 
roce 2011 v Elektro – v článcích, tiskových 
informacích, v inzerci.

FCC Public, s. r. o.
Pod Vodárenskou věží 4
182 08 Praha 8
tel.: 286 583 011
e-mail: elektro@fccgroup.cz
http://www.odbornecasopisy.cz

Vstupní poplatek: 700,- Kč + 20 % DPH


