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Viiien6 diimy,
v6ienf piinov6,
milI ften6fi...
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|sem velice poctdn, Ze jsem byl osloven na5lm
prezidentem a kolegy z piedstavenstva SKeR, abych se
s Vdmi poddlil o kr6tk€ zamy$lenf v rivodnlku na$eho

v

spoledndho dasopisu KOVAREUSTVI. Vt6me za sebou

Obrat'me proto list. Pii hleddni pozitivnich v€ci
na vznikl6 situaci md napad6, Ze by se do jist6 miry

pomdrnd tdrlc,tch 8 mdslcfi roku 2020. V minul6m
roce v6t$ina z n6s leSila probl6my s vyhledriv6nim
novfch zamdstnancfi, tak abychom naplnili potieby
na$ich z6kaznikfi. Nikdo z nds v tu dobu ziejmd ani
nepomyslel na to, co m6lo n6sledovat zad6tkem roku
2020. No a pak n6s na sklonku zimy v5echny zasdhl
,,tinsk1i' vir a s nim celosvdtovd pandemie spojen6
s nemoci COVID - 19. V pod{tcich v6tSina z nis z
drivodu neznalosti vdci - opravdu jsme se s nddim
podobnfm setkali poprv6 v Zivotd - mdla obavy, jak se
cel{ situace bude vyvijet. Mdl jsem obavy o svd blizk6
- rodide, prarodide, ... a moZn6 i proto jsme celkem
bez piipom{nek piijali dosti drastick6 opatleni, kterd
ndm plipravili na5i z6konod6rci. S odstupem dasu
pozn{vdme, Ze se v danou chvili pli vyhl{Seni tzv.
nouzovdho stavu jednalo o znatnf zdsah do na$eho
svobodn6ho podnikdnl a do na$ich iivotfi. Sdm jsem
to pocltil na vlastni kfiZi, kdyZ jsem v dobd vyhldSeni
tohoto stavu byl na sluZebni cestE vzahranidi azpdtedni
cesta pak pro md byla dobrodruind. Jako mdvntrtlm
proutku se n6m prakticky ze dne na den zastavil
byznys, vdt5ina probthajtclch zaklzek byla zastavena
a rozjednand projekty byly odsunuty na neurdito.
Nyni jsme jiZ museli le$it zcela jin6 probl6my, net je
vyhled6vdni novfch zamdstnancfi... eim vice nad
poslednlmi mdsici pfemflllm, tim vice se mi naskyti
ot{zka, zda se opravdu jednalo o vir pfivodemzeiny
a zda se opravdu jedn{ o celosvdtovou pandemii ze
zdravotniho hlediska podle parametrri WHO. No nic
- nejsem vystudovanf virolog, biolog a ani nejsem

Lddn€ hygienickd organizaci, a tadit, mi zlejmd
nepiislu$i takov6to otdzlcy le$it. Mdm na to pouze svtij

nlzor.

mohlo zastayit tak znadnC prosazovdni ,,zelen6
energie" fiedniky a komisi EU. To je totil v€c, kter6
velice zasahuje ndS obor kov6renstvi, a to zeim6na
ry, ktefi jsou navdzdni na automobilovy prrimysl.

Ano, jsou mezi ndmi tak6 ti, kteii jsou vfznamnfmi
- tito mohot ze ,,zelen6
energie" vytdZit navy$eni zakizek - jedn6 se zejm6na
o dodavatele komponent pro v6trnd elektr6rny. Sami

hr{di v oblasti energetiky

pocitujeme zvilenf zdjem nalich klientri

z

Zel6

Evropy o zalizeni pro tepelnd zprucovilni loZiskoqich
kroutkfi a tdles prdvC pro vdtrn6 elektrdrny.
Co l{ci zivdrem? Pteji V{m v5em, aby zbyva)ici
ddst roku byla klidndj$1nei, ta uplynul6 a aby se Vdm
datilo jak v profesnim, tak v osobnim Zivotd. Tak6 s

pledstihem plipojuji pi6ni mnoho Stdsti, zdravi

a

rispdcht do nadch6zejiciho roku.
Td$im se na na5e spolednd podzimni setk{ni, kterd
doufdm nebude opdt ohroieno ndjakym naiizenim.
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