
Vážený pane, paní, 
 
letos zahajujeme naše hodnocení roku něčím, z čeho máme radost: náš zákaznický den v září byl 
vrcholem roku. Místo konání konference, historická vila Esche, čerpalo architektonické spojení 
industrializace naší země s naší obchodní oblastí – digitalizací výroby. Ze zpětné vazby, kterou 
dostáváme, čerpáme další sílu pro výzvy budoucnosti. Chtěli bychom vám za to poděkovat. 
 
Celková povětrnostní situace je naopak plná varovných signálů, že naše země je na dobré cestě zpět, 
stát se průmyslovým muzeem. Úspěšná dráha ekonomiky naší země, o kterou se bojuje několik 
generací, ztrácí svůj jas. Na počátku naší průmyslové historie se vyváželo především spotřební zboží, 
později následoval export strojů na jeho výrobu. Silnou pozici na světovém trhu si naše země poté 
udržela i exportem technologií pro výrobu takových strojů. Mezitím však přibývá pokusů o export 
ideologií. Bohužel nikdo na světě si tento Moralin nechce koupit a na tomto údajně jediném správném 
směru do budoucna se neustále setkáváme s řidiči v protisměru. 
 
Obecně do sebe v dnešní době už logicky nic nezapadá. Abychom nefinancovali válku na Ukrajině, už 
nechceme kupovat plyn od Ruska; Pokud Rusko nedodá plyn, pak autokrat Putin použije plyn jako 
zbraň. Co je to teď? V obou případech zůstává v našich domech v zimě zima a mnoho lidí se potýká s 
otázkami, které otřásají samotnými základy víry v efektivitu našeho průmyslového národa. Ani jednou 
si v minulosti „lidé z Childy“ záměrně vyrazili zuby jen proto, aby na nich nevydělal jejich zlomyslný 
zubař. 
 
Každý může sám posoudit míru demokracie náhradních dodavatelů, kteří nyní (většinou i neúspěšně) 
žebrají o to, aby nám dodávali plyn za šílené ceny. Pro nás je zásadní otázka, která byla ve veřejném 
diskurzu ignorována, jiná: Jestliže jsme dovezli velkou část naší primární energie extrémně levně, proč 
jsme celosvětově v lize mistrů, pokud jde o ceny energií? Kdo nezodpovědně změnil „levné“ na „drahé“ 
a směsí státní chamtivosti a nereálné ideologie masivně poškodil v minulosti lokační poměry naší 
země? Kam zmizely tyto peníze? Pohled na stav našich nemocnic, škol, silnic, mostů atd. rychle ukazuje: 
tam ne. 
 
Někdy se říká, že za postupnou erozi naší prosperity mohou klimatické změny, někdy koronavirus a 
někdy Putinova nevýslovná útočná válka. Nikdy nic není domácí. Ale je to celá pravda? Inflace v 
důsledku pokračujícího zaplavování eurozóny levnými penězi bez nákladů byla stejně předvídatelná 
jako zubní kaz u dítěte, které jí jen sladkosti a nikdy si nečistí zuby. Zpochybnitelná je i údajná účinnost 
sankcí proti Rusku. Vzhledem k tomu, že se rubl na začátku roku aktuálně obchoduje zhruba o 50 % 
nad svým kurzem, vyvstává otázka, která měna je ve volném pádu. 
 
Mnoho našich klientů se dívá na svět podobně jako my, ale – z pochopitelných důvodů – se zdráhají 
vyjádřit veřejným prohlášením v prostředí, kde jsou fyzikální a ekonomické zákony méně důležité než 
ideologická zbožná přání. Jako optimisté předpokládáme, že realita v určité chvíli vždy zvítězí nad 
fantaziemi. Ale kdy??? Současnost hraničí s kabaretem. Když se začnou objevovat důsledky slepých 
cest a domnělé prostředky se stávají stále neúčinnějšími, používají se stále nejasnější argumenty k 
udržení pravd, které byly kdysi definovány jako jediné správné. Neslibovali jsme si kdysi, že přechod na 
energetiku nebude stát víc než „kopeček zmrzliny měsíčně"? Nová „horní" hranice cen energií se 
pravděpodobně brzy vybarví jako „dolní" hranice cen energií, pokud se budeme nadále držet 
ideologických dogmat a spotřebitelsky nepřátelských cenotvorbových mechanismů. Když pak dopad 
na půdu reality začne být opravdu tvrdý, termín „dvojitý boom“ se objeví ve zcela jiném světle. 
 
Ani my, ani naši zákazníci se nebojíme čelit konkurenci. S alespoň elementárně srovnatelnými 
rámcovými podmínkami pro průmysl přijímáme každou výzvu sportovně. Ale s těžkou železnou koulí 
na kotníku by i Usain Bolt byl na školním mistrovství v Kleinkleckersdorfu přinejlepším předposlední. 
 



Vzhledem k tomu, že energie je stále důležitější v každém našem zákaznickém projektu, hodně jsme v 
této oblasti vyvinuli a představili jsme ji na našem zákaznickém dni. Něco jsme udělali i v majetku naší 
firmy - namontovali nová okna. Tím nejen šetříme náklady na vytápění, ale můžeme při východním 
větru zvlášť pevně zavřít okna a zabránit tak pohonu německých větrných turbín ruským větrem. 
Ukazujeme postoj! 
 
... a jsou kreativní, protože se v naší zemi otevírají nové možnosti: konečně můžeme změnit pohlaví, 
jak chceme. Vzhledem k tomu, že komfortní teplota pro ženy je vyšší než pro muže, bylo by nutné 
prozkoumat, zda lze teplotu v našich kancelářích optimalizovat sezónně optimalizovaným výběrem 
pohlaví našimi zaměstnanci. V zimě bychom pánům nemuseli tolik pouštět topení a ženám v létě 
klimatizaci. To by byla přeci podezřelá cena za klima. 
 
Věčným problémem zůstává i personál. Spolupráce s vámi nebo s námi pravděpodobně zahrnuje 
mnohem více než jen vědět, jak zůstat trčet na silnici. V Německu už nyní chybí hodně přes sto tisíc IT 
specialistů. Proto jsme letos navázali spolupráci s Námořní univerzitou ve Varně. Je pravděpodobné, 
že v Bulharsku dokončí IT titul více mladých lidí než v Německu, možná také proto, že zde nejsou práce 
pro genderové vědce nebo absolventy jiných šamanských oborů. Pokud vás téma oslovování 
bulharských studentů MINT také zajímá, neváhejte nás kontaktovat. 
 
Víme, že rok 2023 bude vzrušující. 
Kde můžeme pomoci, tam pomůžeme. 
Co je ale pro nás nejdůležitější: 
Přejeme vám i nám mír v Německu a mír pro naše sousedy. 
Veselé Vánoce 
a hodně zdraví a úspěchů v novém roce. 
Váš manažerský tým apromace 


