
Dejme najevo nespokojenost!!
   Lidé, nenechávejme s sebou neustále vláčet! Nepřidávejme bez řečí ze svých 
kapes peníze na nestydaté platy několika manažérů, kteří se na tak vysoké 
výdělky nikterak nenadřou. Mají jen více štěstí, než my, protože sedí v čele 
obrovského monopolu, který si s námi, prostými občany, dělá naprosto, co chce. 
Mluvím o ČEZ a nyní už i o jeho "konkurentovi" E.ON. Je nehorázné s jakou 
arogancí, hraničící až s drzostí a výsměchem, si z nás tyto společnosti dělají 
blázny a dojné krávy. Ze sdělovacích prostředků na nás každou chvíli křičí 
titulky o tom, jak je třeba šetřit energiemi, jak naše planeta trpí lidskou 
činností a jak si lidstvo podřezává větev na které sedí. Citelně to poznáváme na 
klimatických změnách a ti, kteří nejsou úplnými zabedněnci, jistě chápou, že je 
skutečně nutné něco začít dělat, aby naše děti mohly vůbec žít. Zateplujeme 
domy, měníme okna, kupujeme úspornější spotřebiče, zkrátka snažíme se energiemi 
šetřit, jak se dá. Jak je už ale u nás zvykem, dobrá vůle se dá zneužít - podlým 
a sobeckým způsobem, stylem, že dobrý skutek má být po zásluze potrestán. Za to 
že šetříme, budeme mít elektřinu ještě dražší. Páni manažeři si totiž zvykli na 
nějaký standard, který se rok od roku zvyšuje. Nehodlají se svého rostoucího 
blahobytu vzdát jen proto, že lidé nejsou úplní magoři a šetří proudem. 
Potřebují další a další milionové platy a stamilionové odměny a nikdy nebudou 
mít dost. Pojďme, dejme jim vědět, že nejsme ovce, které jen zabečí, skloní 
hlavu a dál dělají, jak páni kážou. Dejme jim najevo, že máme rozum a vůli. 
   V poslední adventní neděli, 21. prosince, si v 18:00 hodin  rozsviťme všechny čtyři 
svíčky na adventních věncích a zhasněme a vypněme na 30 minut všechna světla a 
elektrické spotřebiče ve svých domovech. Nechme běžet jen to skutečně nejnutnější 
zařízení. Poseďme s rodinou při svíčkách. Tato chvíle může být velice krásná s 
těmi, které máme rádi, ale velice nepříjemná těm, kteří na elektrickém proudu 
vydělávají. Vyjádřeme tím svůj protest a dejme výstrahu. Ukažme, že pro nás 
nebude těžké si tyto milé chvíle zopakovat, třeba i každou další neděli. 
Zhasněme světla, aby se několika lidem rozsvítilo v hlavách!!! Prosím, rozešlete 
tento text všem svým známým, aby se naše řady co nejvíce rozšířily. Udělejte to 
co nejrychleji, nejlépe hned. 
  Poznačte si datum 21.12 a hodinu 18:00 v kalendáři nebo se nechte upozornit svým 
mobilem, aby nikdo z nás na tuto důležitou chvíli nezapomněl.
 


