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NEBEZPEČNÝ NÁKLAD
s padesátkou na krku
V zápalu pracovního nasazení si
člověk často neuvědomí některé
věci, které sice nejsou až tak důležité, ale s prací určitě souvisejí.
NEBEZPEČNÝ NÁKLAD vychází již
devátým rokem, což samo o sobě
není nic výjimečného. Zajímavější je
ovšem počet vydaných čísel, který v
dubnu dosáhl kulaté padesátky. Časopis, jehož úvodník nyní čtete, má
tedy pořadové číslo 51. Nechci laskavého čtenáře unavovat počítáním
doposud potištěných stran, vážením papíru či počtem kusů výpočetní techniky, které vražedné pracovní
tempo nevydržely, takže musely být
vyměněny.
Před necelými devíti lety to byl velký krok do neznáma a nebýt nadšení a pomocné ruky Jirky Doška
z tehdejšího ÚSMD DEKRA (dnes
DEKRA CZ), asi bych se k tomuto
kroku nikdy neodhodlal. Chtěl bych
proto touto cestou poděkovat nejen
Jirkovi, ale také redakční radě, externím spolupracovníkům a všem
dalším, kteří se na výrobě „nebezpečného časopisu“ podíleli či podílejí. Zvláštní poděkování patří inzerentům, bez nichž by NEBEZPEČNÝ
NÁKLAD nemohl vůbec vycházet,
a také předplatitelům a čtenářům.
Doufám, že se s vámi budu potkávat také při tvorbě dalších padesáti
čísel.
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