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Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí 
čtenáři!

dovolte mi, abych Vás v tomto předvánočním 
období co nejsrdečněji pozdravil. Určitě se ještě 
s řadou z Vás budu mít možnost do konce roku 
setkat, poděkovat Vám za spolupráci a popřát vše 
nejlepší do nového roku.
Těm, se kterými se už bohužel letos nesetkám, 
bych chtěl alespoň touto cestou poděkovat za 
spolupráci s CTI, popřát spokojené prožití svátků 

vánočních, hodně zdraví a úspěchů po celý příští nový rok 2013. Věřím, že třináctka 
pro nás všechny bude číslem šťastným.
Náš časopis CTI INFO dlouhá léta poskytoval převážně členské základně, inzeren-
tům a příležitostně i širší veřejnosti informace o činnosti našeho cechu, technic-
kých a legislativních novinkách, včetně různých forem blahopřání, poděkování 
či ocenění, prezentovala se v něm řada členů a členských firem. Také umožňoval 
partnerským firmám našich členů; firmám výrobním, obchodním, projekčním, 
montážním, servisním i vzdělávacím, publikovat vše, co uznali za vhodné a co 
bylo přínosem pro jejich propagaci. 
Jsem přesvědčen, že i v dnešní době elektronické komunikace, a tedy snadného 
předávání si informací, má náš časopis pořád svůj význam a opodstatnění. Ze zku-
šenosti vím, že právě tento časopis je pro řadu členů, odborné i laické veřejnosti 
vodítkem pro získávání těch nejaktuálnějších informací a dění v našem velmi 
rozsáhlém oboru.
V neposlední řadě nám taktéž časopis slouží jako zdroj fyzické prezentace u pří-
ležitosti konání různých cechem pořádaných akcí, jako jsou například výstavy, 
konference, návštěvy institucí, školských zařízení a soutěží.
Proto je mým přáním nadále ve vydávání časopisu pokračovat, rozšiřovat jeho 
tolik potřebný obsah a cílové skupiny čtenářů.

Bohuslav Hamrozi
Prezident CTI ČR
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Podepsané články neprocházejí jazykovou 
úpravou, pouze některé původní pojmy jsou 
nahrazeny správnými českými topenářský-
mi pojmy. Články vyjadřují názory autorů 
a nemusí být vždy totožné se stanoviskem 
vydavatelství a redakce. Nevyžádané ruko-
pisy a obrazový materiál nevracíme. Kopí-
rování, zno vu pub li ko vá ní nebo rozšiřování 
kterékoliv části časopisu se povoluje pouze 
s písemným souhlasem vydavatele.

Čestní členové CTI ČR

Prof. Ing. Karel Laboutka, CSc.
Ing. Vladislav Stříhavka

Karel Komárek
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