
Bušek – zájezd do Egypta – Asuán 
 
Dobrý den,  
 
omlouvám se za překlep, psal jsem to až o půl noci a už jsem byl unaven.  
Počet míst je zatím vymezen dohodou na 20-100. Pokud by byl zájem větší,  
bylo by nutné jednání. Dnes se to pokusím změnit, aby povolení pokud možno  
nebylo na určitý počet zájemců, kdyby byl zájem početně překročen o několik  
osob, aby nezůstali venku měli možnost si prohlédnou i československou  
historickou práci v Egyptu.  
 
Počet míst je tedy dohodou zatím vymezen na předpokládaných 20 až 100.  
Tudíž počet míst je oboustrannou dohodou vymezen. Je to akce, která pokud  
vyjde se opakovat v brzké době může, ale i nemusí.  
 
Pokud dostaneme povolení, budeme mít jako málokdo možnost vidět historii  
výstavby přehrady Asuán a její vodní turbíny, které v mezinárodní spolupráci  
projektovali naši lidé v československé firmě ČKD Blansko a která  
vypracovala i konstrukční zpracování vodních turbín na tehdy nejdelší řece  
světa.  
 
Jsem hrdý na to, že zde u nás máme takovou firmu, která se nerozdělila, ale  
naopak spojila své síly a vytvořila svou částí prací dlouhodobý mezinárodní  
užitek mnohem větší než značného rozsahu.  
 
Vodní turbíny na Asuánu pracují bez problému dodnes ve prospěch Egyptu  
formou dodávek čisté a obnovitelné elektrické energie, což je zárukou  
zdravého života nyní i v budoucnu.  
 
Mezinárodní spolupráce je také spojení lidí v dobré víře v užitečnost práce  
i dalších činností, které všichni dělají, bez ohledu na barvu pleti,  
náboženství a podobné předsudky.  
 
Bohužel jsme v poslední době i svědky z médií opačných postojů a různých  
konfliktů. Pokud pro změnu k dobru a mezinárodní spolupráci neuděláme něco v  
dnešní době my, nikdo to za nás neudělá. Nyní máme možnost se zúčastnit a  
potvrdit naše přátelské vztahy.  
 
Naše činnost je tak na straně pravdy, dobra a tím nikdy nemůžeme prohrát.  
 
Naše činnost využívá obnovitelné zdroje, což je zárukou kvality vzduchu,  
vody, půdy a kvality života jako takového celkem.  
 
Mysleme také na to, že dohoda, kterou jsem se stranou za Egypt učinil, je v  
případě kladného výsledku oboustranně zavazující.  
 
Pokud nám přátelé z Egyptu vyjdou vstříc, náš postoj musí být pevně stejný  
nebo ve stejném duchu.  
 
Za více než 30 let poslední historie obnovy soukromých vodních děl v  
Československu i v Čechách, byla veškerá naše setkání absolutně  
nekonfliktní, upřímná, v racionální a konstruktivní diskusi, vzniklo mnoho  



novátorských zlepšení, poznatků a objevů a posunů vpřed. Nemáme se za co  
stydět.  
 
Více jak 30 let jsme se čistokrevně psychicky i fyzicky osvědčili v těžkých  
podmínkách naší byrokracie a v naprosto necitlivých přehmatech přebujelé i  
mnohdy i jinak místo od místa závadné státní správy, která si často naší  
činnosti i neváží svými správními postoji, často v rozporu se zákony.  
 
O nové technické i jiné poznatky se tak nyní v roce 2018 - sto let od  
výročí republiky, můžeme podělit s provozovateli VE v Egyptu. Egypt  
potřebuje více elektrické energie a celá země dosud žízní po vodě, ač zde  
protéká 1-2 nejdelší řeka světa.  
 
Pojďme nabídnou svá poznání, svůj um v oboustranně užitečnou spolupráci mezi  
přátelskými zeměmi. Překážky se překonávají v diskuzi a ve spolupráci,  
nikoliv v konfrontaci.  
 
Moje včerejší další setkání se zástupci Egyptu bylo konstruktivní,  
přátelské a s důvěrou a měl jsem z toho radost i celkově velmi dobrý pocit.  
 
Omlouvám se tedy ještě jednou za překlep. Počet je zatím dohodou vymezen na  
20 -100 osob.  
 
Nikdo z Vás se zúčastnit nemusí, ale každý tu možnost máte. Jak tuto  
příležitost využijete nejen ke svému poznání je jen na Vás. Milan Bušek  
 
 
milan.busek@raz-dva.cz 
 


