
 
 

 

Vážení členové a příznivci,  

právě čtete první číslo Zpravodaje o dění v Podnikatelských odborech. Budeme Vás informovat o 
tom, jak naše organizace pracuje a jak se nám daří bojovat za svobodu podnikání a svobodného 
života vůbec. 

Prosím, abyste s námi měli strpení, protože práce kolem spouštění a zaběhnutí Podnikatelských 
odborů je spousta. Podnikatelské odbory jsou projekt, který by měl mnoho let zastupovat zájmy a 
práva podnikatelů a živnostníků, a my chceme, aby měla naše organizace pevné základy.  

Přeji Vám příjemné čtení a děkuji za Vaši podporu! 

Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů 

 

Zpravodaj č. 1: Zahájení činnosti Podnikatelských odborů 

 V březnu jsme zahájili práci Podnikatelských odborů – Unie podnikatelských  

a živnostenských spolků.  

 

 Pro přístup na web můžete nyní používat i jednodušší a lépe zapamatovatelnou adresu 

podb.cz. Doladili jsme i grafickou podobu webu, a budeme rádi za Vaše připomínky, které nám 

mohou pomoci náš web vylepšit.  

 

 Založili jsme i stránku na Facebooku, tak se podívejte! 

 

 Rádi bychom Vás upozornili na „dopis“, který Podnikatelské odbory adresovaly Andreji 

Babišovi, jako reakci na jeho ublíženecký dopis předsedovi vlády. AB sám sebe staví do role 

malého šikanovaného chudáčka, do kterého si všichni kopnou, když je potřeba, i když je to 

přesně naopak. Dopis se nám zdál být tak neuvěřitelně pokrytecký, že jsme museli zareagovat.  

 

 Další články předsedy Podnikatelských odborů pana Bábka najdete například na Echo24, 

Forum24…doplnit 

 

 Seznam občanů a spolků v naší databázi se stále rozrůstá. Nejvíce však porosteme, když se 

zapojíme všichni, my členové Podnikatelských odborů. Nebojte se ke členství přizvat i 

další známé – podnikatele, živnostníky a občany, kteří chtějí vyjádřit svůj nesouhlas 

s chováním naší vlády. Je důležité, abychom sjednocovali a shromažďovali podnikatele a 

živnostníky do organizace, která opravdu hájí naše práva a zájmy. Udělejme z Podnikatelských 

odborů organizaci, kterou budou politici a úředníci respektovat. 

 

Vaše Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků 

 

Kontakt: 

Marcel Faltys (marcel.faltys@podb.cz) 

tajemník 

 

http://www.podb.cz/
http://facebook.com/podbcz
http://www.podb.cz/clanky-texty-nazory/verejna-reakce-podnikatelskych-odboru-na-dopis-andreje-babise-predsedovi-vlady
http://echo24.cz/author/radomil-babek
http://forum24.cz/autor/radomil-babek/

