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Letos oslavíme 100 let firmy Isolit-Bravo 
 

Dlouho očekávaný okamžik je tady! 

 Je to rozhodně chvíle k zamyšlení, co se ve firmě za celých těch neuvěřitelných sto let odehrávalo  - tedy vyrábělo, 

 kdo a jak firmu vedl, jakými úskalími a rozvoji firma prošla a jak se jí daří dnes, jaké má vize do budoucna blízkého 
i vzdáleného...  

Moc se těšíme na den D, který se uskuteční v sobotu 28. srpna 2021 u nás ve fabrice Isolit-Bravo.  

Mimo běžné pochůzkové vzdělávací i zábavné okruhy připravíme informační výstavu, která odpoví na všechny 
výše položené otázky i na ty další, které se nabízejí a přicházejí. 

Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ k 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FIRMY ISOLIT-BRAVO  . 

Sobota 28. srpna 2021 od 9:00 hod do 
16:00 hod. 
Den otevřených dveří proběhne za každého počasí a situace, včetně té covidové. 

 V případě nepřízně se přizpůsobíme v rámci moderních technologií… 

Rezervujte si tento den v kalendáři, bude to fakt velké…:-) 

Děkujeme. 

                 Milan Žemlička, personalista IB  

 

 

W tym roku będziemy obchodzić 100-lecie firmy 

Isolit-Bravo 

Nadeszła długo oczekiwana chwila! 

 Zdecydowanie czas pomyśleć o tym, co działo się w firmie przez te wszystkie niewiarygodne stulecia -                

czyli produkcja, kto kierował firmą i w jaki sposób, przez jakie trudności i rozwój firma przeszła i jak radzi 

sobie dzisiaj, jaka jest jej wizja na bliską i daleką przyszłość ... 

Z niecierpliwością czekamy na dzień D, który odbędzie się w sobotę 28 sierpnia 2021 roku w naszej fabryce 

Isolit-Bravo. 

Oprócz bieżących obszarów edukacyjnych i rozrywkowych, przygotujemy wystawę informacyjną, która 

odpowie na wszystkie powyższe pytania oraz wszystkie inne, które już posiadamy i te, które do nas 

nadchodzą. 

Serdecznie zapraszamy na DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH w 100-LECIE ZAŁOŻENIA FIRMY ISOLIT-BRAVO :). 

Dzień drzwi otwartych odbędzie się w każdych warunkach pogodowych i w każdej sytuacji w tym tej 

covidovej. W przypadku niekorzystnych zmian dostosujemy się i przygotujemy wszystko w oparciu o 

nowoczesne technologie …Zarezerwujcie sobie ten dzień w kalendarzu, będzie to naprawdę wielkie 

przedsięwzięcie … :-) 

Dziękujemy. Milan Žemlička, pracowik działu personalnego IB  
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IB On-line 
Letos oslavíme 100 let naší firmy 

Prodeje stoupají v Lisovně plastů, na Motúčku a na Bravospotřebičích. 

 JG hlásí strmý nárůst v počtu obědů -  tomu hlavnímu důvodu se věnujeme v příspěvcích Jablonského 

gurmána. 

- Start roku 2021 se nám podařil a zatím stále navyšujeme obrátky, a to je moc dobře.  
- Lisovna stále navyšuje. Pro nás je důležité, že březen, duben a květen, navázaly na rok 2019. 
- Motúčko je kapitola sama pro sebe. Když jsme minule psali, že jsme navýšili o 20%, je to již minulost. 

Začátkem roku 2021 Motúčko navýšilo o 100% proti loňským, hodně dobrým číslům. 
- Vyrobili jsme a prodali více, jak 32.000 Motúček. 
- Bravospotřebiče navzdory zavírání prodejen kopírují dobré předchozí roky. 
- Jablonský Gurmán začíná být znám široko daleko. O cizokrajném kuchaři se dozvíte uvnitř tohoto čísla. 
- Kovovýroba jede víceméně z 95% kovovýrobu pro Motúčko. 
- A dokonce jsme půjčili naše pracovníky světoznámému výrobci elektromotorů ATAS Náchod, aby nám 

splnili dodávku motorů pro Motúčko.  
- Je to odraz naší dobré práce, ale také dobré značky a dobrého jména. Zákazník nakupuje u osvědčeného 

dodavatele na všech frontách. Děkujeme za důvěru! 
- Naše dobročinnost funguje na plné obrátky a neodradí nás ani doba covidová, ba naopak, kdy jindy 

bychom měli pomáhat než ve skutečné krizi, kdy už selhává i stát! 
- A když jsme u toho státu, tak navzdory tomu, že náš stát podporuje čínské dodavatele zdravotnického 

materiálu, rádoby výrobce výtěrových tyčinek, se nám podařilo rozjet prodej našich výtěrových tyčinek a 
to řádově ve statisícových objemech! První vlaštovky objednávek na naše tyčky přicházejí již i z Evropy! 
 
Nástrojárna navyšuje o nové zakázky, což je další pozitivní zpráva. Znamená to, že přijmeme dva až tři 

zkušené nástrojaře. Pokud byste o někom takovém věděli, přihrajte ho prosím na naše personální oddělení. 

Odměna za doporučení spolupracovníka je v tomto konkrétním případě 10.000 Kč, pokud se zapracuje a 

zůstane.  

- Naše konstrukce v Nástrojárně je v závěrečné fázi vývoje bezdušového a bezplášťového lamelového kola pro 
Motúčko. Pokud se vše podaří, jak zatím z testů vyplývá, bude to velká revoluce, protože se jedná o 
absolutně bezúdržbové a věčné kolo s vynikajícími záběrovými a jízdními vlastnostmi ve srovnání s již tak 
dost výborným traktorovým vzorem hloubky 2 centimetry, který současně montujeme. 

-   
- Obchodní divize D5 uvedla na trh během prvního čtvrtletí letošního roku dvě rychlovarné konvice, dva typy 

žehliček, tyčový mixér, váhu a žehličku na vlasy. Začala také prodávat elektroinstalační materiál (izolační a 

vázací pásky, zásuvky, rozbočky, zvonky a vypínače). 

- Recepce prochází obměnou personálu po odchodu kolegy Aleše Zábranského do zaslouženého důchodu. Pokud by 

měl někdo o tuto pozici zájem, nechť se hlásí na PO. 

- Na učilišti v naší Nástrojárně opět zarachotily pilníky a svěží vítr po dlouhé odstávce bláznivých opatření. Věříme, 

že se žáci SOU Letohrad a SOU Lanškroun rychle zapojí do vzdělávacích a procvičovacích prací, které máme pro ně 

připravené. 

- Úterky již tradičně testujeme na covid. Výsledky našeho testování jsou hluboko pod očekáváním  podle 

vládního strašení. Celkově jsme vytestovali, že procento nakažení je u nás 0,5%, takže hluboko pod jedním 

procentem. Z toho z celkově z 12 pozitivních testů bylo potvrzeno 10 případů následným testem PCR, což je 

83% úspěšnost našeho týmu a hlavně našich výtěrových tyčinek Isolit-Bravo, které používáme. To, že máme 

k dispozici naše vlastní certifikované tyčinky Isolit-Bravo, které jsme vyvinuli a vyrábíme, považujeme za 
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vysoký nadstandard  a velký bonus proti těm čínským, které doporučuje naše vláda. Často se na nás obracejí 

prostí pracující z jiných firem. Ale když přijde na věc, že by jejich zaměstnavatel měl vyhodit čínské WC-štětky 

a koupit pro ně za 12,50 Kč schválené vynikající výtěrovky Isolit-Bravo, obvykle to zhasme. Inu, to jsou ti 

fantastičtí zaměstnavatelé za plotem, kde je „určitě tráva zelenější“! 

- Ale jsou i tací, kterým není jedno, čím se nosy jejich „oveček“ vytírají – např. ředitelka Domova mládeže paní 

Krabcová, která se slovy: „Vytření nosu čínskou výtěrovkou je stejné, jako kdybych použila skelnou vatu“ 

objednala pro studenty hned tisíce našich výtěrovek. 

- Od počátku roku 2021 jsme přispěli na dobročinnost částkou cca 3.500.000 Kč, což je rekordní suma za první 
tři měsíce v naší historii dobročinnosti.  

- Po dobu uzavření části parkoviště u kolejí parkujeme za Latéčkem, info s mapkou jsou na recepci. 
- Kdy spatříme na televizních obrazovkách film v hlavní roli s Miroslavem Donutilem, který natáčela ČT u nás 

ve fabrice, konkrétně v kancelářích Lisovny a Nástrojárny, zatím nevíme, protože se jeho uvedení díky covidu 
zpozdilo. Budeme ale včas informovat. 

- Dokončujeme modernizaci zasedačky pana ředitele, který si ji převezme v nejbližších dnech do 
užívání.  

- Věříme, že do nového prostředí budou přicházet nejen zajímavé návštěvy, které přinesou nový 
byznys, ale také nové nápady, kterých není nikdy dost .  

- Přijďte kdokoli kdykoli, pan Štěpánek všechny srdečně zve a vítá! 
Vaše redakce 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

IB On-line 

W tym roku będziemy obchodzić 100-lecie naszej firmy. 

Rośnie sprzedaż na Lisovně tworzyw sztuczych, na Motúčku i Bravospotřebičích, JG informuje o gwałtownym 

wzroście liczby obiadów, ten temat podejmiemy w Občasníku Jablonského gurmánu. 

- Początek 2021 roku był pomyślny, co więcej nadal zwiększamy obroty i to jest dla nas bardzo dobre. 

- Zamówienia na Lisovni wciąż rosną, dla nas istotne jest, że marzec i kwiecień nawiązał do 2019 roku. 
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- Motúčko to osobny rozdział. Kiedy ostatnio pisaliśmy, że zwiększyliśmy produkcję o 20%, to już jest 

przeszłość, na początku 2021 roku produkcja na Motúčko wzrosła o 100% w porównaniu do roku 

poprzedniego, to bardzo korzystne liczby. 

- Wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy 32 000 Motúčko. 

- Bravospotřebiče pomimo zamykania sklepów i wszelkich zakazów dobrze kopiują poprzednie lata. 

- Jablonský Gurmán zaczyna być szeroko znany, ponownie więcej na ten temat w oddzielnym artykule.  

- Kovovýroba wytwarza mniej więcej 95% produktów wykonanych z metali dla Motúčko. 

- Pożyczyliśmy nawet naszych pracowników znanemu na całym świecie producentowi silników elektrycznych 

ATAS Náchod, aby zapewnić dostawę silników dla Motúčko. 

- To odzwierciedlenie naszej dobrej pracy, ale także dobrej marki i reputacji. Klient kupuje od sprawdzonego 

dostawcy na wszystkich frontach. Dziękuję za zaufanie. 

- Nasza dobroczynność działa na pełnych obrotach i nie zniechęci nas nawet trudny czas covidu, wręcz 

przeciwnie, kiedy powinniśmy pomagać jak nie w prawdziwym kryzysie, kiedy już upada nawet państwo! 

- A kiedy jesteśmy już przy tym państwie, to pomimo tego, że nasze państwo wspiera chińskich dostawców 

materiałów medycznych, rzekomego producent patyczków wymazowych, nam udało się rozpocząć sprzedaż 

naszych patyczków do wymazów w setkach tysięcy. Pierwsze zamówienia na nasze patyczki napływają już z 

Europy. 

- Narzędziownia dodaje nowe zamówienia, co jest kolejną pozytywną wiadomością. Oznacza to, że 

przyjmiemy do pracy od dwóch do trzech doświadczonych pracowików narzędziowni. Jeśli znacie takie 

osoby, skierujcie je na nasz dział personalny. Nagroda za polecenie współpracownika w tym konkretnym 

przypadku wynosi 10.000 CZK, jeśli będzie pracować i zostanie. 

- Nasz dział konstrukcji w Narzędziowni jest na końcowym etapie opracowywania bezdętkowego i bez 

jakichkolwiek plastikowych osłon koła lamelowego dla Motúčko. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, na co 

wskazują dotychczasowe testy, będzie to wielka rewolucja, ponieważ chodzi o absolutnie niewymagające 

obsługi technicznej i wieczne koło o doskonałej przyczepności i właściwościach jezdnych w porównaniu z i 

tak całkiem niezłym rolniczym modelem, który aktualnie montujemy. 

- Dział sprzedaży D5 wprowadził do sprzedaży w pierwszym kwartale tego roku dwa nowe warianty 

czajników elektrycznych, dwa rodzaje żelazek, mikser prętowy, wagę oraz prostownicę do włosów. Rozpoczął 

również sprzedaż materiałów elektroinstalacyjnych (taśmy izolacyjne i łączące, gniazdka, rozgałęźniki, 

dzwonki i wyłączniki). 

- W recepcji następuje zmiana personelu po przejściu na zasłużoną emeryturę kolegi Aleše Zabranského.                 

Jeśli ktoś jest zainteresowany tym stanowiskiem, niech się zgłosi na PO (Dział personalny). 

- Na dziale praktyki zawodowej w naszej Narzędziowni w kwietniu po długiej przerwie z powodu szalonych 

obostrzeń już powinny zagrzechotać pilniki i powinien być wyczuwalny świeży powiew powietrza. Wierzymy, 

że uczniowie SOU Letohrad i SOU Lanškroun szybko wezmą udział w przygotowanej przez nas pracy 

dydaktycznej i szkoleniowej. 
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- Tradycyjnie już we wtorki testujemy na Covid. Wyniki naszych testów są znacznie poniżej oczekiwań, 

zgodnie z zastraszaniem rządu. Ogólnie z całkowitej ilości przetestowanych osób w naszej firmie odsetek 

zakażonych wynosi 0,7%, a więc znacznie poniżej jednego procenta. Z tego spośród wszystkich 12 

pozytywnych testów             10 przypadków zostało potwierdzonych kolejnym testem PCR, co stanowi 83% 

wskaźnik sukcesu naszego zespołu, a zwłaszcza naszych patyczków wymazowych Isolit-Bravo, których 

używamy. Fakt, że mamy do dyspozycji nasze własne, atestowane patyczki Isolit-Bravo, które opracowaliśmy 

i wyprodukowaliśmy, uważamy za wysoki standard i duży bonus w stosunku do tych chińskich, które 

rekomenduje nasz rząd.               Często zwracają się do nas zwykli pracownicy z innych firm. Ale kiedy 

przyjdzie co do czego, kiedy dojdzie do sytuacji, żeby ich pracodawca miał wyrzucić chińskie WC-szczotki i 

kupić im za 12,50 CZK atestowane patyczki Isolit-Bravo, wszystko przeważnie gaśnie. Cóż, to fantastyczni 

pracodawcy za płotem, gdzie „trawa jest zdecydowanie bardziej zielona!” 

- Ale są też tacy, którym nie jest obojętne, czym są pobierame wymazy z nosa ich „owieczek” - na przykład 

dyrektora Domu Młodzieży pani Krabcová, która słowami: „Pobieranie wymazów z nosa chińskimi 

patyczkami to to samo, co użycie szklanej waty ”zamówiła dla swoich uczniów tysiąc naszych patyczków 

wymazowych. 

- Od początku 2021 roku przeznaczyliśmy na działalność charytatywną kwotę około 2 250 000 CZK, co jest 

rekordowa kwota jak na pierwsze trzy miesiące w naszej historii działalności charytatywnej. 

- Przez czas zamknięcia części parkingu przy torach parkujemy za Latéčkiem, informacje z mapą są do 

dyspozycji na recepcji. 

- Nie wiemy jeszcze kiedy zobaczymy na ekranach telewizorów film z udziałem Miroslava Donutila, który 

został nakręcony przez ČT w naszej fabryce, a konkretnie w biurach lisovny i narzędziowni, ponieważ dzięki 

covidowi jego premiera została opóźniona, ale poinformujemy was o tym w odpowiednim czasie. 

- Kończymy modernizację biura pana dyrektora, który zajmie je w najbliższych dniach. Wierzymy, że w 

nowym otoczeniu pojawią się nie tylko ciekawi goście, którzy przyniosą nowe propozycje biznesowe, ale 

także nowe pomysły, których nigdy nie jest za dużo :). Przyjdźcie o każdej porze, pan Štěpánek  serdecznie 

wszystkich zaprasza! 

                                                                                                                                                         Wasza redakcja 

 

Isolit-Bravo život pod rouškou… 
 

Zhodnocení okem personalisty. 

Letošní rok aneb i  ten loňský byl skutečně jiný než ty předešlé. Kdo by čekal, že se sáhodlouze rozepíšu o 
karanténách, nemocenských, problémech ve školách a na pracovištích, tak se mýlí. Tyto záležitosti jsme nějak 
přešli a musím říci, že jsme si s nimi poradili. Naše firma šlape na plné obrátky s vyšší produktivitou než kdykoliv 
před tím a v podstatě připravujeme plány, jak zvládnout nápor, který zatím evidujeme. Objednávky automotiv 
šplhají nahoru navzdory avízované krizi automobilového průmyslu, objednávky Motúčka několikanásobně 
převyšují roky předešlé!  
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Isolit bude tedy i nadále potřebovat šikovné lidi, kteří se nebojí práce. Za to nabízíme již tradičně nadstandardní 
finanční ohodnocení vůči okolí a mnohé další benefity. Ve výrobě Motúčka se chystáme rozjet třísměnný provoz, 
abychom zvládli zvýšený zájem zákazníků o ně . To jsou velmi solidní vyhlídky přes to vše, co se děje tam někde 
venku. My prostě jedeme na plné obrátky! 

Když pominu vládní zmatky plné nařízení a rozvolnění, které mi připadají jako hlášky z jedné pohádky, 
„odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil“, musím říci, že jsme si šli svojí cestou, a to se nám, jak je 
vidět, vyplatilo. Firma funguje a rozvíjí se a až na maličkosti jsme nezaznamenali nějaké vážnější výpadky. 

Poradili jsme si dokonce i s tím, když vypadl šéf určitého oddělení a jeho zástupce. Přičemž v tomto případě jeden 
spadl do karantény od své ženy, druhý byl doma, protože mu nebylo dobře. Více než samotný Covid nám procento 
nemocnosti zvedala nařízená karanténa, která bohužel v některých případech, jak jsme zjistili, byla plánovaná 
lidmi, kteří rádi pobývají doma. Zdá se to divné, ale asi se to děje jednoduchou formou: „Hele, Blážo, když už to 
máš, řekni jim, až budou volat z hygieny, že jsem byla u tebe celý večer -  a je to.“ Celkem jistá věc, jak se člověk 
dostane do karantény. Tohle prosím není návod. Ten, kdo toho takhle zneužívá, tak by byl zcela jistě na jiné 
zneužívané sociální dávce. Ale pojďme dál. 

 

Jak jsem již psal výše, největší radost nám dělají zákazníci Motúčka. Zájem, který nastal s příchodem Covidu, 
nebere naštěstí konce a lidi objednávají jako o závod. Rozšířili jsme sortiment a v podstatě prožíváme období, že 
vše, co uvedeme na trh, má své zákazníky. Z malé dílničky někde na začátku, kde vyráběl jeden člověk, se stala 
fabrika ve fabrice. Motúčko si zabralo již celou halu bývalé montáže D3 i s příručními sklady, které jsou 
mimochodem stejné rozlohy jako výrobní hala. Dále Motúčko zabralo celou Kovovýrobu, docela slušně živí 
Nástrojárnu a Lisovnu, protože cca 95% dílů na Motúčko, na což jsme patřičně pyšní, si vyrábíme sami. Co se týče 
těch skladů, ty nepatří uskladnění vyrobených Motúček, jak by se samo nabízelo, na výrobu na sklad nemáme 
naštěstí čas . Sklady slouží k organizaci dílů, ze kterých se Motúčko vyrábí.  

Je to neuvěřitelné, jak se jeden podorlický nápad dokázal dostat až daleko. Dnes Motúčko s tím, co je výše 
popsáno, zaměstnává čili živí 20 lidí přímo a asi 20 nepřímo. Já osobně jsem měl tu čest být u Motúčka od začátku. 
Je to už 12 let, co Štěpánkův nápad spatřil světlo světa. Začátky byly řekněme těžší, než jsme si představovali, ale 
ten boom, jak se říká, se dostavil. Jsem pyšný na to , že se nám to jako celému týmu, který se tím zabývá, podařilo. 

 A proč to vlastně píši zde v tomto krásném Občasníku Jablonského Gurmána? První důvod jsem již popsal. Druhý, 
neméně důležitý je ten, že vy všichni, kteří k nám chodíte na oběd, ta naše krásná Motúčka denně potkáváte na 
rampě nebo u recepce.  

Každé toto Motúčko = jeden spokojený zákazník. Věřím, že stejně tak můžeme říci, že každé uvařené jídlo v našem 
JG = spokojený zákazník.  

Pokud tomu tak je, šiřte prosím naše dobré jméno. Pokud byste snad zaznamenali nějaký problém, sdělte to 
prosím nám, my to napravíme.  

 

Děkujeme a přejeme vám krásné léto . 

Milan Žemlička, personalista IB 

 

 

 

Isolit-Bravo życie pod maską … 

Mogę swobodnie nawiązać do wstępu. 

Zarówno ten jaki i ubiegły  rok bardzo różnił się od tych poprzednich. Kto by się spodziewał, że tak długo 

będziemy pisać o kwarantannach, zwolnieniach lekarskich, problemach w szkołach i zakładach pracy.                 

Jakoś przeszliśmy przez te problemy i muszę powiedzieć, że poradziliśmy sobie z nimi. Nasza firma działa na 

pełych obrotach z wyższą produktywnością niż kiedykolwiek wcześniej i w zasadzie przygotowujemy plany, 

jak poradzić sobie z wiosenną gorączką, którą obecnie rejestrujemy. Zlecenia produkcyje dla 
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dostawców przemysłu samochodowego idą w górę mimo zapowiadanego kryzysu w branży motoryzacyjnej, 

zamówienia na Motúčka są kilkakrotnie wyższe niż w poprzednich latach! 

W związku z tym Isolit nadal będzie potrzebować wykwalifikowanych,  zdolnych ludzi, którzy nie boją się 

pracy. W tym celu tradycyjnie już oferujemy ponadstandardowe wynagrodzenie w stosunku do otoczenia i 

wiele innych dodatkowych korzyści. Przy produkcji Motúčka zamierzamy rozpocząć pracę w systemie 

trzyzmianowym, aby sprostać zwiększonemu zainteresowaniu klientów. To bardzo solidne perspektywy 

pomimo tego wszystkiego, co się dzieje tam na zewnątrz. Po prostu jedziemy pełną parą! 

Pomijając zamieszanie rządu, pełne rozkazów i dezintegracji, które wydają mi się cytatem z jednej bajki: 

„odwołuję, co odwołałem i obiecuję, co obiecałem”, muszę powiedzieć, że poszliśmy swoją drogą i to jak 

widać się nam opłaciło. Firma działa i rozwija się, a poza jakimiś drobiazgami nie odnotowaliśmy żadnych 

poważnych przestojów. 

Poradziliśmy sobie nawet z sytuacją kiedy nie było szefa pewnego działu i jego zastępcy. W tym przypadku 

jeden szedł na kwarantannę z powodu stwierdzenia zakażenia u jego żony, a drugi był w domu, ponieważ nie 

czuł się dobrze. Bardziej niż sam Covid procent zachorowalności podniosło rozporządzenie dotyczące 

obowiązkowej kwarantanny, która niestety w niektórych przypadkach, jak się dowiedzieliśmy była planowna 

przez ludzi, którzy lubią być w domu. Wydaje się to dziwne, ale prawdopodobnie jest to robione w prosty 

sposób: „Słuchaj, Blážo, jak już to masz, powiedz im, kiedy będą dzwonić do ciebie z sanepidu, że byłem u 

ciebie cały wieczór - i to wszystko.” Całkiem możliwa sytacja, w jaki sposób dana osoba zostaje poddana 

kwarantannie. To nie jest instrukcja. Każdy, kto nadużywa tego w ten sposób, z pewnością byłby w stanie 

nadużywać rówież w inny sposób zasiłek socjalny. Ale przejdźmy dalej. 

Jak napisałem powyżej, klienci Motúčka uszczęśliwiają nas najbardziej. Na szczęście zainteresowanie, które 

powstało wraz z przybyciem Covidu, nie kończy się, a ludzie dokoują zamówień jak szaleni. Poszerzyliśmy 

asortyment i przeżywamy w zasadzie okres, w którym wszystko, co wprowadzamy na rynek, ma swoich 

klientów. Z małego warsztatu w którym na początku pracowała jedna osoba, stał się fabryką w fabryce. 

Motúčko zajęło już całą halę dawnego montażu D3, w tym podręczny magazyn, który jest, nawiasem 

mówiąc, obszarem takiej samej wielkości, co hala produkcyjna. Ponadto Motúčko przejęło cały obszar 

Kovovýroby, całkiem dobrze zasila Narzędziownię i Lisovnu, ponieważ około 95% części produkujemy dla 

Motúčko sami, z czego jesteśmy dumni. Co do tych magazynów to nie należą one do magazynów 

przezaczonych do przechowywania już wyprodukowanego Motúčka, jak byśmy mogli przypuszczać, na 

szczęście nie mamy czasu na produkcję do magazynu :). Magazyny służą do przechowywania części, z których 

Motúčko jest wykonane. 

To niewiarygodne, jak jeden podorlický pomysł potrafił dojść tak daleko. Dzisiaj Motúčko, łącznie z tym, co 

opisano powyżej, zatrudnia czyli żywi bezpośrednio 20 osób i około 20 pośrednio. Osobiście miałem zaszczyt 

być z Motúčkiem od samego początku. Minęło 12 lat, odkąd pomysł Štěpánka ujrzał światło dzienne. 

Początki były, powiedzmy, trudniejsze, niż sobie wyobrażaliśmy, ale ten boom, jak się mówi, nadszedł. 

Jestem dumny, że nam, jako całemu zespołowi, który się tym zajmuje, udało się odnieść taki sukces. 

 A dlaczego piszę to tutaj w tym pięknym Czasopiśmie Jablonského Gurmána? Pierwszy powód już opisałem. 

Drugi, nie mniej ważny, to ten, że wszyscy, którzy przychodzą do nas na obiady, codziennie spotykają te 

nasze piękne Motúčka na rampie lub w recepcji.Każde takie Motúčko = jeden zadowolony klient. Wierzę, że 

możemy powiedzieć to samo w przypadku JG, że każdy ugotowany posiłek w naszym JG = zadowolony klient. 

Jeśli tak jest, szerzcie nasze dobre imię. Jeśli macie jakiekolwiek problemy, daj nam znać, naprawimy to. 

Dziękujemy i życzymy smacznego :) 

Milan Žemlička, personalista IB  
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Vzmužte se, baby jedny! 
Nelíbí se mi humbuk kolem koronaviru. 

Opatření považuji za příliš plošná, přehnaná a 

hospodářství zbytečně devastující. Co bude, když 

přijdou další vlny, nové mutace, něco ještě horšího?!  

  Na vojně, kterou jsem zažil ještě pořádnou, 

komunistickou, musel každý, i ten nejhloupější 

vojáček ve stráži, se svými dvěma zásobníky ostrých 

moc dobře hospodařit. Kdyby je tak vystřílel do 

houští, kde zachrastila kočka, a nic mu nezbylo, tak co 

až přijde diverzant?! Joj, to by byl pak diverzantem 

dočista zabitý anebo vojenským prokurátorem do 

zčernání zavřený… 

  Spolu s básníkem Jiřím Wolkerem se nebojím 

smrti, ale trochu se bojím toho umírání – i když už ty 

největší obstrukce a zvěrstva kolem něho už na nás 

příroda vyzkoušela anebo lidé na sebe vymyslili – 

takže i v nejhorším už půjdu po prošlápnuté cestě. 

Čeho se ale fakt bojím, je nesplnění úkolu. Povinnost 

– první ctnost! – říkám si. A po staletí měli řemeslníci, 

sedláci i chalupníci za cíl a smysl života předat 

hospodářství a živnost v lepším stavu, než je převzali. 

  Zřejmě budeme první generace, která tohle 

hrubě nesplní. Největší strach nemám ani tak 

z obřího dluhu – ten by se dal za předpokladu nás 

všech pilně pracujících možná i zvládnout – ale ze 

škod spáchaných populistickými vládami (ruku v ruce 

s ještě více populistickými opozicemi) po celém světě 

v myslích a v mentalitě lidí. Děsím se zavřených škol, 

obřího zpoždění v prevencích a v léčbách ne-kovidů, 

bojím se podfinancovaného zdravotnictví a 

nekonečných front na poliklinikách v budoucnosti. 

Mám strach ze sociálního rozvratu doma zavřených 

lidí. Bojím se také, že se odnaučí pracovat. V malém 

to vidím to u nás ve firmě – tenhle populizmus učí lidi 

spoléhat na imaginární stát. Ten si přece peníze 

natiskne a zas bude dobře, tak o co go ?! 

  Virologové a epidemiologové řídí a zavírají 

hospodářství – což je asi tak dobré, jako kdybychom 

my z fabrik řídili fakultní nemocnice. Čelní útok 

z chodu – řečeno jejich vojenským názvoslovím - na 

výrobní podniky jako nejhorší semeniště veškeré a vší 

nákazy nevyšel. Konkrétně my máme v průměru asi 

půl procenta zachycených pozitivních a někde jsou na 

tom ještě lépe -   nátlak nás, fabriky, locknout  však 

nepolevuje. Běda ale, kdyby se těmhle odborníkům 

snad z důvodu zruinovaného hospodářství sáhlo na 

jim přidělované prostředky a výplaty – to by byl 

potom teprve řev!  

  Když použiji pro změnu zase naši, fabrickou 

terminologii, pak tu mám pro vládu i opozici, virology 

a epidemiology vojenské i civilní několik drobných, 

posléze však zcela zásadních doporučení: 

  Otevřete neprodleně školy a většinu služeb! 

Dám hlavu na špalek, že povinné testování v nich 

přinese stejné výsledky jako ve fabrikách – tedy nula 

nula nic. 

  Přestaňte populisticky motat lidem hlavy – a 

řekněte  – volby/nevolby – hlasy/nehlasy – že bez 

pilné práce, odvahy a trochy risku se z tohohle 

marasmu nedostaneme ! Možná to nakonec ten 

pověstný volič i ocení a odvážného zvolí – kdo dnes 

co ví?! 

  Nechte lidi sociálně žít – vždyť i v obleženém 

Leningradě hrála divadla a opery a v obleženém 

Berlíně květinářky prodávaly květiny a kadeřnice 

kadeřily – to vše, aby lidé neklesali na mysli! 

  Nechte fabriky být, žít a pracovat, protože 

pokud ony nebudou vytvářet hodnoty, budeme to 

moct sbalit už docela a všechno – i bez těch vašich 

lockdownů. 

  Nechte být, žít a rozumně pracovat také 

zdravotnictví, protože to největší nebezpečí a nejvíce 

mrtvých hrozí z budoucnosti v důsledku zanedbané 

léčby, odkládaných zákroků a neprováděné prevence. 

  A na závěr rada, za kterou mě sufražetky, 

feministky a genderoví rovnostáři sežerou – ale ať – 

řeknu to jako naši předkové: Vzmužte se, baby jedny!  

Kvido Štěpánek 
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Už ani nikdo neví, co je pravda a co je lež 
Nová doba ... 

 

To, že žijeme v době, kdy už ani nikdo neví, co je pravda a co je lež, potvrzuje jak veřejné dění, tak různé 
nepochopitelné zprávy ze světa. Myslím si, že jsme odstartovali neuvěřitelně bláznivou dobu, která nemůže 
skončit jinak než špatně.  

Než se ale dostanu pro mě k nepochopitelným principům povolebních manévrů v USA,  k tomu, co připravuje 
ruský prezident či zablokovaný Suez, musím se vrátit do té doby, kdy jsem pochopil, že moderní člověk má rád 
show a bude ji podporovat za každou cenu, i kdyby se měl zničit svět.  

Mně osobně docvaklo, že tato bláznivá doba začala, když se vysílala první reality show ve vile. Je to asi 10 let, 
možná i víc, když byl proveden výběr lidí, kteří žili uzavřeni v jedné vile, a soutěžící s diváky nějakým 
nadefinovaným klíčem vybírali, koho vyloučí. Pak ještě rozhodovaly zprávy SMS diváků, a tak to šlo dál, až zbyl 
jeden hráč, který vyhrál. Jak se začal někdo prezentovat tak, že  by měl nějaké dobré vlastnosti a schopnosti, byl 
vyloučen. Naopak, kdo se začal profilovat jako magor, diváci ho milovali a poslali ho dál. U třetího dílu jsem 
pochopil, že je to děsná blbost, přestal jsem to sledovat, ale odnesl jsem si z toho právě to, jak nebezpečné je 
referendum v dnešní době, kdy se lidé chovají neodpovědně, neřeší, co po nás zbude, a chtějí si jen užít své! 
Hlavně, aby byla pořádná show!!! Právě tento lid tenkrát poslal do vedení ztřeštěné soutěže gaye a domnívám se, 
že právě proto, aby byla sranda. 

 Další taková show podle mě byla při prezidentských volbách v ČR, kdy lid zvolil do vedení země individuum, které 
snad ani nebudu popisovat. Chtěli jsme show, tak ji máme! Vila nebo hrad, co na tom, gay sice není, určitě má jiné 
přednosti, pro které byl národem vystaven na hlavní jeviště! 

Pojďme ale dál! Vždyť to samé prožili Američané celkem nedávno. Když před lety probíhaly volby, ze kterých vyšel 
vítězně Donald Trump, bylo zřejmé, co je zač. Jeho neskutečné hulvátství se Američanům tak moc líbilo, že ho 
poslali do Bílého domu. V duelech je prostě přesvědčil, a tak ho to vyneslo na post nejmocnějšího muže světa. Co 
na tom, že poté poškodil rádoby největší demokracii světa, zabarikádoval se proti následnému hlasu lidu 
v prezidentském úřadu, a ještě povolal své fanoušky, aby nabančili senátorům. To je nářez, přátelé!  

Co si má pak myslet člověk o tom, jak si současný ruský prezident změnil pravidla hry pro nadcházející dekády, aby 
si udržel moc v Rusku?! Když půjde vše podle jeho plánu, bude u moci do roku 2036. Neuvěřitelné! Prostě změnil 
ústavu a všichni mu to odkývali. To je vážný důvod, ptát se proč??! Pokud nad tím nikdo nepřemýšlí, tak si může 
připravovat plán B, což může být to, co známe z historie. Války, ovládnutí větší části území a nepochybně i světa. 
Proč by měl pořád zvedat hlavu směrem k USA, vždyť Rusko je historicky nad nimi! Rusko bylo, je a bude velmocí, 
ze které musí jít strach! Není to právě on, kdo se chce pokusit tuto věc dostat zpět do kondice? 

 Kdysi jsem četl o Hitlerovi, jak nenápadný politik nakonec přerostl ve vůdce, který chtěl ovládnout celý svět. 
Musím říci, jsou tam společné rysy. Touha po moci je nadlidská, manipulace s ostatními kvete, je na nejlepší cestě 
toho dosáhnout! 

 A k tomu ještě kauza Vrbětice! Tedy kauzička. No tak co, stalo se to, co vidíme v televizi, a říkáme si, že to snad 
ani není možné. Přijedou dva agenti do nějaké cizí země, tam si jich začne všímat místní policie, agenti změní 
dvakrát identitu, zmizí jim a počnou konat své úkoly. Začne vyřizování účtů, pozabíjejí pár lidí, vyhodí to do povětří 
a zmizí. My na to koukáme přilepeni u obrazovek, hltáme to, nevíme ani komu fandíme, zda těm zlým, nebo 
policii, ale většinou máme radost, když se střílí, jsou mrtví a pořádné detonace. Najednou zjistíme, že jsme si to 
prožili na vlastní kůži v naší zemi, což je naprosto nepřijatelné pro normálně smýšlejícího občana. Ale třetina 
národa nevěří a dělá, že se to nestalo. Jsme blázni!  

Když se před pár lety ztratilo z radarů indonéské letadlo plné lidí a úřady vyhlásily, že to nebylo zaznamenáno a že 
nikdo neví, co se stalo, zdálo se mi to divné. Mám kamaráda, který řídil letový provoz na věži v Ruzyni, dokonce 
jsem na tom pracovišti byl na exkurzi a vím, že tyto radary vezmou 10 000 km oblohy. V podstatě se ví o všem, co 
se tam ve vzduchu děje, a to je zálohováno ostatními letišti, protože se to překrývá. Takže když to jedna věž 
smaže, je to k dispozici jinde. Volal jsem mu tenkrát s dotazem, jak je možné, že data nejsou a že nikdo nic o tom 
letu neví. Sdělil mi jen, že mi to určitě nemůže říct po telefonu, ale samozřejmě, že není možné, že by nikdo nic 
nevěděl… Po nějaké době se zveřejnilo, že letadlo bylo náhodně sestřelené… 

 Podobně to bylo podle mě s americkými dvojčaty. Půl hodiny letěla dopravní letadla jiným kursem, než měla, a 
nikdo nedokázal zasáhnout. Žádná letka nebyla v dosahu, aby letadla odklonila nebo, jak se lidově říká, sundala, 
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když bylo jasné, že míří do obydlené oblasti. Přitom, když jakékoliv letadlo změní kurs, je okamžitě navázané 
spojení s věží a je vyzváno k vrácení se do původního kursu a letové hladiny. Pokud nereaguje, je u něj do 5 minut 
letka, která má za úkol navést ho na správný kurs, donutit ke komunikaci, nebo sestřelit. Nic takového se nestalo. 
O této kauze si také myslím své!  

Kde se vzal, tu se vzal covid... Ten si už jde svojí cestou a musím říci, že je dost hrdý na to, aby se nechal zničit 
jinými lidmi než těmi, kteří ho vypiplali.  

Další kauza je ucpaný Suez a miliardové škody v byznysu. No co, nepřijde za deset let někdo s vyšetřovací kauzou, 
že to bylo udělané úmyslně? Kdo ví! Třeba je na čase přibrzdit Čínu… To, že člověk stvoří giga věci, se kterými si 
pak neví rady, je úplně jedno. To, že nejužší místo na světě, kudy tečou denně miliardy amerických dolarů, nemá 
na dvě zdymadla za „pár milionků“, která by se zavřela, zvedla by se hladina a loď by odplula, je naprosto 
srandovní. 

Vraťme se ale do našich zeměpisných šířek. Když ukradnete v obchodě rohlík, strávíte na policii hodiny výslechů, 
každý se to dozví a budete mít velkou ostudu. Když uděláte drobný podvod s dotacemi, drobný daňový únik anebo 
pojišťovací podvod nad 10 000 Kč, skončíte za mřížemi. Na to pozor, za to se fakt chodí do basy! Když budete 
vlivná osobnost a někoho zabijete nebo budete rozkrádat desítky a stovky milionů korun v dotačních podvodech, 
stačí vzkázat přes právníky, že to není pravda, a jste z toho venku. A to je pravda! 

Zprávám, které vzhledem k výše uvedenému sleduji jen velmi zřídka, ale zaslechl jsem je v rádiu v autě, opět 
nemohu uvěřit… 

 Děti do školy ještě nesmí, ale na fotbal už ano! Tak teď už vážně nevím, co je pravda a co je lež. Jedno je jisté! 
Jsme blázni, blázny volíme a bláznivě žijeme v manipulaci druhých! 

Milan Žemlička, personalista IB 

 

A nyní se dovzdělejme a podívejme se, jak lež odborně popisuje  Wikipedie: 

Lež je typ klamu mající formu nepravdivého výroku, zpravidla s vědomým záměrem oklamat druhé za 

účelem získání nějaké výhody či vyhnutí se trestu.
[1]

 

 Pojetí rozsahu pojmu lži se liší v různých kulturách i mezi jednotlivými lidmi – týž výrok může být 

označen i při správné interpretaci za lživý i pravdivý. 

A redakce dodává: Pak se v tom vyznejme ! 

Info na PO. 

 

Milan Žemlička, personalista IB  

A redakce dodává: Hned po uzávěrce dává česká elita flek na hru a pouští ven další bezprecedentní kalibr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Klam
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trest
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lež#cite_note-ReferenceA-1
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Nová posila do týmu JG 
Od začátku dubna posilujeme náš kuchařský tým expertem na 

asijskou kuchyni, šéfkuchařem hotelů Hilton v Dubaji, v dalších 

městech Spojených Arabských Emirátů a v Novém Dillí v Indii 

panem Arifem Qureshim.  

 Arifovi je 30 let, je indické národnosti a má za sebou již 9 let 

kuchařské praxe. 

 Slibujeme si od něho, že zatraktivní nejen náš jídelníček, ale i 

přístup k přípravě i výdeji jídel a pro Vás, naše zákazníky, bude 

znamenat především nový, svěží (v tomto případě východní) 

„vítr“ chutí.  S Arifem se budeme moci setkat nejen při výdeji, 

ale určitě i při dalších akcích JG, které plánujeme hned, jak to situace dovolí. Takže se těšte. 😊 

                                  Petr Bodlák 

 

 

 

Jak jsem poznal Arifa 
 

Je to tak a nebudu nic neupřímně předstírat - 

prostě někdy na konci předminulého roku přišla  

moje manželka s nápadem, že bychom mohli jet 

na exotickou dovolenou.  

Moje představa případných volných dnů je sice 

spjata s pilou, sekyrou a Motúčkem  v lese pod 

Suchým vrchem, ale protože mě současně hned 

nalákala, že s sebou vezmeme tu dospělejší část 

vnuků, tak jsem se rád „obětoval“. No, ono to – 

zase upřímně- nebylo až tak těžké se obětovat. 

 Týden  all inclusive  s malými dětmi v hotelu 

Hilton na pláži v Dubaji – to si fakt nemůžete 

stěžovat. Hryzalo mě sice trochu svědomí, že je to 

rozmařilé, ale manželka mě uklidňovala, že tam 

nejsme z naší fabriky ani první, ani poslední. 

 A protože jsme se v té době už českým 

samodělem pokoušeli v Jablonském Gurmánu o 

cizokrajná jídla a několik názvů jsem si pamatoval, 

moc mě zajímalo, jak je vaří tady v originále – 

v exotické zemi pohádek Tisíce a jedné noci. Asi ve 

středu jsem musel uznat, že perfektně. Nedalo mi 

to a zavolal jsem si šékuchaře, abych ho jednak 

pochválil a jednak od něho případně získal pár 

těch báječných receptů. 

Lítačky do kuchyně Hilton Al Ambra se 

protočily – a – a vyšel šéf veškerých kuchyní, 

kuchařů a jídel – Arif Quereshi. No, a jak to bylo 

dál, už znáte… 

Kvido Štěpánek 
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Jak poznałem Arifa 

 

 Było to tak i nie zamierzam niczego udawać - pod 

koniec zeszłego roku moja żona wpadła na 

pomysł, że moglibyśmy pojechać na egzotyczne 

wakacje. 

Mój pomysł na ewentualne wolne dni wiąże się z 

piłą, siekierą i Motúčkiem w lesie pod Suchým 

vrchem, ale ponieważ jedocześnie żona namówiła 

mnie, że zabierzemy ze sobą tą starszą część 

wnuków, więc z radością się „poświęciłem”. Cóż, 

to - znowu szczerze - nie było aż takie trudne się 

poświęcić. 

Tydzień all inclusive z małymi dziećmi w hotelu 

Hilton na plaży w Dubaju - naprawdę nie można 

narzekać. Gryzło mnie trochę sumienia, że jest to 

rozrzutność, ale żona zapewniała mnie, że nie 

jesteśmy ani pierwszymi, ani ostatnimi z naszej 

fabryki, którzy spędzają takie wakacje. 

 A ponieważ w tym czasie czeskim sposobem 

próbowaliśmy już gotować  zagraniczne dania w 

Jablonském Gurmánu i kilka nazw potraw 

pamiętałem, to bardzo ciekawiło mnie, jak są one 

gotowane tutaj w oryginale - w egzotycznej 

krainie Tysiąca i jednej nocy. Chyba w środę 

musiałem przyznać, że doskonale. Nie dawało mi 

to spokoju więc poprosiłem szefa kuchni, żeby  go 

pochwalić i zdobyć od niego kilka tych 

wspaniałych przepisów. 

Drzwi kuchenne Hilton Al Ambra otworzyły się - i 

wyszedł szef wszystkich kuchni, kucharzy i potraw 

- Arif Quereshi. No, a jak to było dalej, to już 

wiecie … 

 

Kvido Štěpánek 

 

Stát se dá  řídit jako firma! 
Musel  by  k  tomu  být  ale lepší vedoucí… 

 

Pamatuji si jako dnes na dlouhé diskuse kolem výroku Andreje Babiše, že se stát dá řídit jako firma. 

 Byly kolem toho dlouhé tahanice a pře. Někteří nechápali, co je tím míněno, druzí porozuměli, a proto se toho 
obávali. Bylo to myšleno ve smyslu manažerského řízení. Jednodušší řízení, žádné složité demokratické diskuse, 
ale také odpovědnost za svá rozhodnutí. To se však  trochu  vypařilo... Odpovědnost se v české politice moc 
nenosí... Bohužel! Nicméně, nějak se na tento spor pozapomnělo, novináři to nechali vyšumět a již se k tomu 
nikdy nevrátili. To je velká škoda, protože teď by měli co hodnotit. 

Já osobně jsem byl zastáncem myšlenky, že stát lze řídit jako firmu, i když chápu, že ne ve všech sférách, ale  např. 
v oblasti hospodářské a ekonomické by to bylo rozhodně přínosem. To, že stát utrácí a prohospodařuje, kde se dá, 
je obecně známé. Nyní to současná vláda dokonce začala psát tučnými číslicemi, kde červená barva a znaménko 
minus již nic neznamenají.  

No však právě! Tady jsem se chtěl zastavit. Po rocích dlouhých diskusí, zda se dá stát řídit jako  firma, nastala 
situace, kdy se tato myšlenka naplnila. Přišla krize Covid, naprosto nestandardní stav, který nemá obdoby. Hodina 
„H“ je tu! Co teď a co potom?! 

To je ta správná otázka pro řádného manažera, který, opřený o odborné poradce čili náměstky, se chopí vedení 
krizového týmu a  svými odvážnými rozhodnutími posouvá svoji firmu  - „Stát“ -  po krůčcích ven z krize. Moc 
dobře ví, že to nebude ani laciné, ani hned. Zvažuje nákupy, rozlišuje předražené nabídky, používá své dobré 
kontakty, balancuje na hraně zdravého rizika, aby se případný nezdar nepromítl v několik kroků zpět, vede diskusi, 
snaží vidět minimálně jeden až dva kroky dopředu a tvoří v hlavě plány na možná východiska z dané situace... 
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Češi byli slavní hned na začátku pandemie, když ukázali, že  se umí semknout, a poslušně všichni šili nějaké  
roušky, což před rokem ještě stačilo na to, aby číslo R spadlo. Byli jsme označováni za nejlepší ve světě, jako 
příklad dobrého zvládnutí prvního nárazu Covidu.  

To se vedoucímu zalíbilo, taková velká sláva, to není nikdy na škodu, a tak se chopil dalších kroků! Zatímco jinde  
se připravovali na druhou a třetí vlnu, Češi slavili úspěch, že se o nich pochvalně  mluví ve světě, a to jim už stačilo 
a zůstalo! Ani si nevšimli, že už mají nový titul - označení pro nejhorší na světě! 

Závěr je jasný. 

Dokud stát nějak funguje, může ho spravovat i špatný vedoucí. Vede líbivou, populární politiku. Své jednání 
přizpůsobuje okolnostem a opouští zásady – pravidla, principy - , které mají platit za všech situací, ve 
prospěch okamžitých výhod. Účet státu je vybílený na několik příštích generací! 

S populismem nelze dál pokračovat! 

 

Naši předci nám zanechali zemi v pořádku, byť trpěla válkami a krizemi podobných ražení. Dědkové nám 
vybojovali náš stát a mír. Zcela nedávno, a někteří jsme u toho byli, jsme si vydobyli svobodu a demokracii. 
V poslední době jsme bohužel začali sprintovat nazpátek.  

Je na čase vyměnit vedoucího, a i když je samozřejmě dost pozdě, budeme se motivovat pozitivně slovy: „Nikdy 
není pozdě“, lépe řečeno: „Pozdě, ale přece“! 

Á propos, vsadím se, že kdyby Číňani začali prodávat morové sloupy, čeští úředníci by je objednali s hrdostí jako 
první, aby předběhli dobu i ostatní. A když si představím, jak by je k nám z Číny vezli, možná by taková loď plná 
morových sloupů musela mít větší ponor a určitě by uvízla v nějakém užším místě… . 

 

Milan Žemlička, personalista IB  
 

 

Isolit-Bravo bude dodávat plastové díly na nový 
projekt BETA+ 

V roce 2020 započalo poptávkové řízení na velký 

projekt pro Škodovku + VW. Jednalo se opět o 

nám známé díly na sedačky Škoda Superb a 

Volkswagen Passat. Projekt je označován pod 

názvem BETA+ a jedná se o platformu identických 

dílů jak pro vozy Superb, tak i Passat. Tyto 

projekty jsou pro naši firmu důležité, protože na 

stávající vozy již obdobné díly dodáváme. Proto 

potřebujeme po ukončení sériové výroby projekty 

nahradit novými, zajistit tak kapacitní vytížení 

lisovny a velkou měrou přispět i k zakázkové 

náplni nástrojárny, kdy soubory těchto větších 

forem zaplní výrobně nástrojárnu na několik 

měsíců dopředu.  

Celé výběrové řízení trvalo poměrně rychle, méně 

než jeden rok, asi půl. Po mnoha kolech 

vyjednávání a slev jsme  našli shodu se 

zákazníkem a v únoru tohoto roku obdrželi 

nominaci na oba projekty.  

Projekt bude postupovat  stejně jako  ty předešlé, 

to znamená, že jsme zodpovědní za vývoj všech 

dílů po dodání Strak dat od Škodovky, dále 

budeme vyrábět prototypové díly z hliníkových 

a silikonových forem + díly z 3D tiskárny. Po 

udělení B-Freigabe bude odstartována výroba 

sériových forem. Tyto formy se budou postupně 

vzorkovat na jaře roku 2022 a kapacitně zaberou 

cca 3 měsíce výroby nástrojárny. Jedná se o 

vzhledové díly, kde je dezén K5M a na dvou 

isofixových krytkách je jemný dezén K31 společně 

s tampónovým potiskem. Montáž a potisk 

isofixových krytek bude nutné robotizovat pomocí 

další montážní stanice. 

 

 

Martin Cihlář,  

vedoucí SaM
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Společnost bláznů a šílenců 
 O svačině proběhnu Hospodářské noviny, což je evidentně nejserióznější deník v naší republice.  

Ale i tu se většinou nestačím divit! Nemohou ale za to nikterak Hospodářské noviny… 

 Tak, považte třebas dnes: 

-Zemřel autor největšího finančního podvodu v historii USA. 

Ve vězení (naštěstí) zemřel Bernie Madoff, kterému důvěřovali ti nejrenomovanější a nejchytřejší finančníci 

světa. Systémem Letadlo zpronevěřil 1,2 bilionu korun. No, potěš nás Pánbůh, komu a čemu důvěřují a jak 

svět řídí ti průměrní finančníci a politikové! 

-Účet za nový kompenzační bonus roste, tisícovka denně může vyjít až na 27 miliard. 

No, a kdo to bude ve finále platit, o tom ti, co nás řídí, ani slovo. Asi to vystihuje titulek o kousek dále: 

-Úspory Aleny Schillerové: Škrtat, nepřidávat a danit? To ať dělají ti po nás. 

-Babiš ztratil KSČM. Opozice řeší, zda shodit vládu nebo se pokusit o předčasné volby. 

Ti mají tedy fakt starosti. Navrhuji je shodit všechny, Babiše i opozici! 

-Jak změnit české školství? Důležité je, aby studenti jen neseděli a neposlouchali učitele, ale aby byli 

v hodině aktivní. 

Tak to je tedy pecka! Na to bychom bez autora celé dvoustrany - pana renomovaného profesora -  fakt 

nepřišli! 

-Příznaky trombózy pacienti mají, očkování bych přesto doporučil, říká český expert. 

No, tak jen jestli to není „expert“, co jde s hlavním proudem  jako dnes naprostá většina. 

-Na podporu výzkumu z evropských dotací zbylo pro firmy 4,5 miliardy. 

Otázkou je, kolik z toho bude využito účelně – podle mne nic. 

-Výrobce bot Tod´s dosadil do představenstva influencerku. Akcie vystřelily vzhůru. 

Moderní doba by z představenstva vyhodila Tomáše Baťu – protože chtěl pořádnou práci a kvalitní boty a byl 

to kapitalista – a dosazuje tam šestnáctiletou slečnu, jejíž kvalifikací jsou praštěná videa na takzvaných 

sociálních sítích. 

-Výrobce ořechových másel Barenuts expanduje. Zaujal i německou fitness star. 

Gratuluji! O nic jiného tu přece nejde! A skrze to jen o peníze! 

-Nevýrazný Hamáčkův člověk. Kandidát na šéfa diplomacie čelí kritice i za  práci pro Číňany. 

To se tedy máme na co těšit! Hlavně, že se líbí Miloši Zemanovi! 

-Aspoň trocha skautingu. Místo klubovny se děti v pandemii scházejí on-line. 

A zde už přecházíme do finále a začínám chápat, jací od reality odtržení psychopati nám vládnou. Takže se 

nelze divit, že dostaneme v jedné dávce ještě pecku na závěr: 
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-Vláda se shodla na kurzarbeitu. Za dny, kdy nepracují, dostanou lidé 80% výdělku. 

V situaci, kdy nejsou lidi na nic a chybějí všude, stát je sociálními dávkami zatížen tak, že se blíží k bankrotu, 

tak  namísto, abychom spoluobčany motivovali k práci, budeme jim z peněz všech platit zbytečné lenošení 

doma. To mohou fakt už jen šílenci!  

Na to mě napadá jen jeden příměr – košilatý vtip, jak Němec přijede  k pumpě, vezme pistoli a ….. nechte si ho 

ode mne vyprávět anebo si najděte Show Jana Krause s Martou Jandovou ... když tak tankuje, vyběhne 

pumpař a volá: 

 Ist das NORMAL? A Němec mu odpovídá: Nein, das ist SUPER! 

Tak asi takhle podobně je to všechno  v naší společnosti  super…. 

Kvido Štěpánek 

 

 

 

Je to o přístupu… 
 

Covidový rok hodnotí Karel Slavík 

Rád bych provedl rekapitulaci vývoje zakázek 

a práce v lisovně plastů za uplynulý půlrok. 

Musím suše konstatovat, že když jsem viděl 

objednávky od našich zákazníků v polovině 

srpna 2020, tak jsem přemýšlel, jaký systém 

směnování nastavíme. Dokonce jsem 

uvažoval, že budeme nuceni jet na dvě směny 

a v případě ještě dalšího poklesu objednávek 

na jednu směnu.  

V médiích bylo totiž avizováno, že je 

předpoklad drobného navýšení výroby , ale do 

původních objemů by se měl stav  navrátit až 

začátkem roku 2021. 

V září se začali  vracet spolupracovníci 

z Polska... S  Milanem Žemličkou jsme 

zvažovali, kolik bude potřeba pro naši výrobu 

operátorů, režistů ...  

Pravda je taková, že v říjnu se začaly 

objednávky dramaticky navyšovat a musím 

s radostí oznámit , že v současné době je 

objem výroby totožný jako v lednu a v únoru 

roku 2020,  kdy byl největší boom! 

A nyní to hlavní, co chci tímto příspěvkem 

sdělit. 

 Musím pochválit pracovníky z Ukrajiny, 

Mongolska , některé české pracovníky a světlé 

výjimky z Polska. O co mi jde - jedná se o to , 

že když došlo k tomuto zásadnímu navýšení 

výroby, požádal jsem mistry, aby obešli 

všechny spolupracovníky a domluvili s nimi 

výpomoc o víkendech nebo zda by zůstali o 

nějakou hodinu déle. V té době byly směny 8 

hodinové jako nyní. Bohužel to byla jedna 

z dalších hořkých pilulek, kterou jsem musel 

spolknout! Nebýt spolupracovníků, které 

chválím výše, tak bychom  jako firma měli 

velký výrobní problém!  
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Co je na tom ještě pozoruhodnější – do práce 

chodíme všichni proto, abychom si vydělali 

peníze – . Pro zajímavost uvedu  dva  příklady: 

operátor, který  odpracuje své hodiny a 

neudělá ani minutu navíc,  když to firma 

potřebuje, tak si vydělá o cca 6000,- Kč méně 

než operátor, který má 26 hodin přesčasů. U 

režijních pracovníků to je dokonce rozdíl až 

9000,- Kč. 

Nejsmutnější je to, že  u většiny polských 

spolupracovníků, kteří plně využili COVID  4 -6 

měsíců, je ochota a vstřícnost pomoct v této 

nelehké době  velice slabá. 

 

Karel Slavík 

Vedoucí lisovny

Dobry dzień, 
chciałbym podsumować wzrost zamówień i pracę na lisovně tworzyw sztucznych w ciągu ostatnich sześciu 

miesięcy. 

Muszę sucho stwierdzić, że kiedy zobaczyłem zamówienia od naszych klientów w połowie sierpnia 2020 r., 

zastanawiałem się, jaki system zmianowy wprowadzić. Myślałem nawet, że będziemy zmuszeni pracować na 

dwie zmiany, a w przypadku dalszego spadku zamówień na jedną zmianę. 

Media podały, że istnieje przypuszczenie o niewielkim wzroście produkcji, ale sytuacja powinna wrócić do 

stanu pierwotnego dopiero na początku 2021 roku. 

We wrześniu zaczęli wracać współpracownicy z Polski ... Z Milan Žemličkou zastanawialiśmy się, ilu 

operatorów, pracowników wynagradzanych stawką godzinową będzie potrzebnych do naszej produkcji ... 

Prawda jest taka, że w paździeriku zamówienia zaczęły dramatycznie wzrastać i z przyjemnością muszę 

poinformować, że produkcja jest obecnie taka sama jak w styczniu i lutym 2020 roku, kiedy to był największy 

boom! 

A teraz to najważniejsze, co chcę przekazać w tym artukule. 

Muszę pochwalić pracowników z Ukrainy, Mongolii, niektórych czeskich pracowników i wyraźne wyjątki z 

Polski. O co mi chodzi - chodzi o to, że kiedy nastąpił ten znaczący wzrost produkcji, poprosiłem majstrów, 

aby zapytali wszystkich swoich współpracowników i domówili się  z nimi, czy mogliby pomóc w pracy na 

weekendy, czy też może zostaliby godzinę dłużej w pracy w tygodniu.                  W tym czasie były 8 - 

godzinne zmiany,  tak jak teraz. Niestety była to jedna z tych gorzkich pigułek, które musiałem połknąć! 

Gdyby nie współpracownicy, których chwalę powyżej, jako firma mielibyśmy duży problem produkcyjny! 

Co jest jeszcze bardziej niezwykłe - wszyscy chodzimy do pracy, aby zarabiać pieniądze.                                     

Dla zaciekawienia podam dwa przykłady: operator, który odpracuje swoje godziny i nie zrobi ani jednej 

dodatkowej minuty, gdy firma tego potrzebuje, zarobi o około 6000 CZK mniej niż operator, który ma 26 

godzin nadliczbowych. W przypadku pracowników wynagradzanych stawką godzinową różnica wynosi nawet 

do 9 000 CZK. 
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Najsmutniejsze jest to, że dla większości polskich współpracowników, którzy w pełni wykorzystali COVID 4-6 

miesięcy, ochota i chęć pomocy w tym trudnym czasie jest bardzo słaba. 

Karel Slavík 

Kierownik lisovny 

Odborníci ? Hm, hmm... 
 

 Nedávno jsem jedním okem mrkl na 

zprávy (na které se už rok jinak nedívám, protože 

bych se zbláznil) a i ty dvě minuty stačily, že jsem 

se zase nestačil divit já! 

 Místopředseda vlády Jan Hamáček 

v kanceláři zkolaboval, když jeho kolega Zaorálek 

na tiskovce  oznámil, že tedy toho ministra 

zahraničí nebere. Hamáček to předtím nevěděl, se 

Zaorálkem počítal – a teď tohle! Jeden se nemůže 

divit, je to fakt na mrtvici. Ale všechna čest – 

Hamáček se z hluboké krize dostal sám a 

odpoledne už vesele tvítoval a byl on-line na 

sociálních sítích (kdo tam dnes není,  jako by 

nežil).  

To hlavní hygienička Pavla Svrčinová měla 

oproti Hamáčkovi štěstí – ale jak se vzápětí 

ukázalo, jenom na oko. Zkolabovala totiž přímo 

v Mekkce všech doktorů – na Ministerstvu 

zdravotnictví. Člověk by řekl, že příhodnější místo, 

kde by se vám mělo udělat špatně, už na světě 

není! Ministerstvo má asi čtyři sta padesát 

zaměstnanců, z toho tři sta jsou puncovaní doktoři 

medicíny. Pomoc tu bude nepochybně blesková a 

nanejvýš odborná!  

Jenže ouha, slovutní doktoři, docenti a 

profesoři museli zavolat záchranku. Představa, jak 

přijedou záchranáři s dvouletou nástavbou a - 

...Uhněte, prosím, pane profesore veškeré 

medicíny, abychom se k pacientce dostali...- tak to 

je pro mne silné kafe. Řídí pak tihle teoretikové 

z kanceláří vůbec dobře celou pandemii a celé 

zdravotnictví?!  

Kdysi  na mé alma mater – Vysokém učení 

technickém v Brně  - byla kromě řady jiných také 

katedra Materiálů, Slévání a Svařování. Když 

v Brně praskl slavný zvon na nejstarší brněnské 

katedrále na Petrově, netroufli si na jeho svaření 

ani ti nejrenomovanější svářeči se státní zkouškou 

a třicetiletou praxí, kteří den co den osm hodin 

svařovali. A tak přišli církevní hodnostáři na radu 

za vedoucím katedry, akademikem Píškem. Pan 

osmdesátiletý akademik nepsal žádné teoretické 

úvahy - ale vzal si k ruce mladého – tehdy asi 

pětašedesátiletého -  docenta Žáka, autogen, 

přísady, materiály, zkrátka všechna fidlátka, 

vyrazili na Petrov a zvon svařili.  A zvoní dodnes... 

Takoví to byli tenkrát frajeři! 

Kvido Štěpánek 

 

Otázky pro pana ředitele na téma našeho nového 
kuchařského specialisty… 

 

Pane řediteli, mohl bych se zeptat, kde se vzal vlastně náš nový kuchař Arif Quereshi, ale zeptám se 

jinak. Kde se vzal ten nápad dostat do naší „závodky“ takovou světovou kapacitu? 

 Kde se vzal Arif Quereshi, vysvětluji v úvodním mikro-článku Jak jsem poznal Arifa. A kde se 

vzal ten nápad? To by bylo na delší vyprávění. Tak aspoň v kostce: Já jsem Jabloňák se všemi  
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kořeny, puncovaný  a mám to tu hrozně rád. Ale současně mě strašně štve to maloměšťáctví! 

Musíme ho prolomit, musíme ho porazit! A proto jdu nadšeně do všeho, co z Jablonného činí krásné 

místo a město – ale jen ne maloměsto!!! 

Jaká byla jeho první reakce, když jste ho oslovil s nabídkou pracovat v Česku? 

Pravděpodobně  nadpoloviční úlohu sehrál covid. Byl jsem s Arifem ve spojení a psal mi, že je 

v Dubaji hrozný zmatek (vida, musím se zastat pana Babiše - tak nejenom u nás!), hotely že se 

střídavě zavírají/otvírají/zavírají – a to ho dost pravděpodobně inspirovalo naši nabídku přijmout. I 

když na druhou stranu měl asi tři další nabídky od Kostariky po Aljašku. 

Pane řediteli, věděl Arif, kde leží naše země, á propos, věděl vůbec, že existuje? 

O Česku věděl určitě, protože do Hiltonů v Dubaji Češi před covidem celkem běžně jezdili a  mnoho 

ostatního si – jak je dnes zvykem – vygugloval. 

Co na to říkala vaše paní? Ženy mají přeci jen k vaření blíže než muži, jak ohodnotila váš nápad? 

To má dva aspekty – moje manželka je ve vaření pokroková, takže tu myšlenku celkově z podstaty 

věci vítala. Potom je hrozný lidumil, takže Arifa litovala, že za prací musí opouštět rodinu v Indii, že 

je v Dubaji zmatek a nepohoda, a těšila se, že u nás to bude mít stabilní a lepší. 

Pojďme k věci, co si vlastně slibujete od toho, že tu máme takovou kapacitu? 

Slibuji si mnohé. Že o kousek vytlačíme to zmíněné jablonské maloměšťáctví, že naši strávníci ocení 

rozšíření  chutí, obzorů a možností, že se možná pustíme do zajímavých cateringů, že budeme péct 

orientální pečivo (Arif je současně také šéf-pekař). Zkrátka moc se na to těším, protože to celé 

považuji – jedním slovem – za pokrok! A v neposlední řadě se shoduji se svou manželkou – že tu 

jeden člověk, který se musí hodně otáčet a překonávat různá nepohodlí, na čas zakotví a nebude to 

pro něj špatné.:-) 

Jak si myslíte, že Arifa přijme personál naší kuchyně? 

Samozřejmě mám trochu obavy z  několikrát už zmíněného  jablonského maloměšťáctvíi. Ale na 

druhou stranu – jsou to přece naši spolupracovníci, naše krev! Jsou to Isoliťáci! Takže jsem 

optimistou! 

Jak si myslíte, že našeho Arifa přijmou naši zákazníci?  

Tady obavy nemám žádné – zde už rozhodují chutě, a proto se o to vůbec nebojím. Určitě kladně a 

nadšeně! 

Udělal jste nestandardní rozhodnutí, to lidé na vaší úrovni obvykle  dělají a musím říci, ze jim to 

vychází. Není úplně špatné být o krok napřed před ostatními. Jaká byla opora státních úředníků tuto 

legální a naprosto běžnou cestu zaměstnání cizince ze třetí země provést? 

Opora -  podpora byla ani ne nulová, ale přímo záporná. Nebýt toho, že jsme si s jedním náměstkem 

ministra, který nějakým zázrakem zůstal normální -  bere telefony a s nějakým Štěpánkem mluví, 
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padli do oka - tak nebýt tohoto normálně uvažujícího člověka, tak bychom  sem Arifa nikdy 

nedostali. 

Pane řediteli, teď se ptám jako personalista. Chtěl bych si dát do motivačních prvků naší firmy, že si 

mohou spolupracovníci k obědu objednat indické speciality, případně speciality mezinárodní 

kuchyně, to bude určitě trhák. Taková jídla, ale jak je známo, vyjdou na násobně vyšší cenu. Co 

budou platit naši spolupracovníci případně strávníci za takový oběd? 

O žádném zvýšení ceny pro cizokrajná jídla neuvažujeme. Budou za standardní cenu. 

To není špatné. Nezlobte se, že jsem se zeptal. To znáte, jak všichni mlčí, tak je jasné, že nad tím 

přemýšlejí. Vždyť víte, že se naše provozní v první řadě ptala, jestli může nakoupit ta drahá indická 

koření….  

No, krásný příklad jablonského maloměšťáctví!  

Tak moc díky za rozhovor a přeji nám všem, aby to s námi Arif vydržel co nejdéle!  

         Rozhovor s Kvidem Štěpánkem provedl  

         personalista Milan Žemlička 

 

Pytania do pana dyrektora na temat naszego nowego 

kulinarnego specjalisty… 

Panie dyrektorze, mógłbym zapytać, skąd właściwie się wziął nasz nowy szef kuchni Arif Quereshi, 

albo spytam inaczej. Skąd wziął się pomysł, aby umieścić taką światową zdolość  w naszej firmowej 

stołówce? 

        Skąd się wziął Arif Quereshi, wyjaśniam w następnym mikro artykule Jak poznałem Arifa. A skąd 

wziął się ten pomysł? To byłaby dłuższa historia. A więc przynajmniej w skrócie: Jestem Jabloňák ze 

wszystkimi korzeniami, cechami i bardzo mi się tu podoba, ale jednocześnie strasznie mnie irytuje 

to drobnomieszczaństwo! Musimy to złamać, musimy to pokonać! I dlatego z entuzjazmem 

podchodzę do wszystkiego, co czyni Jablonné pięknym miejscem i miastem - a nie tylko małym 

miasteczkiem !!! 

Jaka była jego pierwsza reakcja, kiedy zwrócił się pan do niego z ofertą pracy w Czechach? 

Prawdopodobnie znaczącą rolę odegrał covid. Byłem w kontakcie z Arifem, który napisał do mnie, 

że w Dubaju jest straszne zamieszanie (muszę stanąć w obronie pana Babiša - nie tylko w naszym 

kraju!), hotele są  naprzemiennie zamykane / otwierane / zamykane - i to prawdopodobnie 

zainspirowało go do tego, żeby naszą ofertę przyjąć. Chociaż z drugiej strony miał trzy inne oferty 

od Kostaryki aż po  Alaskę. 

Panie dyrektorze, czy Arif wiedział, gdzie leży nasz kraj, a tak przy okazji, czy w ogóle wiedział, że 

istnieje? 

O Czechach wiedział na pewno, ponieważ przed covidem Czesi dość często jeździli do hotelu Hilton 

w Dubaju, a wiele innych informacji - jak to jest dzisiaj w zwyczaju – wyguglował.  
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Jak na ten pomysł zareagowała pana żona? W końcu kobiety są bliżej gotowania niż mężczyźni, jak 

oceniała pana pomysł? 

Ma to dwa aspekty - moja żona szuka kulinarnych inspiracji, więc generalnie z zadowoleniem 

przyjęła ten pomysł. Jednocześniej jest strasznym filantropem, więc Arifa żałowała, że musiała 

opuścić swoją rodzinę w Indiach, żeby móc podjąć pracę, że w Dubaju panuje zamieszanie i 

dyskomfort i cieszyła się, że w naszym kraju będzie się mu żyć lepiej i stabilniej.  

Spójrzmy prawdzie w oczy, czego tak naprawdę pan oczekuje od tego, że mamy w naszej firmie taką 

światową zdolność?  

Obiecuję sobie dużo. Przede wszystkim, że wypchniemy o kawałek wspomniane przeze mnie już 

wcześniej to jablonské drobnomieszczaństwo, że nasi goście docenią poszerzenie smaków, 

horyzontów i możliwość, że może przystąpimy do ciekawych cateringów, że będziemy piec 

pieczywo orientalne (Arif jest jednocześnie szef – piekarz). Krótko mówiąc bardzo się z tego cieszę, 

ponieważ uważam to wszystko - jednym słowem - za postęp!                         I wreszcie, zgadzam się 

z swoją żoną – że tu jeden człowiek, który musi pokonywać różne niedogodności na chwilę się 

zakotwiczy i nie wyjdzie mu to na złe. :) 

Jak pan myśli, jak Arifa przyjmie personel naszej kuchni? 

Oczywiście mam trochę obaw wynikających z już wcześniej kilkakrotnie przeze mnie wspomnianego 

jablonského drobnomieszczaństwa, ale z drugiej strony - są to przecież nasi współpracownicy, nasza 

krew! Są to pracownicy Isolitu! Więc jestem optymistą! 

Jak pan myśli, jak naszego Arifa przyjmą nasi klienci? 

Tutaj nie mam żadnych obaw - tutaj już decydują gusta, dlatego się ich w ogóle nie boję. 

Zdecydowanie pozytywnie i entuzjastycznie! 

Podjął pan niestandardową decyzję, tak zwykle robią ludzie na pana poziomie i muszę powiedzieć, 

że im to wychodzi. Nie jest niczym złym, aby być o krok przed innymi. Jakie było wsparcie 

urzędników państwowych, aby ten legalny i całkowicie normalny sposób zatrudniania cudzoziemca z 

państwa trzeciego świata wykonać? 

Wsparcie - poparcie nie było nawet zerowe, ale wręcz negatywe. Gdyby nie to, że z jednym 

wiceministrem, który jakimś cudem pozostał normalny - podnosi telefony i rozmawia z jakimś 

Štěpánkiem - więc gdyby nie ten normalnie myślący człowiek, nigdy nie dostalibyśmy Arifa tutaj. 

Panie Dyrektorze, pytam teraz jako pracowik działu personalnego. Chciałbym dodać do 

motywacyjnych elementów naszej firmy, że współpracownicy mogą zamówić sobie na obiad 

indyjskie specjały lub specjały kuchni międzynarodowej, to z pewnością będzie hitem. Takie posiłki,  

jak wiadomo, mają znacznie wyższą cenę. Ile zapłacą nasi współpracownicy lub goście za taki obiad? 

Nie rozważamy żadnej podwyżki cen za posiłki zagraniczne. Będą za standardową cenę. 

To nieźle. Proszę się nie gniewać, że o to zapytałem.  Wszyscy milczą, więc jasne jest, że o tym myślą. 

Przecież pan wie, że nasza obsługa pytała przede wszystkim o to, czy może kupić te drogie indyjskie 

przyprawy…. :) 



22 
 

Cóż, piękny przykład jablonského drobnomieszczaństwa! 

Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę nam wszystkim, aby z nami Arif wytrzymał jak najdłużej!:) 

Wywiad z Kvidem Štěpánkem przeprowadził   

pracownik działu personalnego Milan Žemlička 

 

3D tisk v Nástrojárně 
 

V  Občasníku 2020 jste se dočetli, že nástrojárna 

pořídila 3D tiskárnu s nadstandardně velkou 

tisknutelnou plochou (500x500x500).  

Tato tiskárna byla ovšem pouze dočasně 

zapůjčena (předváděcí starší model) po dobu, než 

nám výrobce zhotoví novou. 

 

Nyní už nástrojárna funguje s jednou z 

nejmodernějších FFF tiskáren (Fused Filament 

Fabrication), která je kompletně řízena dálkově 

přes PC a monitorována integrovanou kamerou. 

Vyjmout hotové výtisky už musí obsluha, což je 

však její jediný úkol. 

Pro tisk se nám velice osvědčil materiál  ABS v 

kombinaci s HIPS.  

Úspěšně se nám daří tisknout extrémně složité a 

velké výtisky. Příkladem je forma pro 

prototypovou  pneumatiku na Motúčko, kde jsme 

u starších tiskáren byli nuceni tisknout z 

nekvalitních materiálů a formu skládat z osmi 

dílců. Nyní, díky vlastnostem tiskárny, jsme 

schopni tisknout pouze dva dílce a za 1/4 času. 

Detaily k prototypové pneumatice snad příště. 

 

3D tisk, i když se to nezdá, je stále nová 

technologie. Lze zde objevovat nové a nové 

možnosti. Nyní se snažíme rozšířit oblast použití 

pomocí chemické cesty, kde jsme schopni 

neslavně známý nehezký povrch vytisknutých 

dílců odstranit a dodat v téměř zrcadlovém lesku 

bez ztráty mechanických vlastností. Ba právě 

naopak dílci, díky chemickému procesu, velice 

vzroste houževnatost. 

Na zdokonalení kvality 3D tisku stále pracujeme a 

věříme, že za pár let budeme na tuto technologii s 

úsměvem vzpomínat... Nástrojárna bude ovládat 

ještě modernější a výkonnější práškové tiskárny, 

jež už jsou od klasického výlisku, který všichni 

známe ze svého okolí, k nerozeznání. 

 

 

 

 

 

Filip Chalupník,    

Konstrukce forem
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Díky covidu - 19 jsem se naučila i jiné profese 

aneb   Covid mě naučil… 
Během svého působení na pozici účetní ve firmě Isolit - Bravo jsem si díky covidu vyzkoušela i jiné profese.  

První z profesí, kterou jsem měla možnost si vyzkoušet, byl operátor výroby. Ta se naskytla hned začátkem 

jara loňského roku, kdy se kvůli pandemii nedostavila do práce řada našich zaměstnanců z Polska. Operátor 

výroby neboli lisař považuji za dost náročnou profesi. Důležitá je jak manuální zručnost, tak také výdrž. Pro 

mne jako pro člověka, který téměř celou svou pracovní dobu prosedí u počítače, vydržet stát dvanáct hodin 

na nohou a ještě na noční směně, stíhat rychlost pásu a do toho ještě správně balit a kontrolovat kvalitu 

výlisků, byl dost „záhul“. Každopádně beru to jako velkou zkušenost a seznámení se s výrobní činností firmy!  

A protože covid u nás zůstal i nadále a někteří zaměstnanci museli zůstat doma, ať už z důvodu nemoci, 

karantény nebo kvůli dětem, měla jsem opět šanci naučit se jiné profese.  

Moje další profese, kterou jsem si mohla v Isolitu-Bravo vyzkoušet, byla spojena s expedicí Motúčka – tedy 

jeho balení. Mým úkolem bylo zabalit Motúčko a jeho příslušenství - návody, dárky, reklamní letáky - tak, aby 

se při přepravě nijak nepoškodilo, nepoškrábalo, nic z něj nevypadlo a v pořádku dorazilo k zákazníkovi. 

Pokud mohu porovnat práci na lisovně a na Motúčku, určitě bych zvolila Motúčko. A to nejen díky kratším, 

osmihodinovým směnám, než jsou na lisovně, ale také různorodosti při balení každého Motúčka. Jelikož je 

objednáváno velké množství Motúček a je potřeba jich denně co nejvíce vyexpedovat, práce zde velmi rychle 

utíká.  

Recepční, to je  zatím poslední profese, kterou jsem si mohla vyzkoušet. Myslím, že pro toto povolání je 

důležitá znalost firmy. Člověk prostě musí mít přehled a vědět kde, co a jak. Musí umět na správné místo 

poslat auto s nákladem, správně odkázat telefonující zákazníky, postarat se o návštěvy, které do firmy 

přicházejí, a řešit každodenní problémy, které nastanou.  

Závěrem bych chtěla říct, že díky možnosti vyzkoušet si všechny tyto profese jsem získala větší přehled o 

tom, jak to ve firmě funguje a jak náročné povolání mí kolegové mají.  

Všem bych doporučila vyzkoušení jiných profesí!  

Ovšem musím podotknout, že ta ve finanční účtárně  

se mi líbí zatím nejvíce.  

           

 

                                                 Markéta Vavříková 

 

Z naší korespondence…  
 
Dobrý den pane Štěpánek, z celého srdce bychom Vám, celé organizaci Isolit-bravo i všem hodným 
dárcům, kterým není 
lhostejný život postižených dětí, chtěli poděkovat za poskytnutý dar na speciální neurorehabilitaci 
ErgoKosmík pro našeho syna Maxima. Bez této pomoci by totiž mnoho dětí, včetně našeho syna, 
nemohlo takovou rehabilitaci absolvovat. Speciální neurorehabilitace našemu synovi velmi pomohla 
a Vaše pomoc je pro nás opravdu velkým darem. Díky profesionální práci týmu fyzioterapeutů i 
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skvělé 
ergoterapeutky na Neurorehabilitační klinice Axon v Praze se Maxíkovo postižení zlepšuje sice 
hodně pomalu, ale věříme, že vše do budoucna zvládneme. 
Maxík má jednu z forem DMO a po terapii dochází k viditelnému zlepšení. 
 Máme tak naději, že se synovo postižení bude nadále 
zlepšovat. Velice děkujeme a  přejeme mnoho úspěchů. 
S úctou maminka a Maxim Horbasovi. 
 
 
Dobrý den, koupil jsem od vás Motúčko je to už asi tak 10 let, sloužilo perfektně používáme ho každý den a 
bez něho si to tak nějak už nedovedem představit jsme  staršího ročníku máme koně takže Motúčko je 
neustále v provozu … 
 
 

Dobrý den. 
Posílám Vám video našeho druhého (nového) Motúčka.  
Motúčko má, jak jistě poznáte, Vaši novou kostru heavy duty a je osazené 400 W motorem. Jinak je 
to Motůčko klasik. Schválně jsem tam prošel bahnem, aby z videa bylo patrné, co Motúčko dokáže 
projet. Je to po oblevě a ještě po dešti, takže  naložený hnůj je nasáklý vodou,a tudíž je samozřejmě 
velice těžký. Tyto podmínky naštěstí u nás panují jen pár měsíců v roce. Takže heavy duty rám by 
nám měl být velice prospěšný. Staré Motúčko plánuji na letní objíždění pastviny, kde se hodně 
najezdí, ale zase málo nadře…. 
Ještě jednou bych chtěl poděkovat, že jste nám vyrobili Motúčko dle mých přání ( chtěl jsem heavy 
duty rám a motor z herkula) … 
 
Předmět: přání 
Dobrý den pane řediteli Štěpánku, 
  
zdravím Vás v novém roce 2021 a přeji Vám stálé zdraví a spoustu nových podnětů a nápadů ve Vašem 
podnikání.  
Se zájmem sleduji Vaši firmu a mám radost z růstu české firmy. 
Jsem spokojeným až nadšeným uživatelem Motúčka - již 4 roky. 
  
S pozdravem 
  
Ing. Jan Čada 
PS.: Tento mail je inspirován skvělým a velmi užitečným výrobkem firmy Bravo. 
 
 
Předmět: Člověk v tísni - report Sýrie 

Krásný den, pane Štěpánku, 
 
rok se nachýlil ke svému konci, a proto nastal čas na zaslání závěrečného reportu o využití Vašeho 
daru. 
Chtěla bych Vám srdečně poděkovat za to, že Vám není lhostejné, co se v Sýrii děje. Situace se tam 
komplikuje,    a proto každé rozšíření pomoci, které můžeme poskytnout, je velmi cenné.  
Vyřizuji Vám takto na dálku také vřelé pozdravy od kolegů ze syrské mise. 
V příloze naleznete zprávu o tom, jak konkrétně Váš dar v Sýrii pomohl a pomáhá. 
Přeji Vám vše dobré v novém roce, hodně zdraví a spokojenosti! 
Srdečně, 
 
Kristina Česálková 
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Dobrý den, 
dnes jsem potkal dva vaše kolegy na benzínové pumpě v Písku, poznal jsem je podle auta (měli tam 
Motúčko - možná to byl dealer? ). Oslovil jsem je, protože o koupi Motúčka přemýšlím, a byl jsem příjemně 
překvapen. Chlapi byli velmi ochotní, poradili mi i věci, na které jsem se neptal, a vůbec neřešili, že jsem je 
zdržel. Po dnešním kontaktu jsem na 100% rozhodnout si ho koupit. 
Jen bych Vám chtěl říci zpětnou vazbu, že máte v týmu šikovné lidi! 
Také se omlouvám za nevyžádaný email, ale dlouho jsem se nesetkal s takto hezkým přístupem. 
 
S pozdravem 
Váš budoucí zákazník 
S pozdravem 
Pavel Hrabě  
 
A obchodní ředitel IB Petr Bodlák dodává: 
Každý, s kým komunikujeme, je náš potenciální zákazník !!! 

To je pěkná věta, že?   

A my máme to štěstí, že v našem případě to platí na 100%. Každý někdy potřebuje konvici, vysavač, vysoušeč 

vlasů, sendvičovač, rádio, …………………… a v neposlední řadě i Motúčko ( v případě Motúčka na každého z nás 

jednou dojde – už i bývalí spolupracovníci mi volají a chtějí koupit hned dva kusy ).  

A proto se s každým bavme tak ( a netýká se to pouze obchodníků IB ),aby to skončilo obdobně, jako je 

popsáno  v e-mailu našeho budoucího zákazníka, pana Hraběte.  

PS : S panem Hrabětem mluvili pánové Jiří Malý a Martin Randus – obchodní zástupci  D5 

 
Vážený pane Ing. Štěpánku, 
  
v týdnu jsme ostříhali náš přerostlý plot a dnes, za jediné dopoledne, jsem bez velké námahy všechno 
odklidil s Motúčkem na jedno místo na našem pozemku. Vše naskladněné bude (příležitostně) částečně 
rozemleto na drtičce a ostatní, za dozoru, spáleno na popel. Protože máme náš pozemek na svahu a 
kolečkem se musí materiál transportovat do kopce, ani si nedovedu už představit tu námahu s běžným 
kolečkem, bez pohonu. Motúčko funguje zatím bezchybně, instalovanou baterii pravidelně dobíjím. 
  
Přeji Vám i Vašim blízkým hezké prožití svátků velikonočních. 
  
S  pozdravem a s přáním hezkého dne důchodce a radioamatér     Petr Pfeifer, Krásná,   
 
 
Předmět: poděkování 
 
Dobrý den, p. řediteli Štěpánku. 
Chci Vám moc poděkovat za Vaši ochotu pomoci a dobré srdce. Obdržela jsem 
na účet Váš dar 30 tis. Kč. Děkujeme. 
K dnešnímu svátku Vám přejeme i s Františkem všechno nejlepší, dobré zdraví 
a trochu pohody a klidné velikonoční svátky. 
 
Soňa Lehnerová 
 
My děkujeme všem za zpětnou vazbu, moc si toho vážíme. 
 
Redakce Občasníku IB 
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RECEPČNÍ v Isolitu – Bravo 
Co obnáší tato funkce  v naší fabrice ? 

Hodně lidí si myslí, že jsme jenom nějací vrátní, kteří otvírají a zavírají závoru. :-)   

Toto se dělo možná dříve a jinde ...                                                 

Někdo zase slyší  - recepční -  a vybaví si člověka v uniformě na recepci hotelu nebo pouze někoho,  kdo  uvádí  návštěvy 

a vaří  kafe … 

 

Toto se děje i u nás , ale není to zdaleka  vše … 

 

Pokusím se aspoň trochu nastínit náplň práce recepčního v naší fabrice Isolit- Bravo. 

 

Kde začít?  

 Recepční je prvním člověkem ve firmě, se kterým se setká zákazník, řidič či návštěva. 

Návštěvu přivítáme, zaregistrujeme , uvedeme a rádi připravíme kávu či čaj. V dnešní době covidové  měříme při vstupu 

teplotu, dezinfikujeme ruce… 

Koordinujeme nakládky a vykládky v IB – komunikujeme  s řidiči, v některých případech nakládáme nebo vykládáme 

zboží . Kontrolujeme nakládky i vykládky  oproti dodacím listům. 

 Předáváme nová Motúčka  zákazníkům při osobních odběrech. Prezentujeme Motúčko zákazníkům  v době mimo- 

pracovní,  například i během víkendu . 

Tím ale naše práce  nekončí – máme spoustu činností i uvnitř fabriky.  

Obchůzky po celém areálu  venku i uvnitř, kde se zaměřujeme na kontrolu  dodržování  bezpečnosti práce  a například i 

na pořádek na pracovištích a strojích. 

 O víkendech se z nás stávají  prodavači v naší   podnikové  prodejně domácích spotřebičů.  

Provádíme údržbu služebních vozidel …  

 Nesmím, opomenou, že jsme zároveň i ostraha firmy.  

Naše práce je celoroční,  a to i o  všech svátcích a celozávodních dovolených – takže 365 dní v roce dnem i nocí!  

 

V době takzvané covidové  se v IB hodně změnilo, a tak došlo ke změnám i u nás na Recepci . 

Je třeba pomoci i ve výrobě,  a tak vypomáháme, jak to jen jde. Nabíjíme akumulátory, mažeme ložiska, testujeme 

převodovky … 

Provádíme úklid recepce a přilehlých prostor, zametáme  Locustem  venkovní  prostory  IB -NT. 

V zimních  měsících zabezpečujeme  vyhrnování sněhu s pomocí Traktoru a  Locustu  ( pokud je tedy sníh )  jak v objektu  

IB,  tak i v prostorech mimo. Například udržujeme parkoviště u kolejí, které patří městu. Z větší části toto parkoviště 

využívají naši spolupracovníci, kteří přijíždějí kolem půl šesté ráno,  a tak mají vyhrnuto … 

 Je toho opravdu hodně , je to práce zajímavá a rozmanitá a určitě se nenudíme. :-) 

 

V březnu tohoto roku odešel do důchodu náš dlouholetý kolega Aleš Zabranský, který tu s námi pracoval déle než deset 

let. Touto cestou bych mu chtěl za jeho práci poděkovat. Těžko se bude hledat někdo,  kdo by se mu vyrovnal … 

Napadá mě na konci tohoto příspěvku otázka  -  chtěli byste  se stát  recepčním ve společnosti Isolit - Bravo? 

Pokud vás popis náplně práce recepčního v IB  zaujal a chcete  stabilní  a dobře placenou práci,  tak neváhejte a 

kontaktujte nás.  

 

S přáním pěkného jara   

Vít Horníček 

Recepce 

 

 

 

Recepční: Milan Repa 



27 
 

A kdo bude pracovat?!  
Už více než rok trvá covidový stav (s menším či větším omezením), stát vymýšlí různé druhy podpor jako na 

běžícím páse a já vidím, že to vlastně mnohým vyhovuje.  

Zde je několik příkladů, které to dokazují:  

- Nedávno jsem se setkal s naším dodavatelem gastro zařízení a ptal jsem se ho, jak to jde. Odpověď 

zněla celkem pozitivně: „Bojujeme.“ No a pak mi sdělil překvapující informaci, že mnozí hospodští 

jsou vlastně spokojeni. Pobírají státní anticovidovou podporu, svých 50 – 100 jídel přes okénko 

prodají (možná i bez dokladu) a je to v poho.  

- Podobné je to s mnohými našimi zákazníky, které prodávají elektro. Raději mají zavřeno (otevřeno by 

mohli mít), pobírají covid podporu a, světe, div se, někteří jsou spokojeni!  

- Během velikonoční Bílé soboty jsem vyrazil do města a i ty obchody, které mohly mít otevřeno, měly 

zavřeno. Ale pozor! Vietnamci otevřeno měli a samozřejmě taktéž nadnárodní firmy ( Lidl, Penny, .. ), 

které jsou zde dle jejich reklamy pro blaho nás, Čechů. 

- Úředníci všeho druhu (městský úřad, ministerstvo, …) jsou doma na kompletním či střídavém 

homeofficu – co tam dělá ženská vydávající občanky sice nevím, ale podstatné je, že je také v poho, 

protože plat je 100% a žádný stres.  

- Totéž se týká učitelů  - distanční výuku lze pojmout různě! A že je nemálo těch, kteří pošlou úkoly a 

tím to pro ně skončí, je bohužel smutnou pravdou. Ale opět 100% platu je zaručeno. 

- To, že stát vymýšlí Kurzarbeit, jenž umožňuje přežívat firmám (chápej, méně úspěšným), které 

nemají práci pro lidi, asi není úplně ekonomicky v pořádku. Kdyby byla krize a opravdu práce nebyla, 

tak bych to ještě pochopil.  To ale naštěstí není a lidí je bohužel stále nedostatek – stačí se podívat do 

inzertních novin, kde se to poptávkou po pracovnících jen hemží.  

Jaký je tedy závěr?  

 Logicky to celé vede k tomu, že lidé nebudou chtít pracovat. Zvyknou si na různé druhy podpor, příspěvků, 

klid homeofficů, ….  To je s prominutím průser.  A možná i větší než ten, že všechny tyto podpory musí ve 

finále někdo zaplatit.  A to budeme zase jenom my a naše děti!  

Petr Bodlák¨ 

A personalista IB dodává: Petře, moc děkuji za krásný, (i když po pravdě, dosti blbý) příspěvek. Teď už chápu, 

kde jsou všichni ti lidé, kteří by mohli pracovat, ale nemůžeme je sehnat, protože na pracáku je vymetýno. 

Pochopil jsem. Oni jsou na sto procentech!  

Milan Žemlička personalista IB.  

 

(Optimisticko) ale Realistická vize budoucnosti 

 Tak tohle číslo Občasníku trvalo mimořádně dlouho. Příspěvků se nashromáždilo v počtu blížícím se 

nule a pan Žemlička se to snažil zachránit svépomocí - v IB tomu říkáme на русском  языкe Samodělem (pan 

prezident Zeman by z nás měl radost).  

Nebylo tedy divu, že jsem ho musel s prvním obtahem zdvořile vypoklonkovat. Vydání se tak o skoro 

měsíc zdrželo (což, bohužel, také zapadá do mozaiky dále zmíněného tématu), a tak některé články jsou sice 

nadčasové, ale některé v překotném vývoji posledních dnů už zapadají nánosem prachu.  
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Tak třebas takový místopředseda vlády Jan Hamáček. Kdopak si dnes už vzpomene na jeho tehdy 

slavný nervový kolaps z přepracování pro nás lidi a za nás  lidi  (opozice prý z dobře informovaných zdrojů 

věděla, že to byla kocovina), který zmiňuji v článku Odborníci? Hamáček od té doby učinil daleko slavnější 

činy! 

 A tak je to, bohužel, i v hospodářství. Poslední asi dva týdny se strhla a stále se přiostřuje hotová 

mela o suroviny, polotovary a součástky. Nevíme, jak to všechno skončí. Vyloučeno není ani omezování 

výroby, odstávky, nedobrovolná volna. Kde, holt, nic není, ani smrt nebere!  

Milan Žemlička to trefně komentoval asi takhle: No, když se tolik lidí válí doma na podporách, 

kovidovném, nemocenských a všemožných dávkách, tak je jasné, že ti, kteří ještě dělají, to nemůžou stačit! 

 K čemuž jsem dodal dva Štěpánkovy dodatky:  První -A to ještě vezměme v úvahu, že někteří lidé ale 

jen chodí do práce! A druhý: A to celé zarámujme situací, kdy se od roku 2008 v rámci takzvaného 

kvantitativního uvolňování natisklo asi půl trilionu dolarů a půl trilionu eur ( a samozřejmě také obrovské 

kvantum korun českých), takže lidé sice pracují málo, ale peněz mají hodně a zkrátka to své zboží, wellness 

pobyty, restaurace, atd.,atd.   chtějí a chtějí! Jak to má ta hrstka dosud ještě pracujících stihnout?  

Jak má vyrobit hodnoty za jen tak bez jakéhokoli krytí natištěné peníze?  Takže se máme asi na co 

těšit! 

Kvido Štěpánek 

I práce může bavit...  
Do Isolitu - Bravo jsem nastoupila 13. 10. 2020 jako montážní dělník, konkrétně na balení 

výtěrových tyčinek do nosu. 

 Při nástupu jsme se domluvili, že podstoupím „kolečko“ po fabrice, kde budu sbírat zkušenosti. Za 

to jsem byla ráda, chtěla jsem skutečně nejdříve poznat prostředí výroby. 

Práce na tyčinkách v příjemné kolektivu ještě s dalšími spolupracovnicemi se mi líbila. 

 

 Po dvou týdnech mi bylo nabídnuto přejít na pozici Referentka logistiky. Bývalá kolegyně, která mě 

zaučovala, odešla během čtrnácti dnů, takže zaučení z její strany muselo být rychlé a perspektivní. 

Pro mě to byla velká výzva a dnes jsem ráda, že jsem na to kývla. 

První měsíc samostatné práce byl rozmanitý a divoký, co se týče administrativních věcí a čtyř řidičů, 
které mám pod křídlem. Naštěstí mám vedle sebe dva rádce, kteří mi podají pomocnou ruku a radu, 
kterou nikdy neopovrhnu. Šikovné referentky, se kterými často komunikuji, co se týče obalů, 
dodacích listů, nakládek atp. Tato práce mě 
hodně naučila, například správné jednání 
s lidmi, komunikaci s vedením, kolegy, řidiči 
atd… 

 Práce mě baví, i když jsou dny, které nejsou 
zrovna podle gusta.  

Ale když člověk nemůže a nebo něco nejde, 
tak musí přidat víc, protože slovo nejde – 
neexistuje!  

A co se týče Covidu 19, věřím, že se bude 
blýskat na lepší časy a za nějakou dobu o 
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covidu, rouškách ani testech neuslyšíme!  

Protože se blíží léto, snad sundáme roušky, nasadíme sluneční brýle a nahodíme  
úsměv, který už nebudeme skrývat, a bude se nám dařit dobře  jako dosud  
a nebo ještě lépe! 
Za tým logistiky  

                                                                                                                Diana Weiglová 

 

Práce obchodního zástupce IB v době covidu 
 

 Jako obchodní zástupce IB mám na starosti jižní a západní Čechy. 

 Od doby, kdy nám COVID  zavřel prodejny kromě pár dní, uplynul skoro rok… 

 Většina prodejen, až na několik výjimek, měla otevřené výdejní okénko, kde po předchozím telefonátu vydali 

zákazníkovi objednané zboží.  

Nikdo nechápal, že maloobchod zůstane zavřený, ale velké prodejny, kde se shromažďuje více lidí, mohou 

prodávat pořád?! Maloobchodní prodejny by si regulovaly počet zákazníků na ploše a nedocházelo by k 

tlačenicím jako u velkých supermarketů.         

Ještě tomu nasadili korunu, když nespecifikovali, co se může prodávat. Vládní nařízení znělo, že se mohou 

prodávat domácí potřeby, ale nikdo nevěděl, co si pod tím představit. Každý týden jsme vyhlíželi konec 

nouzového stavu, ale při zvyšujícím se počtu nakažených se to stále oddalovalo.  

Zákazníkům jsem se snažil dodávat dobrou náladu.:-)  Naše firma byla jedna z mála, která neustále zajišťovala 

servis a dodání zboží, a proto jsme neměli propad v prodejích tak velký. Dalším problémem bylo to, že lidé 

nenavštěvovali prodejny, ale šli z práce rovnou domů, kde si potřebné zboží objednali z e-shopu. Až budete 

číst tento článek, tak věřím, že kamenné prodejny budou již otevřené a my budeme prodávat jako dříve a 

nebo ještě více 😊. 

          Jiří Malý, obchodní zástupce D5 

 

Řešíme hovadiny 
18. března hrála pražská Slavia druhý osmifinálový zápas Evropské ligy ve Skotsku s Glasgow Rangers a 

vyhrála tam 2:0. Znamenalo to postup do čtvrtfinále této soutěže, protože v Praze remízovala 1:1. Ano, měli 

jsme radost, protože u nás jsme slávisti – táta byl slávista, já jsem slávista a Péťa je také. 

Ale vraťme se k zápasu. Hrálo se tvrdě, brankáře Slávie zranil kopačkou na hlavě a došlo k údajné rasistické 

urážce hráče Rangers černé pleti. Nepíšu nic nového, sdělovací prostředky toho byly a stále jsou plné. A 

pokud to opravdu někomu uniklo, tak pouze upřesňuji, že se nepíše o tom, že protihráč brankáři rozkopl 

hlavu, a pokud by se „trefil lépe“, tak by si brankář možná již nezachytal. Píše se o údajné rasistické urážce 

v emočně vypjatém zápase, kdy je určitě uměním zůstat stoicky klidným. 

 Je několik týdnů po zápase a k tématu se vyjadřují další a další lidé, kteří si myslí, že mají co říci. A co vlastně 

řeší? To, že chlap ze Slávie řekl v rozčilení něco chlapovi s černou pletí z Rangers. Rasista asi určitě nebude, 
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protože hraje ve Slávii s několika chlapíky černé pleti, a problém s tím evidentně nemá.  Ale téma je na světě, 

všichni to řeší.  Zranění brankáře nebo to, že tři čtyři údajní fanoušci Rangers podřízli o několik dnů později 

polského fanouška Celtiku, je méně důležité.  

A to je bohužel problém dnešního světa – řešíme hovadiny a to podstatné nám uniká. A že takových příkladů 

je! Nebudu je zde uvádět, každý jich známe z každodenního života spoustu. Zkusme tedy opravdu řešit pouze 

to podstatné!! 

Petr Bodlák 

 

Zajmujemy się bzdurami 

18 marca grała praska Slavia mecz 1/8 finału Ligi Europy w Szkocji z Glasgow Rangers, wygrywając tam 2: 0. 

Oznaczało to awans do ćwierćfinału tych zawodów, ponieważ w Pradze zremisowała 1: 1. Tak, byliśmy 

szczęśliwi, bo jesteśmy fanami Slaví - tata był fanem Slaví, ja jestem  fanem Slaví i Péťa również. 

Ale wróćmy do meczu. Gra była ciężka, bramkarz Slávie został kontuzjowany przez kopnięcie w głowę i 

doszło do rzekomej rasistowskiej napaści czarnoskórnego gracza Rangersów. Nie piszę nic nowego, środki 

masowego przekazu były i nadal są pełne tych informacji. A jeśli komuś to naprawdę  umknęło, to tylko 

zaznaczam, że nie pisze się o tym, że przeciwnik kopnął bramkarza w głowę, a jeśli „trafił by lepiej”, to 

bramkarz mógł tego nie złapać. Mówi się o rzekomej rasistowskiej zniewadze w emocjonalnie napiętej walce, 

podczas gdy z pewnością sztuką jest w tym przypadku zachować stoicki spokój. 

Jest kilka tygodni po meczu, a do tematu powraca coraz więcej kolejnych i kolejnych ludzi, który myślą, że 

mają coś do powiedzenia. A co właściwie rozwiązują? To, że facet ze Slávie powiedział coś w gniewie do 

czarnoskórego faceta z Rangers. Rasistą napewno nie będzie, ponieważ gra w Slávii z kilkoma czarnoskórymi 

mężczynami i ewidentnie nie ma z tym problemu. Ale temat jest na świecie, wszyscy się nim zajmują. 

Zranienie bramkarza czy to, że trzech czy czterech rzekomych kibiców Rangersów kilka dni później zabiło 

maczetą polskiego kibica Celtiku jest mniej ważne.  

I to jest niestety problem dzisiejszego świata – zajmujemy się bzdurami, a to co ważne, istote nam ucieka. 

Takich przykładów jest dużo! Nie będę ich tutaj wymieniał, wszyscy je znamy z życia codziennego.Spróbujmy 

więc naprawdę zajmować się tylko tym, co jest ważne! 

Petr Bodlák 

 

Společný zájem o dobrou věc nás potěšil 
Sbírka na defibrilátor se vydařila 

 
Jablonští hasiči přišli na přelomu roku  s nápadem pořídit do našeho města defibrilátor, což je přístroj, který 
je schopný elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce. Shodli jsme se společně, že by mělo být 
naším společným zájmem mít takový přístroj na blízku, a nijak neotálet. 
 Vyhlásili jsme bleskovou veřejnou sbírku napříč firmami v Jablonném, a to jedním zvacím emailem. Odezva 
firem byla nad očekávání, a tak jsme dokonce přidali i termokameru, pomocí níž mohou nalézt například 
osoby v bezvědomí v zakouřeném prostoru, zjistit teplotu různých předmětů, které hrozí výbuchem - 
například tlakových láhví - nalézt ohniska požáru a mnoho dalšího užitečného. 
U obou přístrojů jsme získali slevy oproti původním nabídkám a nákup jsme realizovali. 
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Specifikace obou přístrojů, finální ceny a příspěvky jednotlivých firem a živnostníků jsou uvedeny v příloze. 
Celková cena obou přístrojů je 94.314 Kč a my děkujeme všem zúčastněným.  
 
 
Zase jednou se nám podařilo uskutečnit to, co kdysi bylo považováno našimi pradědy za běžné - sjednotit se 
a vybrat mezi sebou na dobrou věc! 

  

Oslovená firma-dárce 
finanční příspěvek 

Kč 

VAK Jablonné nad Orlicí a.s. 10.000,00 

Vakstav, spol s .r.o. 10.000,00 

Kestin, spol. s r.o. 10.000,00 

Dřevotvar 5.000,00 

Flexcon, spol. s r.o. 9.200,00 

Luboš Doleček 4.000,00 

Richard Štrbík 10.000,00 

Fara Jablonné na Orlicí 10.000,00 

Miroslav  Kyllar 2.000,00 

Rehabilitace M.R. s.r.o. 2.000,00 

Lékárna AMFORA Jablonné nad 
Orlicí 3.000,00 

Isolit Bravo, spol. s r.o. 22.114,00 

Celkem : 97.314,00 

 
 
S přátelským pozdravem / Kind regards 
 
Kvido Štěpánek 
 

 

 

Zpříjemnili jsme pobyt seniorům v Domově 
důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě  

 

 

Domov důchodců v Červené Vodě je velmi 

příjemným prostředím a zakládá si na 

zlepšování kvality života pro seniory.  

Jeho cílem je vytvořit obyvatelům klidné a 

bezpečné prostředí, zajistit jim důstojné prožití 

stáří, podporovat a rozvíjet přirozené sociální 

vazby obyvatel – kontakt s rodinou, přáteli a 

společenské vyžití. Pro seniory  se pořádají 

různé aktivity, jako cvičení v altánu, výlety do 

cukrárny, limonádové odpoledne, bublinkové 

párty a podobně… 

Proto když se panu řediteli ozvala paní Petra 

s prosbou o zakoupení dvou křesel, komody a 

lampy do jejich reminiscenčního / 

vzpomínkového/ retro koutku – neváhal a 

vyhověl. 

 (Reminiscenční metody, aktivity, programy 

či projekty jsou dnes běžnou součástí práce se 

starými lidmi v institucích. Používají se 

k tomu různé vzpomínkové knihy a  retro 

prvky.) 
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Naše firma tedy obdarovala Domov 

důchodců sv. Zdislavy v Červeně Vodě 

stylovým retro koutkem! Obyvatelé domova 

si zde mohou přečíst knížku nebo dát 

dobrou kávu s rodinou či přáteli za 

doprovodu příjemné hudby z gramofonu... 

                                                                                                           

Martina Marková, referent SaM 

Poděkování za sponzorský dar 

Zaměstnanci a obyvatelé Domova důchodců sv. 

Zdislavy v Červené Vodě tímto srdečně děkují panu 

Štěpánkovi za velkorysý dar v podobě nového 

„retro“ nábytku do reminiscenčního 

(vzpomínkového) koutku. 

Nyní reminiscenční koutek rozšiřujeme a 

zdokonalujeme drobnostmi, aby obyvatelům 

Domova navodil příjemné vzpomínky na mládí.  

Velmi si vážíme dlouhodobé podpory 

volnočasových aktivit našich obyvatel ze strany 

pana Štěpánka, které napomáhají udržovat nebo 

obnovovat jejich psychickou pohodu. 

Ještě jednou velmi děkujeme a těšíme se, až se 

pan Kvido Štěpánek bude moci osobně setkat 

s úsměvy vděčných a spokojených obyvatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislativní změny ve mzdách od roku 2021     
Výpočet dovolené 

Základní zákonná výměra ve výši 4 týdnů zůstává stejná. Nárok na dovolenou bude odvozen od 

týdenní pracovní doby konkrétního zaměstnance a bude sledován v hodinách. To znamená, že 

zaměstnanec, který má pravidelnou týdenní pracovní dobu (40 hodin týdně) a bude u svého 

zaměstnavatele pracovat celý kalendářní rok (52 týdnů), bude mít nárok na 160 hodin. Při týdenním 

úvazku 37,5 hod. vzniká nárok na dovolenou 150 hodin atd. U zaměstnanců, kteří mají pravidelnou 

pracovní dobu, změna v zásadě nepřinese žádný efekt. U zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou 

pracovní dobou, kdy jsou některé směny různě dlouhé, je dovolená v hodinách spravedlivější. Čerpat 

dovolenou budou všichni zaměstnanci v hodinách.  

Nově nárok na poměrnou část dovolené vznikne, pokud zaměstnanec pracoval u jednoho 

zaměstnavatele alespoň po dobu 4 týdnů, tj. 28 kalendářních dnů (dosud musel odpracovat 60 dnů). 

Nárok vznikne za každý odpracovaný týden ve výši 1/52 z celkového nároku. Ke krácení dovolené 

může nově dojít jen z důvodu neomluvené absence. Dovolená se krátí o tolik hodin, kolik hodin 

trvala neomluvená absence, a lze ji krátit jen v tom roce, ve kterém k neomluvené absenci došlo.  



33 
 

Překážky v práci již nejsou důvodem pro krácení dovolené. Dočasná pracovní neschopnost, 

karanténa, mateřská dovolená se do výkonu práce započítávají a nárok na dovolenou se 

nepřepočítává. K úpravě nároku na dovolenou dochází jen u některých překážek stanovených 

vládními nařízeními. Za výkon práce se překážky uznávají jen do limitu 20násobku stanovené 

(respektive sjednané) týdenní pracovní doby. Zároveň platí, že zaměstnanec mimo dobu jejich trvání 

odpracoval alespoň 12násobek stanovené týdenní pracovní doby. 

 

Zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na 
poplatníka 

Od roku 2021 je superhrubá mzda zrušena 

jako základ daně a nově je základem daně 

hrubá mzda. Sazba daně přitom zůstane 15% 

(resp. 23% pro vysoké mzdy). Při zdaňování 

superhrubých mezd byla do konce roku 2020 

skutečná sazba daně cca 20%. Nyní, nově bez 

nutnosti zdaňovat superhrubou mzdu, se od 

roku 2021 čisté mzdy plošně zvýšily. 

 Zvýšila se také sleva  na poplatníka daně 

z příjmu fyzických osob z původních 2070,--

Kč měsíčně na 2320,--Kč, tj. o 3000 Kč za 

rok.  

 

Zvýšení minimální mzdy a nezabavitelné částky 
Minimální mzda  je pro rok 2021 stanovena  na 15 

200,--Kč, / v roce 2020 činila 14 600,--Kč/. 

Nezabavitelná částka  na osobu povinného pro rok 

2021 činí  7872,75 Kč  a na vyživovanou osobu 

2624,25 Kč. Používá se pro stanovení výše srážek 

při exekucích a insolvencích. 

 

Věra Kalousová, mzdová účtárna 

 

2 % z čisté mzdy navíc? Jak nato? Využijte nabídky od 
UniCredit Bank 

Přicházíme s exkluzivní nabídkou pro všechny zaměstnance IB.  

Náš dlouhodobý partner UniCredit Bank nabízí všem našim zaměstnancům, při přechodu do jejich peněžního 

ústavu, speciální nabídku, a to běžný účet s odměnou 2 % každý měsíc z výplaty, připsané na účet, a to po 

dobu jednoho (prvního) roku. Tato částka má jedno drobné omezení a tím je max. možná částka, která se 

za ten daný první rok připíše, a to je max. 10000 Kč. 

Jak tuto odměnu získat? 

 

1. Založit si účet v UniCredit Bank 

2. Dát pokyn do mzdové účtárny, aby zaslala mzdu na nový účet 
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V prvním roce přechodu k této bance je tak možno získat až 10 000 Kč k čisté mzdě. Níže v tabulce jsou 

uvedeny příklady mezd a výše odměny.  

Čistá mzda Odměna 2 % měsíčně Ročně 

20 000 Kč + 2 % 20 400 Kč (+ 400 Kč x 12 měs.) 4 800 Kč 

25 000 Kč + 2 % 25 500 Kč (+ 500 Kč x 12 měs.) 6 000 Kč 

30 000 Kč + 2 % 30 600 Kč (+ 600 Kč x 12 měs.) 7 200 Kč 

35 000 Kč + 2 % 35 700 Kč (+ 700 Kč x 12 měs.) 8 400 Kč 

40 000 Kč + 2 % 40 800 Kč (+ 800 Kč x 12 měs.) 9 600 Kč 

 

Dále UniCredit Bank přichází s nabídkou hypotéky s atraktivním úrokem a navíc s bonusem  - vrátí zpět celou 

první splátku úvěru.  

Běžný účet je možno založit: 

- Online – z webové adresy www.unicreditonline.cz a použitím promokódu CZ46507272 

- Na pobočce  

- U bankéře 

 

V případě zájmu a dotazů je možné se obrátit na paní Evu Jansovou z finanční účtárny nebo na pana 

Miroslava Muchu z UniCredit Bank: 

Key Account Manager - Miroslav Mucha, tel.: 601 560 298, miroslav.mucha@unicreditgroup.cznebo navštívit 

pobočku UniCredit Bank: Lanškroun,J. M. Marků 52 – Pavel Hrubeš, tel.: 607 038 210, 

pavel.hrubes@unicreditgroup.cz  

     Eva Jansová, ekonomická účtárna 

 

 

 

 

Covid-19 a jak dál? 
 

Už více než rok žijeme dost jiné životy než dříve. V souvislosti s postupujícím očkováním i promořováním 

populace, čehož jsem i já příkladem, se stále častěji nabízí otázka, kdy to všechno skončí, kdy se vrátíme zpět 

do zajetých kolejí. Vrátíme se však vůbec? Opravdu chceme ,,jen“ staré časy?     

Pomyslné světlo na konci tunelu se snad blíží, i když nejrůznější mutace viru budou naši cestu ještě asi hodně 

ztěžovat. Věřím však, že moderně pojaté vakcíny si s nimi poradí. Co dál? Společnost si jistě hodně oddechne, 

ale na velké oslavy to podle mě nebude. Na to jsme až příliš chybovali a vzhledem k počtu českých obětí, 

který čítá větší okresní město, to není ani vhodné. Systém řízení i přes nepochybně bezprecedentní situaci 

selhal v mnoha ohledech. S pandemií podobného ražení se v našich plánech nikdy příliš nepočítalo. Během 

roku jejího trvání se však již dala řada věci ,,vychytat“. Na příklad si neumím vysvětlit, že v 21. století musíte 

hlásit své kontakty jednotlivě, nikoliv za celou rodinu – což je další problém, pokud vás je v rodině výrazně 

http://www.unicreditonline.cz/
mailto:miroslav.mucha@unicreditgroup.cz
mailto:pevel.hrubes@unicreditgroup.cz
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více – na minimálně dvě místa – hygienu a svého lékaře. Systém se nepropojí. E-rouška? Jen marketingový 

tah, prakticky nefunkční, setkání s nakaženým ohlásí, až když už je výrazně pozdě. Tohle je v dnešní době 

prostě ostudné a je to jistě jeden z důvodů, proč jsme na tom jako stát tak špatně.  

Další důvod je české politikaření. Politici málo ukázali, že by chtěli táhnout za jeden provaz. Možná až 

poslední týdny je donutily sednout za jednací stůl. Skuteční odborníci se příliš ke slovu nedostávali. Jeden 

ano, ale jeho vlastní osobní přístup k dodržování opatření, která sám zaváděl a podporoval, se ukázal jako 

velmi volný, až to vypadalo, že nám sám ukazuje příklad, jak se dá vše porušit, na co se dá vymluvit, co se dá 

typicky česky ,,přechytračit“. Opravdu neradostný pohled do české kotliny ostře kontrastující s obrovským 

nasazením zdravotníků, kteří vedou boj až na hranice vyčerpání, a přitom jim stát ještě nevyplatil podzimní 

odměny, přestože ministerští úředníci v několikanásobně vyšší podobě již peníze obdrželi. Doslova fackou a 

plivnutím do tváře všech zdravotníků jsou pak aktivity bývalého prezidenta a všech popíračů, kteří mohou 

v rámci svobody slova demonstrovat na náměstích měst, aniž by jim cokoliv hrozilo. Rok zavřené školy a 

neochota cokoliv měnit mě jako pedagoga samozřejmě také velmi trápí. Takhle ne, tohle se prostě musí 

změnit. 

Co s tím? Letos budou volby. Průměrně inteligentní občan již musel pochopit, že populismus narazil díky 

pandemii na své meze a nelze s ním pokračovat dál. Chce se mi věřit, že tohle občané zažili a vidět museli. 

Koho tedy volit? Máme tu opozici, která vše kritizovala, ale s vlastním řešením bohužel také většinou 

nepřišla. Byla by její vláda opravdu lepší? To je velká neznámá. Přesto si troufám tvrdit, že uspět by měla ta 

strana, která bude deklarovat, že její vůdce nemá patent na všechno a že bude hodně naslouchat odborníkům, 

kteří ale budou zároveň i občany budícími respekt a sami půjdou příkladem. Pak je bude ochotna následovat i 

většina národa.   

Bude nutné též rychle řešit, co se stavem státních financí, kde již zeje velká propast reálně ohrožující 

minimálně mé děti. Utahování opasků bude nutností. Budeme se muset obejít i bez ,,dárečků“ voličům, což 

někteří asi uslyší neradi, ale jinak to nepůjde. Podnikatelé zejména v oblasti služeb si jistě zaslouží podpořit a 

jejich ,,zmrtvýchvstání“ určitě podtrhne optimistický konec krize. 

Co školství? Lze očekávat, že zcela náhlá a rychlá digitalizace mu snad pomohla. Je však nutné věnovat 

pozornost všem dětem, kterým tato doba hodně vzala. Není možné uvažovat o zkrácení prázdnin či opakování 

ročníků, protože na to nemáme kapacity a vzdělávání nemělo rok pauzu, jen se zcela změnilo. Věřím však, že 

epidemie přinesla i mnoho pozitiv - ,,provětral“ se ,,zatuchlý“ obsah učiva a žáci byli donuceni daleko více 

než dříve jednat samostatně. Nemyslím si, že se bude jednat o ztracenou generaci – co se informací týče, již 

delší dobu nehraje v jejich poznávání prim škola, ale internet. Naopak, budou to žáci cílevědomější, 

samostatnější, pro život možná více připravení. Věřím, že sociální strádání, ten největší problém jejich situace, 

se jim podaří v příštích letech za vydatné pomoci rodičů, učitelů a kamarádů překonat a rány zacelit. To by 

měl být asi jeden z největších úkolů všech po návratu dětí do škol. 

Už delší dobu bylo ,,něco“ ve vzduchu. Minimálně česká společnost si dlouho žila nad poměry, strasti a 

problémy po generace neznala. Možná jsme byli za svoji pýchu právem ztrestáni, možná jsme měli poznat, že 

honění se za mamonem nikam nevede. Věřím, že jsme se snad poučili a doufám, že úplný návrat do 

původních nikam nevedoucích bezstarostných kolejí již nenastane. Celkově jsem optimistou a věřím, že se 
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situace vyřeší a na podobné problémy budeme příště všichni více připraveni. Chyb, z nichž se dá poučit, jsme 

napáchali hodně. Sebereflexe zkrátka nastat musí, jedině tak nás současná krize může posílit. 

 

Jiří Lux, učitel, syn Hany Luxové, servis   

        

TRADIČNÍ   ČESKÉ   ZNAČKY 
 

KVÍZ 

1.   Od kterého roku je česká značka BRAVO 

součástí názvu firmy? 

       a/    1991 

       b/    1993 

       c/    1995 

2.     Tradiční česká značka ZETOR, to jsou 

        a/   auta 

        b/   jeřáby 

        c/   traktory 

 

3.     Náš nejslavnější plzeňský pivovar byl založen 

roku 

         a/   1564 

         b/   1753 

         c/   1842 

 

4.       Čím se proslavila značka MOSER? 

           a/    motocykly 

           b/    ruční výroba skla 

           c/     klavíry 

 

5.        Tradiční česká značka PETROF sídlí ve městě 

           a/   Brno 

           b/   Hradec Králové 

           c/   Kraslice 

 

6.        Jaký produkt reprezentuje tradiční česká 

značka ALPA? 

            A/   alpská čokoláda 

            b/    bylinná kosmetika 

            c/    optika 

 

7.         Značka KOH-I-NOOR HARDTMUTH je 

nerozlučně spjata s výrobou 

             a/    broušeného skla 

             b/    střelných zbraní 

             c/     tužek 

 

8.           Tradiční česká značka BOTAS vyrábí 

               a/    batohy 

               b/    ochranné pomůcky 

               c/    sportovní obuv 

 

9.            Jaký předmět je ztvárněn v logu 

automobilky ŠKODA AUTO? 

                a/   okřídlený šíp 

                b/   ozubené kolo 

                c/   automobil 

10.           První postavičkou české značky IGRÁČEK 

byl 

                a/     policista 

                b/     zedník 

                c/     kuchař

 

Správné odpovědi 

 

1.b/,  2.c/ od 1946,  3.c/ ochranná známka Pilsner Urquell registrována až v r.1898,  4.b/ sklárnu MOSER v 

Karlových Varech založil r.1857 Ludwig Moser,  5.b/ r.1864 sestrojil Ant.Petrof první  

vlastní klavír,  6.b/ francovka Alpa je alkoholický roztok éterických olejů,silic, vonných látek 

bylin a přírodního mentolu,  7.c/,výroba grafitové tuhy z grafitu a jílu  -1802,  8.c/ vznikla 1963 – BOTAS- 

spojením slov BOTA-Sportovní bota Skuteč,  9.a/ poprvé se objevil v logu r.1926, 

10.b/ od  r. 1976  nejprve s míchačkou, později s Motúčkem BRAVO   :-) 

                                                                                                              Alena Šafářová 
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PANDEMIE   MĚNÍ   ČEŠTINU 
 

V pandemii koronaviru žijeme rok a čeština byla za tu dobu obohacena o stovky slov souvisejících nejen s 

covidem, ale i s opatřeními ovlivňujícími naše životy. 

 

Slovník novotvarů Čeština 2.0, webový projekt, kam lidé sami přidávají nová slova, zaznamenává termíny, 

které se objevují v naší mateřštině. 

 

Jsou to například   :-) 

 

koropakárna, zarach      -      lockdown    

koronoviny                      -      noviny plné článků o koronakrizi 

koronovota                      -      jev nově vzniklý během koronakrize 

koronálevna                    -      nelegálně otevřená hospoda během koronakrize 

kovidoj                             -      jedinec využívající koronavirové krize ve svůj prospěch 

mámorouška                   -      rouška podomácku šitá od maminky 

dvojroušec                       -      člověk nosící dvě roušky přes sebe 

nudlobraní                       -      výtěr z nosohltanu jako součást testu na covid- 19 

respirátorzo                     -      rozpadlé, nepoužitelné torzo respirátoru 

jarka                                 -      jihoafrická mutace koronaviru, podle zkr. JAR 

Věřme, že většina koronavirových slov zmizí, protože to bude znamenat, že zmizel i problém 

 koronaviru. :-) 

                                                                                                     Alena Šafářová 

 

MODLITBA   POKORY 
 

 Pane, ať jsi stéblo trávy nebo obyčejný list. 

 Prosím, dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. 
 Prosím, dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím. 
 Ať vědí, že se učím a že nic neumím. 
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 Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru. 
 Když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru. 
 Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dal. 
 Ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal. 
 
 A dej sílu snášet pokorně, co změnit nemám sil. 
 Odvahu, abych to, nač stačím, na tomhle světě pozměnil. 
 A taky prostý rozum, který vždycky správně rozezná, 
 co se změnit nedá a co se změnit dá. 

 

    Autor:                          Jan Skácel, 1922 – 1989, moravský básník, prozaik 

   Zhudebnili   a zpívají : Hana a Petr  Ulrychovi 

 

ŽILI   MEZI   NÁMI ... 

Čp.203,204 – Vackovi, Jansovi 
 

Jedna z nejkrásnějších staveb v našem  městě –  Vackova vila – čp. 203 a 204 - nazývaná též jablonský 

zámeček - byla postavena v letech 1913-16 v Hradiskové ulici podle návrhu předního českého architekta 

Osvalda Polívky. Park okolo Vackova sídla navrhl český zahradní architekt František Josef Thomayer.  

Tato osobitá budova  je zmiňována v knize Slavné vily Pardubického kraje a patří k chloubám městské 

výstavby na začátku 20.století. 

 

 Byla postavena pro spolumajitele prosperující pily ve městě Václava Vacka (1848-1927). Jeho společníkem 

v podnikání a při stavbě vily byl Václav Jansa (1876-1950). Dům je  i  tichým pomníkem dvou významných  

rodů – Vackovi i Jansovi hráli v historii našeho města  důležitou roli.  

  

V první části vily (čp.203) žila rodina Václava Vacka ml. 

  

S Vackovou rodinou bylo spjato na začátku 19.století čp.13. Zde začneme i náš  příběh...  

20.ledna 1820 se v čp.13 v rodině Josefa Vacka a jeho ženy Pavlíny, rozené Kubelkové, narodil syn Václav. 

Základní vzdělání získal Václav Vacek st. v místě svého narození, dále si roz-šířil své znalosti u strýce 

Františka Aloise Vacka, děkana v Kopidlně, kde mini-stroval. Po svém návratu domů se vyučil kožešníkem. 

Musel se ale i vyrovnat  s bolestnou ztrátou v rodině – jeho otec Josef (purkmistr městyse v letech 1833 – 

1839) náhle 2.září 1839 zemřel.  

V roce 1844 se Václav Vacek oženil s Antonií Grusovou (dcerou řezníka Josefa Gruse v Jablonném nad Orlicí 

čp.32) a s ní vychovával syny Josefa (1844), Václava (1848) a Františka (1855). Svoje vzdělání a znalosti 

uplatnil od 50. let 19.století ve službě pro městys – v letech 1864 – 1872 byl starostou.  

  

V roce 1866 zasáhla do osudu Jablonného nad Orlicí prusko-rakouská válka. 

 Po přepadení pruského transportu 22.července 1866 nedaleko našeho městečka se musel skrývat. Když byl 

incident pruskými  oddíly pod velením hejtmana Panowitze  vyšetřen  a prokázána  jeho nevina,  mohl se  

vrátit 25.července zpět domů. Po uzavření míru obdržel za svoje chování a zastupování městyse v průběhu 

prusko-rakouské války od rakouské vlády Zlatý záslužný kříž. Z kroniky města víme, že vyznamenání mu 

bylo uděleno 25.února 1867 a 10.června 1867 mu bylo při slavnosti ve městě předáno z rukou c.k. 
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zplnomocněného komisaře Sigla. Jablonné nad Orlicí a blízká osada Lubník získala od císaře Pochvalný list a 

byla odškodněna za újmy způsobené pobytem pruských vojenských oddílů.  

Jednou z podmínek mírové smlouvy uzavřené mezi Pruskem a Rakouskem byla výstavba železné dráhy do 

Kladska . I zde byl Václav Vacek  nucen přijmout další ránu. Jeho rodný dům, který stával pod záložnou, 

musel tomuto dílu ustoupit.  

     

V roce 1874 koupil od Františka Luxe statek čp.13 v Lubníku (dnes čp.223). Po návratu syna Františka 

z vojenské služby v roce 1878 začal společně s ním provozovat obchod se dřívím. Štěstí v podnikání bylo 

úzce spjato i se štěstím rodinným. 

 Rodina se rozrůstala díky sňatkům jeho synů - starší syn Josef si vzal 27.dubna 1869 Josefu Neškudlovou, 

vdovu po hostinském v Lubníku čp.3 (dnes čp.213), syn Václav se oženil 24.listopadu 1874 s Annou 

Schlesingrovou, dcerou krupaře Františka Schlesingra z Jablonného nad Orlicí čp.18. Nejmladší syn František 

se oženil 25.ledna 1887 s Annou Neškudlovou, dcerou Jana Neškudly, hostinského v Jablonném nad Orlicí 

čp.79. V roce 1884 koupil společně se synem Václavem za 4 000 zlatých od Arnošta Čamra mlýn čp.123 

(zároveň byl mlýn přepsán na syna Václava) a po roce ho přebudovali  na pilu.  

 

Václav Vacek st. patřil mezi spoluzakladatele občanské záložny ve městě – byl jejím ředitelem v letech 1886 

– 1891 -  a poté působil v záložně jako pokladník. I přes pokročilý věk  se zájmem sledoval  dění  nejen ve své 

rodné obci, ale i události domácí a světové.  

Václav Vacek st. zemřel 18.dubna 1900 v Lubníku čp.13. 

  

Jeho synové Václav ml.(1848) a František(1855) pokračovali ve společném obchodu se dřívím. Dobrou 

organizací pily dokázal Václav získat zákazníky nejen  z nejbližšího okolí, ale i díky pobočce v Nymburku 

nad Labem  další zákazníky ze Staré a Mladé Boleslavi, z Kolína, Přelouče,  Prahy,  dokonce i z německých  

Drážďan. Společně se svou ženou Annou (1850, dcera krupaře Františka Schlesingera z Jablonného nad Orlicí 

čp.18) vychovávali  dceru Annu (1875) a syna Václava (1887).  

 

Václav Vacek (1887) se oženil s Marií, rozenou Kašparovou, dcerou nájemce orlického dvora Václava 

Kašpara.  

Společně vychovávali syna Václava (1924, oženil se se Zdeňkou, dcerou stavitele Leopolda Paďoura) a dcery 

Marii (1916, provdala se za jablonského podnikatele Karla Černého) a Evu (provdala se za JUDr.Iva Krču 

z Karlových Varů). 

 

Jako klíčové pro další úspěšný rozvoj Vackovy pily se stalo rozhodnutí Václava Vacka ml. přizvat do 

rodinného podniku svého zetě Václava Jansu. 

 

V druhé části vily (čp.204) žila rodina Václava Jansy. Také rodina Jansových patřila na začátku 19.století 

mezi tehdejší „smetánku“. 

 

 Svůj domov podle městské kroniky měla v čp.31. Mimo jiné tu měla své  kořeny rodina kupce se smíšeným 

zbožím Josefa Jansy (1818) z čp. 87 a jeho dcera Františka Jansová (dlouholetá učitelka na obecné škole). 

 

 Náš příběh bude věnován rodině Františka Jansy (1799). Společně se svojí ženou Annou (dcera řezníka 

Františka Černého z Jablonného čp.85) vychovávali syny Františka (1829), Josefa (1831), Jana (1833), 

Antonína (1837), Václava (1843) a dcery Antonii (1839, kuchařka v Moravské Třebové), Josefu (1846, 

kuchařka v Jičíně) a Filomenu (1850). 

 

Nejstarší syn František (1829) se vyučil řezníkem, později převzal čp.31. Na začátku 50.let 19.století se 

oženil s Kateřinou, dcerou gruntovníka Jana Dostála z Velké Řetové. Společně vychovávali syny Jana 

(1856,po studiu na  Boromeu v Hradci Králové studoval práva v Praze, později byl advokátem v Nových 

Benátkách), Františka (1858, vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze, učil na Gymnáziu v Uherském Hradišti, 

ale známější je jeho působení jako prvního ředitele české reálky v Lipníku nad Bečvou) a Aloise (1862) a 

dcery Annu (1861, učitelský ústav v Praze) a Marii (1864).  

Na začátku roku 1870 František Jansa  nečekaně zemřel.  

 

Druhý syn Josef (1831) je jablonské veřejnosti znám jako jeden z prvních malířů. Nejdříve se  učil 

malovat u Vorlíčků (Jan, Josef, Ferdinand), později v 25letech odešel společně s  Kašparem 

Neškudlou na malířskou akademii do Vídně. I přes podporu od svých strýců (František Alois 
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Vacek, Jan Vacek) zažil společně s Kašparem Neškudlou chvíle nouze a bídy. Po desetiletém 

působení ve Vídni se vrátil zpátky do Jablonného, kde se trvale usadil v č.p.35 a zřídil si tu vlastní 

ateliér.  

Společně se svojí ženou Annou, rozenou Sienovou, vychovávali dvě dcery – Annu (nevlastní dcera) 

a Josefínu (vlastní dcera). 

 Poslední léta prožil v č.p.91 u dcery Josefíny, která se provdala za obchodníka Viléma Pecháčka.  

 

Syn Jan (1833) vystudoval právnickou fakultu. Po jejím dokončení začínal jako koncipient ve Vysokém 

Mýtě, kde později převzal advokátní kancelář. V březnu 1879 jeho záslužnou práci pro město přerušila smrt. 

Na vlastní přání byl pohřben v rodném městě na místním hřbitově. 

 

Syn Antonín (1837) se vyučil klempířem. Když se na začátku roku 1874 ženil s Marií Wágnerovou (dcera 

měšťana a kožešníka Jana Wágnera z Jablonného čp.44), byl hospodářským správcem na panství Teodora 

Artemoviče Teresčenka v Červené gubernii Volyňského újezdu Berdičovský na Malé Rusi.  

  

Syn Alois (1837) vystudoval Gymnázium v Hradci Králové a Právnickou fakultu na Karlo-Ferdinandově 

univerzitě v Praze. Po ukončení studií nastoupil jako koncipient do advokátní kanceláře Karla Leopolda 

Klaudyho v Praze, později měl samostatnou advokátní kancelář v Jičíně. Snažil se angažovat i ve veřejné a 

společenské správě (člen správní rady staročeského knihařského podniku) a od 80.let byl  několikrát zvolen do 

Českého zemského sněmu za staročeskou stranu, zasedal také v Říšské radě (celostátní zákonodárný sbor). 

Jméno Aloise Jansy najdeme mezi prvními čestnými občany našeho města.  

 

Po smrti nejstaršího syna Františka (1829) převzal starost o rodný dům nejmladší syn Václav (1846). Stejně 

jako bratr František se vyučil řezníkem. Na začátku 70.let 19.století se oženil s Marií, dcerou hrnčíře Josefa 

Štiastky z Litovle čp.31. Společně vychovávali syny Václava (1876) a dcery Marii (1872) a Annu (1873).  

Po smrti Václava Jansy na začátku roku 1882 se jeho žena Marie v listopadu 1882 znovu vdala  -  za řezníka 

Františka Barneta (Vlčkovice u Těchonína).  

 

Václav Jansa (1876) se vzdělával na obecné škole v našem městě a na měšťanské škole v Rychnově nad 

Kněžnou.  

Studia na Gymnáziu v Hradci Králové přerušila vážná nemoc. Po uzdravení nastoupil na poštovní úřad 

v Olomouci. V roce 1910 se vrátil zpátky do rodného města. Na místní poště zastával funkci c.k. poštovního 

officiála. Po odchodu ze státní služby přijal nabídku svého tchána Václava Vacka, aby se věnoval 

administrativní a organizační práci v rámci rodinného podniku – Vackovy pily. Jeho organizační talent se 

natolik osvědčil, že záhy vedl všechna jednání s obchodními partnery. Netrvalo dlouho a v názvu pily se 

objevilo i jeho jméno jako projev uznání úspěšné práce pro provoz podniku.  

20.března 1901 se Václav Jansa oženil s Annou Vackovou (dcera majitele pily Václava Vacka v Jablonném 

nad Orlicí). Po roce se narodila dcera Anna (1902, Olomouc), později přišla na svět další dcera  Marguerita 

(1914, Jablonné nad Orlicí). 

 Po smrti své první ženy Anny v roce 1928 se znovu oženil 28.dubna 1931 v Praze (sv.Ludmila Královské 

Vinohrady) s Anežkou Bláhovou (1883), dcerou rolníka Karla Pischela.  

 

Svou činorodost a společenské styky dával do služeb spolků ve městě – byl funkcionářem v Okrašlovacím 

spolku, kronikářem a dlouholetým činovníkem tělovýchovné jednoty Sokol a  v jablonské samosprávě působil 

jako zástupce starosty.  

Ve volných chvílích maloval -  i v této oblasti dosahoval zajímavých výsledků. Mnohé jablonské domácnosti 

dosud zdobí některý z jeho krajinářských obrazů. Dále se zabýval lesnickou činností, převážně v oboru 

pěstebním, a ačkoliv neměl v tomto směru žádnou odbornou průpravu, dokázal navrhnout a dát si patentovat 

dutý rýč na přesazování stromků s kořenovým balem v lesních školkách (tzv.“Jansův dutý rýč“).    

V Jablonném byl přátelsky oceňován svými nejbližšími sousedy a byl také vyhledáván jako spřízněná duše 

k rozpravám nad mapou frontových linií armádním generálem Ludvíkem Krejčím. 

Na osud Václava Jansy těžce dopadly události, které následovaly po únorových dnech roku 1948. Za pouhých 

10 dnů (na své 72.narozeniny) už nesměl vstoupit do své kanceláře – pila byla znárodněna, ačkoliv malým 

počtem zaměstnanců nesplňovala původní kritéria pro znárodnění.  

11.srpna 1950 Václav Jansa zemřel.  

Poslední odpočinek našel v rodinném hrobě na místním hřbitově. 
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Na odkaz svého dědečka v našem městě navázala po sametové revoluci v roce 1989 jeho vnučka Marie se 

svým mužem Zdeňkem. 

 

 Marie se narodila 7.října 1937 ve Zlíně v rodině notáře z Valašských Klobouk  Eduarda Novotného a Anny, 

rozené Jansové.  

Její otec, velký vlastenec a starosta tělovýchovné jednoty Sokol ve Valašských Kloboukách (1939-41), 

zaplatil za svoji činnost nejvyšší oběť v roce 1942, kdy zemřel v koncentračním táboře Osvětim.  

 

Anna Novotná s dcerou Marií se mezitím vrátila zpátky do svého rodného města, Jablonného nad Orlicí. 

 

 Marie tak absolvovala zdejší obecnou a měšťanskou školu, dále se vzdělávala na Gymnáziu v Hradci 

Králové. Přes výborný studijní prospěch nebyla přijata na lékařskou fakultu pro špatný třídní původ. Po 

jednom semestru vysoké školy zemědělské studia ukončila a odešla pracovat do dělnických profesí. Až po 

necelých dvou letech byla konečně přijata na Lékařskou fakultu UK v Praze,  studium ukončila na Lékařské 

fakultě UK v Hradci Králové. 

Po promoci v roce 1963 nastoupila jako sekundární lékařka na Kožní kliniku Fakultní nemocnice KÚNZ 

v Hradci Králové, kde po atestaci prvního stupně z oboru dermatovenerologie zastávala funkci ambulantní 

lékařky (1966-71).  Od školního roku 1971/2 přešla na uvolněné školské místo jako odborná asistentka a své 

pedagogické práci zůstala věrna. Po obhájení kandidátské disertační práce (1975) na téma porušeného 

metabolismu u nemocných se symptomatickou jaterní porfýrií a po atestaci druhého stupně z oboru 

dermatologie (1980) byla jmenována docentkou pro obor kožní lékařství na základě své habilitační práce. 

Jako první v ČSSR zavedla techniku tzv.simultánních kožních fototestů při použití absorpčních optických 

filtrů. V roce 1968 na základě pozorování publikovaného v časopise LANCET se jí dostalo pozvání k ročnímu 

studijnímu pobytu ve fotobiologické laboratoři Institutu pro další vzdělávání lékařů v Londýně, kde pracovala  

v experimentální laboratoři pod vedením špičkového odborníka pro výzkum poruch metabolismu porfyrinů 

profesora I.A.Magnuse. Po návratu do vlasti v červnu 1970 stála u zrodu fotobiologické laboratoře na Kožní 

klinice FN v Hradci Králové. Vzniklo tak pracoviště přístrojově srovnatelné s laboratořemi v zahraničí.  

Významné republikové prvenství získala Kožní klinika hradecké nemocnice přičiněním doc. Nožičkové 

v zavedení fotochemoterapie PUVA v roce 1978. 

 Jako učitelka působila doc.Marie Nožičková nejen na Lékařské fakultě UK, ale i na Střední zdravotnické 

škole v Hradci Králové a jako lektorka doškolovacích kurzů pořádaných Institutem postgraduálního 

vzdělávání zdravotníků v Praze a v Brně. K přednáškám byla zvána i do zahraničí.  

Dále zastávala funkci krajského odborníka pro svůj obor v letech 1983-90, od roku 1984 byla členkou 

předmětové rady oboru dermatovenerologie při Ministerstvu zdravotnictví ČR a členkou vědecké rady LF UK 

(1984-90,1992-2003). Pracovala jako vedoucí katedry dermatovenerologie LF UK v Hradci Králové (1984-5), 

byla členkou Akademického senátu od prosince 1989 do května 1990.  

Ve výboru Československé dermatologické společnosti (později České dermatologické společnosti) pracovala 

od roku 1980 až do roku 2000. 

 Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové byla doc. MUDr. Marie Nožičková zaměstnána čtyřicet let, od 

prosince 1985 jako přednostka Kliniky nemocích kožních a pohlavních až do 30.srpna 2003.  

 

Ani v důchodovém věku neodpočívala – měla soukromou ordinaci v Jablonném nad Orlicí v čp.204. Po boku 

svého muže – Prof. MUDr. Zdeňka Nožičky, Dr.Sc. strávili společně v našem městě podzim života. 

  

Zdeněk Nožička se narodil 27.prosince 1932 v Trutnově. Dětství prožil v Li-berci a v Hradci Králové, kde 

maturoval na Gymnáziu J. K.Tyla. Lékařskou fakultu studoval v Plzni v letech 1952-8 a po jejím ukončení 

působil čtyři roky na neurologii v Náchodě.  

Od roku 1962 až do roku 2012 pracoval ve Fingerlandově ústavu patologie Lékařské fakulty UK a Fakultní 

nemocnice v Hradci Králové. V roce 1965 založil v ústavu laboratoř k imunofluorescenčnímu vyšetřování 

orgánových protilátek.  

V roce 1979 byl jmenován docentem. Doktorát věd a profesura mu byly umožněny až po změně režimu 

v letech 1990, respektive 1992.  

Prof. Nožička byl vynikajícím odborníkem ve svém oboru, vědcem a učitelem, který byl svými studenty 

vysoce hodnocen. V letech 1994 – 2003 byl členem Vědecké rady LF v Hradci Králové, byl opakovaně 

zvolen předsedou Spolku lékařů v Hradci Králové. Jeho obětavá práce byla oceněna Zlatou pamětní medailí 

fakulty a Cenou dr. Františka Ulricha. 
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Manželé Nožičkovi se stali velkými příznivci historie našeho města a byli nápo-mocni při vzniku  publikace 

Jablonné nad Orlicí – Staré fotografie vyprávějí -  a Kronika města Jablonného nad Orlicí. 

 

                                                                               Pavel Kalous 

                                                                               Mlýnská 545 

                                                                               Jablonné nad Orlicí 

 

 

Pro velký zájem o indickou kuchyni, o kterou jsme rozšířili nabídku našich 

jídel v JG, přikládáme pár informací… 

  

Indická kuchyně  

 
Indická kuchyně se skládá z různých regionálních a tradičních kuchyní pocházejících z 

indického subkontinentu.  Vzhledem k rozmanitosti půdy, podnebí, kultury, etnických skupin 

a povolání se tyto kuchyně podstatně liší a používají místní koření, byliny, zeleninu a ovoce. 

 

 První věc, kterou zaznamenáme o indické kuchyni, je koření, kořeněné příchutě a 

zelenina.  Pravdou je, že je to nejcharakterističtější, vždy s přihlédnutím k enormnosti této 

země a počtu různých stylů podle regionů.  Někteří lidé si myslí, že vůně koření přitahovala 

Brity do Indie. 

 Trendy zvenčí byly smíšené a spojily se s trendy v každém rohu Indie.  Vznikla z toho 

kuchyně, kterou dnes známe, s konglomerátem chutí, textur a forem tak rozmanitých jako 

její lidé a kultura. 

 

 Koření Indie 

 

 Nejdůležitější a nejčastěji používané koření a aromata v indické kuchyni jsou chilli papričky 

celé nebo v prášku, hořčičné semínko, kardamon, kmín, kurkuma, asafoetida, zázvor, 

koriandr a česnek. Populární směsí koření je garam masala, prášek, který obvykle zahrnuje 

sedm sušených koření v určitém poměru, včetně černého kardamonu, skořice, hřebíčku, 

kmínu, černého pepře, semen koriandru a anýzu star. Každá kulinářská oblast má výraznou 

směs garam masala—  jednotliví kuchaři mohou mít také své vlastní.  Goda masala je 

srovnatelná, i když sladká směs koření  populární v Maharashtra.  Některé listy běžně 

používané k aromatizaci zahrnují bobkové listy koriandru, listy pískavice řecké a listy 

máty.  Použití kari listů a kořenů k ochucení je typické pro gudžarátskou [34] a jihoindickou 

kuchyni. [35]  Sladká jídla jsou často dochucována esencí kardamonu, šafránu, muškátového 

oříšku a růží. 

 

 Regionální kuchyně 

 

 Výběr jídla se liší na severu, jihu, východě a západě.  Indové ze severu jedí ploché chleby 

jako čapátí a naan, zatímco na jihu dávají přednost rýži a kokosu.  Všestranný kokos 

poskytuje nejen mléko, zahušťuje dušená masa, připravuje žvýkací svačinu a používá se v 

mnoha sladkých jižních pokrmech jako přísada nebo jako ozdoba.  Západní Indie je 
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kosmopolitnější, ale je známá svými tradičními kořeněnými kari.  Bombaj, dříve Bombay, v 

srdci regionu je zaplavena obyvateli měst, studenty a pracovníky.  Všichni mají svou tradiční 

kuchyni, ale oblíbené tradiční pokrmy jsou mořské plody a kari, teplé a pikantní klobásy a 

občerstvení s čajem chai.  Východoindické jídlo se do značné míry spoléhá na rýži, mléko a 

zeleninu, připravené jednoduše s jogurtem, semeny a kořením vařeným v páře a 

kari.  Východní Indové milují své sladkosti a hojně v nich používají mléko a jiné mléčné 

výrobky. 

 

 Dezerty 

 

 Sladký rýžový pudink, podobný rýžovému pudinku v Americe, se nazývá kheer.  Skládá se z 

rýže basmati, mléka, rozinek, cukru, kardamonového semene a mandlí.  Kulfi je indická 

zmrzlina vyráběná vařením redukovaného mléka, které je ochlazeno a poté ochuceno 

mangovým džusem, růžovou vodou a oslazeno cukrem.  Gajar Halwa, mrkvový dezert, 

kokosové suflé, mango pěna a Gasgase Payasam jsou také oblíbené dezerty.  Východní 

Indie je dobře známá svými sladkostmi. 

 

 Nápoje 

 

 Chai je čaj běžně konzumovaný každé ráno při vstávání. Zhotoví se  přidáním mléka, cukru 

a lusků z černého kardamonu do ponořených čajových sáčků.  Sweet Lassi je jogurtový 

koktejl, který lze také ochutit mangem, oblíbeným ovocem, podobně jako 

smoothie.  Oblíbený je také zázvorový a citronový čaj, který můžeme použít k léčebným 

účelům, jako jsou zažívací potíže.  Mrkev Gheer se podává přidáním mrkve do studeného 

mléka.  Alkohol se konzumuje jen zřídka, protože v mnoha indických kulturách je to 

zakázáno.  Čaj je populárnější než káva, kokosové mléko, džusy z manga, guavy a cukrové 

třtiny jsou oblíbené a prodávají se v silničních stáncích a kioscích. Pokud chcete něco 

slaného, může se vám líbit Jal Jeera, voda a kmín. 

 

 Oblíbené pokrmy 

 

 Indická kuchyně nejlépe využívá toho, co je k dispozici, a proto má každý region svá 

oblíbená jídla.  Čočka Dal je oblíbená na severu.  Meen Moli, bílá rybí kari, je na jihu 

milována.  Západní Indové se neobejdou bez Vindaloo, vepřového masa.  Východní Indové 

milují své sladkosti - jednou z nejoblíbenějších je Chhenagaja - chhena, mouka a cukrový 

sirup.  Halwa, oblíbené snídaňové jídlo, se skládá z pšenice, másla, cukru a mandlí nebo 

pistácií.  Indické občerstvení zahrnuje samosy, kořeněný obrat plněný bramborami a 

hráškem a nafouklou rýži, jogurt, tamarind a bramborovou svačinu s názvem bhel 

puri.  Kabobs, masové kuličky, kuře tandoori (pečené na jílu), polévka rasam a rýžové koláče, 

zvané idli, jsou oblíbená jídla. 

Arif Quereshi, v překladu Ilona Ali 
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Personální Inzerce 

Vážení spolupracovníci, získejte do našeho týmu pracovníka na jednu z inzerovaných pozic viz. 

výše a získejte náborový příspěvek ve výši 10 000 Kč, který obdržíte hned po jeho zapracování. 

 


