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Úvodní slovo 

Vážení čtenáři, milí spolupracovníci a všichni přátelé IB, 

hlavy vzhůru, historie se na nás dívá! 

Došlo na slova těch, kteří pohledem zdravého rozumu věděli, že blahobyt, ve kterém jsme 

žili, nebyl normální, nebyl dlouhodobě udržitelný, a hlavně ani zasloužený. 

 Ať už čtete tento Občasník v práci nebo doma, o své dovolené na pláži anebo v atomovém 

krytu, dopřejte si chvíli pro myšlenky a názory některých z nás ... 

To by pro začátek stačilo! Nemá smysl se více strašit, protože tady u nás se ještě nic neděje, 

ale rozhodně nastala hodina „H“, kdy by se měl každý zamyslet...  Určitě si sáhneme hlouběji 

do kapsy, postupně budeme zjišťovat, že některá naše rozhodnutí budeme muset 

přehodnotit. Možná nás to celé posune k lepšímu, protože, jak se říká, vše zlé je k něčemu 

dobré.  

Jakkoliv to zní strašidelně, neboť se dějí moc špatné věci, jsme v tom namočeni všichni. Je 

totiž úplně jedno, zda nás na planetě bude pět nebo dvacet miliard, když dokáže jeden jediný 

člověk držet celý tento stav v šachu a pod napětím toho, co bude zítra. Dějiny prostě 

nezastavíš a co víc, opakují se. Kdo si myslel, že nebudou války, tak je snílek anebo nečte 

Občasník. Historie se o ně pere a nemá-li být prázdná, musí být událostmi naplněna. 

                             „Národ, který se nepoučí z vlastní historie, je odsouzen k tomu ji  

                          opakovat.“ 

Tak věřme, že to brzy přejde a budeme plně užívat jara, bezstarostně chodit do práce a 

pracovat na lepších zítřcích, jak říkali bolševici.  

My ovšem nebudeme budovat socialismus, ale lepší společnost, která to moc potřebuje. Češi 

se opět ukázali jako národ, který se umí semknout a pracovat. Teď už jenom neusnout na 

vavřínech a nenechat se zblbnout dezinformační válkou, která ovládá naši mysl…  

Ponořme se do těchto krásných nezávislých listů, které jsou důkazem svobody a demokracie, 

jež je zhruba jen na jedné polovině planety. My máme štěstí být tou západní, byť se ta naše 

hranice, která ty dva světy dělí, právě otřásá v základech… 

Milan Žemlička, personalista IB  
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Słowo wstępne 

Drodzy czytelnicy, mili współpracownicy i wszyscy przyjaciele IB,  

głowa do góry, historia na nas patrzy!  

Doszli do głosu ci, którzy dzięki zdrowemu rozsądkowi wiedzieli, że dobrobyt, w jakim 

żyliśmy, nie był normalny, nie był do utrzymania na dłuższą metę, a co najważniejsze, nie był 

zasłużony. 

Niezależnie od tego, czy czytacie ten Občasník w pracy czy w domu, na wakacjach na plaży 

czy w schronie przeciwatomowym, poświęćcie chwilę na przemyślenia i poglądy niektórych z 

nas... 

To by wystarczyło na początek! Nie ma sensu się  już straszyć, ponieważ tutaj u nas nic się nie 

dzieje, ale z pewnością nadeszła godzina „H”, kiedy każdy powinien pomyśleć … Na pewno 

sięgniemy głębiej do naszych kieszeń, stopniowo przekonując się, że będziemy musieli się 

ponownie zastanowić nad niektórymi z naszych decyzji. Może przesunie nas to do lepszego, 

ponieważ jak to mówią, wszystko, co złe, prowadzi do czegoś dobrego. 

Choć brzmi to przerażająco, ponieważ dzieją się bardzo złe rzeczy, wszyscy jesteśmy tym 

przesiąknięci. Nie ma znaczenia, czy na planecie będzie nas pięć czy dwadzieścia miliardów, 

jeśli tylko jeden człowiek jest w stanie trzymać ten stan w ryzach i pod presją tego, co będzie 

jutro. Historii po prostu nie jesteśmy w stanie zatrzymać, a co więcej, ona się powtarza. Kto 

myślał, że nie będzie wojny, jest marzycielem lub nie czytał Občasníka. Historia o nie walczy, 

a żeby nie była pusta, musi być wypełniona wydarzeniami. 

         „Naród, który nie pouczył się z własnej historii jest skazany na powtarzanie jej ponownie.“ 

Miejmy więc nadzieję, że niedługo minie i będziemy w pełni cieszyć się wiosną, będziemy 

beztrosko chodzić do pracy i pracować na lepsze jutro, jak mówili bolszewicy. 

Oczywiście nie będziemy budować socjalizmu, ale lepsze społeczeństwo, które tego bardzo 

potrzebuje. Czesi ponownie pokazali się jako naród, który potrafi się zjednoczyć i pracować. 

Teraz już tylko nie należy spoczywać na laurach, nie należy dać się zwieść wojennej 

dezinformacji, która rządzi naszymi umysłami … 

Zagłębijmy się w strony tego niezależnego czasopisma, które są dowodem wolności i 

demokracji, która jest mniej więcej tylko na połowie naszej planety. My mamy szczęście być 

tą zachodnią, nawet jeśli ta nasza granica, która te dwa  światy dzieli, właśnie jest 

wstrząśnięta w fundamentach... 

 

                                                                        Milan Žemlička Pracownik działu personalnego IB  
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Передмова 
  

Шановні читачі, шановні колеги та всі друзі ІБ, 
голову вгору, історія дивиться на нас! 
  
Дійшло на слова тих, хто через здоровий глузд знав, що благополуччя, в якому ми 
живемо, не є нормальним, не стійким у довгостроковій перспективі, а головне навіть 
незаслуженим. 
  
Незалежно від того, чи читаєте ви цей інформаційний бюлетень на роботі чи вдома, 
при відпочинку на пляжі чи в атомному укритті, знайдіть хвилинку на думки деяких з 
нас... 
  
Цього було б достатньо для початку! Більше немає сенсу боятися, тому що тут нічого не 
відбувається, але це точно година «Н», коли всі повинні задуматись... Ми обов’язково 
заліземо глибше в кишені, поступово дізнаємося, що матимемо переглянути деякі з 
наших рішень. Може, це зробить нас кращими, бо, як кажуть, все погане для чогось 
доброго. 
  
Як би страшно це не звучало, адже відбуваються дуже погані речі, ми всі просочені 
цим. Не має значення, п’ять чи двадцять мільярдів нас на планеті, якщо тільки одна 
людина може тримати весь цей стан під контролем і під напругою того, що буде 
завтра.  Історію незупиниш, і більше того, вона повторюється. Хто думав, що війни не 
буде, той мрійник чи не читає «Обчасника». Історія бореться , і щоб вона не була 
порожньою, її треба наповнювати подіями. 

《Нація, яка неповчилася з власної історії, приречена на її повторення》 

Тож будемо вірити, що скоро все минеться і ми повною мірою насолодимось весною, 
безтурботно будемо ходити на роботу і працюватимемо на краще завтра, як казали 
більшовики. 
  
Але ми побудуємо не соціалізм, а краще суспільство, яке цього дуже потребує. Чехи 
вкотре виявилися нацією, яка може об’єднатися і працювати. Тепер просто не 
зупиняйтеся на досягнутому і недозвольте себе обдурити дезінформацією війни, яка 
контролює наші розуми… 
  
Давайте зануримося в ці чудові незалежні листи, які є доказом свободи та демократії, а 
це лише на половині планети. Нам пощастило бути західними, хоча наш кордон, що 
розділяє два світи, просто розхитується до основи… 
  
Мілан Жемлічка, співробітник IB 
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IB On-line 

Jaro 2022 ve stylu sešlápnutí plynu na podlahu … 

Navzdory špatnému ekonomickému vývoji, který nás ze všech stran fackuje „hlava nehlava“, 

vyrábíme a hospodaříme tak, aby naše ekonomky mohly pracovat s černými čísly.   

Lisovna získala nové zakázky NEauto, takže zažíváme opět nárůst výroby i prodeje. Po roce se 

vracíme k nepřetržitému provozu, automobilky navyšují objednávky. Co více si přát! 

Zakázky, které směřovaly do Ruska, jsme stejně, tak jako ostatní, zastavili. Rusové 

nedostanou ani šroubek. Nemůžeme na jedné straně podporovat Ukrajinu s velkorysou 

pomocí a na druhé straně obchodovat s tím, kdo na jejím lidu páchá jen těžko uvěřitelné 

zločiny. Zdravý rozum a morálka velí jasně. Tolik na vysvětlenou pro ty, kteří to ještě 

nepochopili. 

JG hlásí opět další nárůst v počtu obědů, a to je dobré znamení. Momentálně vaříme pro 

1400 lidí denně. Ve městě běží klepy, že u nás moc dobře vaří a že dáváme velké porce. Jen 

tak dál! Je to pravda a nás to moc těší 😊! JG navíc připravuje rozšíření. Plocha stávající 

kuchyně se zvětší zhruba dvojnásobně, nové prostory budou samozřejmě vybaveny novými 

pánvemi, konvektomaty, kotli a dalším zařízením. Narovnáme logistický tok – suroviny 

starým výtahem nahoru a hotová jídla novým výtahem na druhé straně kuchyně do aut (pro 

JG kupujeme dvě nová) - vše bude uzpůsobeno tak, abychom mohli v budoucnosti vařit 2 000 

jídel denně!   

S navyšováním výroby u nás našlo práci 65 nových spolupracovníků, z toho 35 Ukrajinců. 

V současné době máme ještě některé pozice volné, např. hmotaře, vážného a seřizovače. 

Uvítali bychom také záložního mistra lisovny. Takže pokud by někdo měl zájem či o někom 

věděl, může vyhledat personalistu firmy. 

Co se týká Ukrajiny, podnikli jsme několik cest na Ukrajinu kamiony i devítimístnou 

dodávkou. Dopravili jsme tam desítky tun pomoci a zpět jsme přivezli asi dvacet lidí, které 

jsme ubytovali, poskytli jim nezbytnou pomoc a práci, dále dětem školu a školku. Jedno 

děvče se nám podařilo umístit do naší spolupracující školy SOU Lanškroun do učebního 

oboru, za což děkujeme. Celkem u nás našlo přívětivé zaměstnání již 45 Ukrajinců. 

- První kvartál roku se nám v celku ekonomicky vydařil, i když se netajíme tím, že by to mohlo 
být i mnohem lepší. Některé divize jsou jako na houpačce, ale z větší části to přisuzujeme 
navyšování cen materiálu a energií, které zásadním způsobem požírají čísla, jež by se jinak 
promítla do zisku firmy. Ne všude se nám podařilo zvednout ceny pro zákazníky, takže je tam 
určitý negativní doběh. Každopádně navýšení energie o 400% se musí někde projevit.  

-  
- V letošním roce jsme si navýšili mzdy o 12%, což je v danou chvíli více než inflace. Průměrná 

mzda převyšuje 40.000 Kč, což je vysoko nad průměrem regionu i nad průměrem ČR. I tyto 
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prostředky ovlivňují výsledné hospodaření, takže rozhodně máme co dělat, abychom jako 
firma vyšli a měli jsme ještě na investice do nových technologií, bez kterých se v moderní době 
žádná firma neobejde. 

-  
- Letos investujeme tradičně hodně. Tak například jsme vybavili kompletně zánovní halu 

Oranžérii hned několika novými zařízeními, která nám zajistí vyrábět již všechny součásti pro 
Nástrojárnu a Motúčko doma. To přinese práci zhruba dalším třem až pěti lidem. Nakoupili 
jsme přístroje: Laserové vypalovací CNC centrum, CNC Ohýbačku trubek, Práškovou lakovnu a 
CNC 6 osý nejmodernější soustruh, na kterém jdou vyrábět mimo jiné i ozubená kola. Na cestě 
je nová pila na řezání oceli, ohraňovací lis a svářecí robot, který bude vrcholem těchto 
technologií, a další robotizované pracoviště vrtání.  Vše je v ceně cca 60 mil. Kč. 
 

- Motúčko si vede velmi dobře a kopíruje rok 2021, který byl naprosto nejlepším rokem celého 
našeho prodeje za 12 let. Přivedli jsme na svět nové modely Motúček, např. Koňačka, Koňka, 
Terénní tahač přívěsů, ale také třeba příslušenství prosívačka apod.  

- Na poslední červnovou sobotu chystáme Den otevřených dveří Motúčka, kam vás srdečně 
všechny zveme. Info o DOD Motúčka 2022 naleznete na stránkách www.motucko.cz.     
 

- Pokud jsme zmínili, že některé provozy jsou jako na houpačce, tak to platí o Nástrojárně, kde 
se zásadním způsobem projevují navýšené ceny oceli, potažmo nástrojů i strojů, a také 
zvýšené mzdy. Vše, na co se člověk podívá, je, jak se říká ze železa. Budeme se s tím muset 
prostě vypořádat, jiná cesta není. 
 

- Ještě stojí za zmínku, že vyrábíme 38 000. Motúčko! Za dva tři měsíce budeme mít 40 000 
Motúček, a to je již necelá polovina vysněného prvního plánu táty Motúčka Kvida Štěpánka! 
Znovu si musíme připomenout, že když před deseti lety sdělil, že pro něj je výzva vyrobit a 
prodat 100 000 Motúček, mnozí kroutili hlavami, že se dozajista zbláznil… V tuto chvíli je 
skutečně reálné mluvit v dlouhodobých předpovědích pořádné stabilní firmy s vývojem a 
výrobní linkou i o milionu vyrobených a prodaných Motúček. 
 
 
Naším učilištěm ve školním roce 2021/22 prošlo dalších dvacet žáků Nástrojařů ze SOU 
Letohrad a SOU Lanškroun, kteří se podíleli na přímé výrobě a seznámili se tak s běžným 
chodem továrny, kde na sebe navazují procesy, které za normálních okolností slyší jen 
z vyprávění pana učitele. 
 

- Krizím navzdory naše dobročinnost stále navyšuje a převyšuje rok od roku ty předešlé. 
Pomáhat se má, když je to třeba, a tak to děláme.  V prvním kvartále jsme na dobročinnost 
vydali již více jak 4.000.000 Kč, tímto tempem zcela jistě zvedneme naši dobročinnou laťku do 
nejvyšších pater, kde mohla kdy být. Bohužel je to na druhou stranu také špatná zpráva, neboť 
to přímo úměrně signalizuje výši problémů ve společnosti jako takové.  

- Co se týče našeho běžného dárcovství v blízkém i vzdáleném okolí pomoci rodinám, které 
neměly tolik štěstí na normální život, pomáháme dále a neukrajujeme na úkor Ukrajiny.  

-     
- Rádi se zmíníme o aktivitách směrem k ukrajinským přátelům. Založili jsme Klub česko-

ukrajinského přátelství s cílem se pravidelně setkávat, poznávat naše okolí a kulturu českého 
národa.  



7 
 

- První akcí bylo opékání buřtů na Rybárně, kde se nás sešlo na padesát. Potěšilo nás zejména 
to, že akce nebyla jednostranná, jak jsme připravovali, ale objevilo se i milé pohoštění ze strany 
ukrajinských přátel.  

- Druhá akce bude 26.5. v 15:30 hod u Rybárny. Půjdeme na procházku do okolních lesů a 
ukážeme si krásy okolí Jablonného. Pro děcka bude určitě zase nějaká zábava a hry. 
 
 

- Obchodní divize D5 uvedla na trh opět několik nových výrobků a začíná prodávat i LED televize 
– více informací v samostatném článku. 
 

- Covid a virtuální měny se vypařily po anglicku, a to je dobře.. 😊 
 

- Přejeme Vám všem krásné jaro .  
 
                                                                                                                                                                 Vaše redakce 

  

IB On-line 

Wiosna 2022 w stylu wciskania gazu na podłogę … 

- Pomimo słabego rozwoju gospodarczego, który uderza w nas ze wszystkich stron, 
produkujemy i zarządzamy tak, aby nasze ekonomistki mogły pracować z czarnymi liczbami. 
 
- Lisovna zdobyła nowe zamówienia NEauto, więc ponownie doświadczamy wzrostu 
produkcji i sprzedaży.  Po roku wracamy do pracy w trybie ciągłym, producenci samochodów 
zwiększają zamówienia. Czego chcieć więcej! 
 
- Zamównienia, które trafiały do Rosji my, podobnie jak inni, wstrzymaliśmy.Rosjanie nie 
dostaną nawet śrubek. Nie możemy z jednej strony wspierać Ukrainy hojną pomocą, a z 
drugiej strony handlować z tymi, którzy popełniają jedynie trudne do uwierzenia zbrodnie na 
jej obywatelach. Zdrowy rozsądek i moralność wyraźnie nakazują. Tyle do wyjaśnienia dla 
tych, którzy jeszcze tego nie zrozumieli. 
 
- JG ponownie informuje o kolejnym wzroście ilości wydawanych obiadów i to jest dobry 
znak. Obecnie gotujemy dla 1400 osób dziennie. W mieście krążą plotki, że bardzo dobrze 
gotujemy i dajemy duże porcje. Tylko tak dalej! To prawda i jesteśmy z tego bardzo 
zadowoleni! Ponadto JG przygotowuje rozszerzenie menu. Powierzchnia istniejącej kuchni 
poszerzy się mniej więcej dwukrotnie. Nowe pomieszczenia będą oczywiście wyposażone w 
nowe patelnie, piece konwekcyjno-parowe, kotły i inne urządzenia. Poprawimy przepływ 
logistyki - surowce starą windą będą dostarczane do kuchni, a gotowe dania nową windą po 
drugiej stronie kuchni dostarczane do aut (kupujemy dwa nowe auta dla JG) - wszystko 
zostanie zaadaptowane tak, abyśmy mogli w przyszłości gotować 2000 posiłków dziennie! 
 
- Wraz ze wzrostem produkcji znalazło u nas pracę 65 nowych pracowników, z czego 35 to 
Ukraińcy. Obecnie mamy jeszcze kilka wolnych wakatów, np. potrzebujemy pracowników na 
stanowiska hmotaře, vážného i ustawiacza. Powitalibyśmy również w naszym gronie osobę, 
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która byłaby zainteresowana pracą na stanowisku zastępca majstra działu lisovny. Jeśli więc 
ktoś jest zainteresowany taką pracą lub o kimś takim wie, może poinformować o tym fakcie 
pracownika działu personelnego firmy. 
 
- Jeśli chodzi o Ukrainę, odbyliśmy kilka podróży na Ukrainę ciężarówką i 
dziewięcioosobowym busem. Dostarczyliśmy na Ukrainę kilkadziesiąt ton pomocy i 
przywieźliśmy do Czech dwadzieścia osób, które zakwaterowaliśmy, zapewniliśmy im 
niezbędną pomoc i pracę oraz szkołę i przedszkole dla dzieci. Udało nam się również 
umieścić jedną dziewczynę we współpracującej z nami szkole SOU Lanškroun, za co 
serdecznie dziękujemy. Łącznie 45 Ukraińców znalazło pracę w naszej firmie. 
 
- Pierwszy kwartał roku był dla nas całościowym sukcesem ekonomicznym, choć nie 
ukrywamy, że mogłoby być znacznie lepiej. Niektóre działy są w fazie wahań, ale w 
większości przypisujemy to rosnącym cenom materiałów i energii, które w zasadniczy sposób 
pochłaniają liczby, które w przeciwnym razie znalazłyby odzwierciedlenie w zyskach firmy. 
Nie wszędzie udało nam się podnieść ceny dla klientów, więc jest pewien negatywny spadek. 
W każdym razie wzrost energii o 400% musi znaleźć gdzieś swoje odzwierciedlenie. 
 
- W tym roku podnieśliśmy płace o 12%, co w tej chwili stanowi więcej niż inflacja. Średnia 
wynagrodzenia przekracza  40 000 Kč, co jest znacznie powyżej średniej w regionie i powyżej 
średniej w Czechach. Te środki wpływają również na ekonomię finalną, więc zdecydowanie 
mamy co robić, aby wyjść jako firma i wciąż musimy inwestować w nowe technologie, bez 
których żadna firma nie może się obejść w dzisiejszych czasach. 
 
- W tym roku tradycyjnie dużo inwestujemy. Na przykład kompletnie wyposażyliśmy nową 
halę Oranżerii w kilka nowych urządzeń, które umożliwią nam produkcję wszystkich 
komponentów do Narzędziowni i na Motúčko. To przyniesie pracę dla około trzech do pięciu 
osób. Zakupiliśmy następujące urządzenia: centrum wypalania laserowego CNC, giętarkę do 
rur CNC, urządzenie do malowania proszkowego oraz nowoczesną 6-osiową tokarkę CNC, na 
której można wyrabiać m.in. koła zębate. W drodze jest nowa piła do cięcia stali, prasa 
krawędziowa i robot spawalniczy, który będzie szczytem tych technologii, oraz innych 
zrobotyzowanych wiertniczych stanowisk pracy. Wszystko za łączną kwotę około 60 mil. Kč. 
 
- Motúčko ma się bardzo dobrze i kopiuje rok 2021, który był najlepszym rokiem całej naszej 
sprzedaży od 12 lat. Wprowadziliśmy nowe modele Motúček, takie jak Koňačka, Koňka, 
Terénní tahač přívěsů, ale także np. akcesoria do przesiewaczy itp. 
 
- W ostatnią sobotę czerwca przygotowujemy Dzień Otwarty Motúčka, na który wszystkich 
serdecznie zapraszamy. Informacje o DOD Motúčka 2022 można znaleźć 
na www.motucko.cz. 
 
- Jak już wspomnieliśmy powyżej, niektóre produkcje chwieją się jak na huśtawce, to dotyczy 
to głównie Narzędziowni, gdzie wzrost cen stali, a co za tym idzie narzędzi i maszyn, oraz 
wzrost płac mają na to znaczący wpływ. Wszystko, na co człowiek spojrzy jest, jak mówią, 
wykonane z żelaza. Po prostu będziemy musieli sobie z tym poradzić, nie ma innego wyjścia. 
 

http://www.motucko.cz/


9 
 

- Warto również zauważyć, że produkujemy 38 000 Motúčko! Za dwa, trzy miesiące będziemy 
mieć 40 000 Motúček, a to mniej niż połowa wymarzonego pierwszego planu Motúčka, Kvida 
Štěpánka! Jeszcze raz musimy przypomnieć, że kiedy dziesięć lat temu powiedział, że dla 
niego wyprodukowanie i sprzedanie 100 000 Motúček, to wyzwanie, wielu kręciło głowami, 
że zdecydowanie oszalał … W tym momencie naprawdę realne jest mówienie o 
długoterminowych prognozach stabilnej firmy z rozwojem i linią produkcyjną, i o milionie 
wyprodukowanych i sprzedanych Motúček. 
 

- W roku szkolnym 2021/22 przez naszą szkołę przeszło kolejnych dwudziestu żaków 
Narzędziowców z SOU Letohrad i SOU Lanškroun, którzy brali udział w bezpośredniej 
produkcji i tym samym zapoznali się z normalną pracą fabryki, gdzie przebiegają procesy, o 
których zwykle słyszą tylko od pana nauczyciela. 
 

- Mimo kryzysów nasza działalność charytatywna wciąż rośnie i z roku na rok przewyższa 
poprzednie lata. Należy pomagać, kiedy jest potrzeba, i tak też robimy. W pierwszym 
kwartale wydaliśmy ponad 4 000 000 Kč na cele charytatywne, w tym tempie z pewnością 
podniesiemy naszą rozpiętość charytatywną do najwyższych poziomów. Niestety z drugiej 
strony to też zła wiadomość, bo wprost proporcjonalnie sygnalizuje istniejący poziom 
problemów całego społeczeństwa. 
 

- Jeśli chodzi o nasze powszechne darowizny i pomoc w bliskim i odległym otoczeniu, to 
pomagamy rodzinom, które nie miały szczęścia na normalne życie, pomagamy dalej i nie 
lekceważymy Ukrainy. 
 

- Chcielibyśmy wspomnieć o działaniach skierowanych do naszych ukraińskich przyjaciół. 
Założyliśmy Klub przyjaźni Czesko-Ukraińskiej w celu regularnych spotkań, poznawania 
naszego otoczenia i kultury narodu czeskiego. 

 
- Pierwszym spotkaniem było opiekanie kiełbasek na Rybárně, gdzie zgromadziło się 

pięćdziesiąt osób. Szczególnie ucieszyło nas to, że wydarzenie nie było jednostronne, jak 
przygotowywaliśmy, ale był rówież miły poczęstunek od ukraińskich przyjaciół. 
 

- Drugie spotkanie będzie miało miejsce 26.5.22 o godzinie 15.30 na Rybárny. Wybierzemy się 
na spacer po okolicznych lasach i pokażemy piękno okolic Jablonného. Dla dzieci na pewno 
będzie trochę zabaw i gier. 
 

- Dział sprzedaży D5 ponownie wprowadził na rynek kilka nowych produktów i zaczyna 
sprzedawać telewizory LED - więcej informacji w osobnym artykule. 
 

- Covid i wirtualne waluty zniknęły po angielsku i to jest w porządku ... 😊 
 

- Życzymy wszystkim pięknej wiosny :) 
 

 
Wasza redakcja 
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IБ On-line 
Весна 2022 року в стилі притискання газу до підлоги… 
 

Незважаючи на поганий економічний розвиток, який надає нам удари, ми виробляємо і 

керуємо так, щоб наші економісти могли працювати з чорними цифрами. 

Лісовня отримала нові замовлення NEauto, тому ми знову відчуваємо зростання 

виробництва та продажів. Через рік повертаємося до безперервної роботи, 

автовиробники збільшують замовлення. Чого ще можна хотіти! 

Ми, як і інші, припинили замовлення, які йшли в Росію. Росіяни навіть гвинта не 

дістають. Ми не можемо, з одного боку, щедрою допомогою підтримувати Україну, а з 

іншого — торгувати з тими, хто чинить тяжкі злочини проти її народу. Здоровий глузд і 

мораль чітко підказують. Це тільки пояснення для тих, хто цього ще не зрозумів. 

JG повідомляє про чергове збільшення обідів, і це хороший знак. Зараз ми готуємо на 

1400 людей на день. У місті ходять плітки, що ми дуже добре готуємо і даємо великі 

порції. Так тримати! Це правда і ми дуже задоволені! Крім того, JG готує розширення. 

площа існуючої кухні збільшиться приблизно вдвічі, нове приміщення, звісно, буде 

обладнано новими каструлями, пароконвектоматами, бойлерами та іншим 

обладнанням. виправимо логістичний потік - сировина  старим підйомником нагору і 

готові страви з новим підйомником з іншого боку автомобільної кухні (купуємо дві нові 

для JG) - все буде налагоджено так, щоб ми могли приготувати 2 тис. харчування на день 

у майбутньому! 

Зі збільшенням виробництва на підприємстві,у нас знайшли роботу 65 нових 

працівників, з них 35 українців. На даний момент у нас ще є вакансії, такі як ,працівник 

на підготовку сировини, маніпулянт та наладчики. Ми також вітаємо резервного 

майстра лісовні, тож якщо хтось зацікавлений або знає про когось, звертайтеся у відділ 

кадрів підприємства. 

Щодо України, то ми здійснили декілька поїздок в Україну вантажівками та 

дев’ятимісними автомобілями. Ми перевезли туди десятки тонн допомоги і привезли 

близько двадцяти людей, яким надали житло, необхідну допомогу та роботу, а також 

школу та дитячий садок для дітей. Нам вдалося влаштувати одну дівчину в нашу 

співпрацюючу школу SOU Lanškroun за напрямом навчання, за що ми вам дякуємо. 

Загалом ми привітливо прийняли на роботу вже 45 українців. 

 

Перший квартал року був для нас економічно вдалим загалом, хоча ми не приховуємо, 

що він міг би бути набагато кращим. Деякі цеху радіють як н гойдалці, але здебільшого 

ми пояснюємо це зростанням цін на матеріали та енергію, які в принципі є 

споживаючими цифрами, які в іншому випадку вплинули б на прибуток підприємства. 

Нам не скрізь вдалося підняти ціни у замовників, тому є певний негативний спад. В 

будь-якому випадку 400% збільшення енергії має десь відобразитися. 

 

Цього року ми підвищили заробітну плату на 12%, що на даний момент більше, ніж 

інфляція. Середня заробітна плата перевищує 40 000 крон, що значно вище середнього 

по регіону та вище середнього по Чехії. Навіть ці кошти впливають на кінцевий 

менеджмент, тому нам, безперечно, є що робити, щоб підприємство утримувати , і ми 

все одно повинні інвестувати в нові технології, без яких не може обійтися жодне 

підприємство в сучасний час. 
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Цього року ми традиційно багато інвестуємо. наприклад, ми повністю оснастили новий 

зал Orangery декількома новими пристроями, завдяки яким ми вже вдома виготовляємо 

всі компоненти для інструментального цеху та Mотучка. Це дозволить працювати ще 

приблизно трьом-п’яти людям. Ми придбали такі пристрої: центр лазерного 

випалювання з ЧПУ, трубогиб із ЧПУ, цех порошкового нанесення та сучасний 6-ось 

токарний верстат з ЧПУ, на якому, серед іншого, можна виготовляти зубчасті колеса. На 

шляху нова сталерізальна пилка, гальмівний прес і зварювальний робот, які стануть 

вершиною цих технологій, і ще одне роботизоване робоче місце для свердління. Все 

коштує близько 60 мільйонів крон. 

 

Мотучко працює дуже добре і копіює 2021 рік, який був абсолютно найкращим роком з 

усіх наших продажів за 12 років. Ми представили нові моделі Moтучка, такі як Koнячка, 

Koньka, причеп-тягач, а також, наприклад, просіювальні аксесуари тощо. 

В останню суботу червня ми готуємо День відкритих дверей Moтучка, куди запрошуємо 

всіх вас. Інформацію про ДВД Moтучка 2022 можна знайти на www.motucko.cz. 

Якщо ми вже згадали, що деякі операції наче на гойдалках, то це стосується 

Інструментального цеху, де фундаментально відбиваються зростання цін на сталь, а 

отже, на інструменти та верстати, а також підвищення заробітної плати. Все, на що 

дивишся, як то кажуть, залізне. нам просто доведеться з цим впоратися, іншого шляху 

немає. 

Також варто відзначити, що ми виробляємо 38 тис. Мотучок!За два-три місяці у нас буде 

40 000 Мотучoк, а це менше половини першого плану тата Мотучка, Квіда Штепанка! 

Ми повинні знову пригадати, що, коли десять років тому він сказав, що виготовити та 

продати 100 000 Moтучок— це виклик, багато хто похитав головами, що він точно 

збожеволів... 

 На даний момент дійсно реально говорити в довгострокових прогнозах дійсно стабільної 
компанії з розробкою та виробничою лінією про мільйон випущених і проданих Moтучок 

У 2021/22 навчальному році через нашу навчальну школу пройшли ще двадцять 

вихованців Інструментальників СОУ Летоград і СОУ Ланшкроуна, які взяли участь у 

безпосередньому виробництві і таким чином ознайомилися з нормальною роботою 

фабрики, де відбуваються процеси, які вони зазвичай чують тільки від учителів. 

Кризи, незважаючи на нашу благодійність, продовжує наростати і з року в рік 

перевищує попередні. Треба допомагати, коли це потрібно, і саме так ми це робимо. У 

першому кварталі ми витратили понад 4 000 000 крон на благодійність, за таких темпів 

ми, безумовно, піднімемо планку благодійності до найвищих поверхів, де вона могла б 

бути. На жаль, з іншого боку, це теж погана новина, оскільки прямо пропорційно 

сигналізує про рівень проблем у суспільстві в цілому. 

Що стосується наших регулярних пожертвувань у близькій та далекій околиці, щоб 

допомогти сім’ям, яким не пощастило жити нормальним життям, ми продовжуємо 

допомагати далі,невідкроюємо,через допомогу Україні. 

Хочемо відзначити діяльність щодо українських друзів. Ми створили Клуб чесько-

української дружби з метою регулярних зустрічей, знайомства з нашим оточенням та 

культурою чеського народу. 

Першим заходом було грилювання на Рибарні, де нас зібралося п’ятдесят. особливо 

приємно, що погостинність не була одностороння, як ми готувались, а було ще й гарне 

http://www.motucko.cz./
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застілля від українських друзів. 

Другий захід відбудеться 26.05. о 15.30 на Рибарні. Ми погуляємо по навколишніх лісах і 

покажемо красу Яблонного. Неодмінно будуть розваги та ігри для дітей. 

Відділ продажів D5 знову запустив кілька нових продуктів і починає продаж 

світлодіодних телевізорів – більше інформації в окремій статті. 

 

Ковід та віртуальні валюти випарувалися по англійськи, і це добре .. 😊 

 

Бажаємо всім гарної весни ☺ 

 

Jak a kdy mě přestalo bavit psát 

 

 Dřív mě docela bavilo psát pro Občasník a tu a tam i pro nějaký jiný účel. Od 

čtyřiadvacátého února mě už to nebaví vůbec. 

 Jednak se všechny rozsáhlé úvahy na téma Rusko a Ukrajina, kterých jste si předtím mohli 

přečíst na tuny, ukázaly jako liché . Žádný z analytiků nepředpokládal plošné napadení 

Ukrajiny Ruskem a plnohodnotnou válku, doprovázenou navíc ruskými zvěrstvy. A za druhé, 

všechny analýzy a rozbory od čtyřiadvacátého jsou stejně jenom kecy – kecy těch, kteří sedí 

v teple a pohodlí a jsou ochotní obětovat tak maximálně kousek své svačiny pro uprchlíky. 

Kousek svačiny ještě ano, oběd ale už ne. A tak mě nebaví to poslouchat a ani o tom psát. A 

co víc – na zprávy se nemůžu dívat už vůbec – a to proto, že vidím ruská zvěrstva a stydím se 

za nás i za sebe, že proti nim nedělám prakticky nic. 

 Můj kamarád Honza Vaněk, který emigroval před bezmála padesáti lety na Západ a tam se 

stal neúnavným kritikem a svědomím jejich – a řekněme si upřímně také naší -  dekadence, 

pokrytectví, zbabělosti a slabošství, to snáší stejně těžce jako já  - ale přesto píše. Píše 

neúnavně a díky své a manželčině jazykové výbavě (dohromady ovládají na úrovni rodilých 

mluvčích pět světových jazyků) jeho příspěvky otiskují nejprestižnější západoevropské 

noviny.  

Pro náš Občasník napsal Honza několik svých myšlenek: 

21.4.2022:   Každé ráno stejná „SHOW“ v německé televizi: (dnes v osm ráno) se na 

obrazovce opět objeví blonďatá rozesmátá hlasatelka stanice n-tv. Pár dní předtím její 

kolega, skvěle finančně dotovaný moderátor, neumí vyslovit jméno polského premiéra. Už 

jen z jejího šklebení jde mráz po zádech. Radostným hlasem oznámí pravidelnou „SHOW“ 

(doprovázena „patřičnou“ hudbou - což všemu dává korunu!) ) z Ukrajiny s dodatkem: 

„Schön, dass sie da sind“ (doslova: Krásné, že jste tu). Doslova a do písmene. Na blití. Celý 

svět denně napjatě sleduje v přímém přenosu u snídaně ve vytopeném pokoji vraždění 

nevinných Ukrajinců včetně dětí. Bezvýznamné UNO se svým neschopným šéfem nabízí 
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jednání v Kyjevě. Levicový argentinský papež je „zaneprázdněn“ a stejně jako Joe Biden Kyjev 

navštívit „bohužel momentálně nemůže“. Možná by Bidenovi někdo předhodil na 

místě  nekalé kšefty jeho syna Huntera v zemi před válkou. To nemůžeme dopustit. Ani na 

Poláky moc nadávat teď už nemůžeme - co kdyby se naštvali a začali nám sem posílat 

statisíce válečných uprchlíků! Němci nabízí bývalému „východnímu bloku“ skvělý obchod: ti 

pošlou Ukrajině zrezivělé, zastaralé sovětské tanky a děla, my jim za to dáme naši úžasnou, 

moderní techniku. Polákům, Čechům, Slovákům, Maďarům. A „Patrioty“ Slovákům!  Možná 

dokonce i tanky Leopardy! Bohužel ty zatím ještě nemáme a potřebujeme pro sebe - ale slib 

je slib. Ruku na to. Tím jsme z obliga, nikdo nás nemůže označit za válečné štváče. Důležité 

je: Ukrajinci moderní techniku přece neumí obsluhovat. Co na tom, že jsme měli osm let od 

anexe Krymu na to, je to naučit. Ale možná by to dokázali i bez nás - ukazuje se stále, že zas 

tak neschopný  národ to není! My Němci ale víme, co děláme, my jsme pacifisti! A mnozí z 

nás vědí: ani Putin až tak špatný také přece není. Každopádně plyn od něj nesmrdí.  Hlavně 

zůstaňme opatrní. Lifrujeme Ukrajině nyní zase pár pistolí a pušek (stálo dnes ve zprávách) - 

snad se Zelenský trochu zklidní. Zbytek obstará Norsko a Holandsko – zavázali se přece k 

tomu! To je moc dobře. My za to dodáme obvazy a léky. A hasičské stříkačky. Ptal se mne 

dnes můj zámořský kamarád mailem: co si myslíš, bude třetí světová válka?  Moje odpověď: 

ta nebude. Ukrajinu necháme i nadále krvácet. Až vykrvácí, postoupí Rusku rozsáhlá území 

včetně pobřeží a přístupu ke dvěma mořím se zemí srovnaným Mariupolem. Krymu se Putin 

nevzdá nikdy – a my mu k tomu přikývneme. Možná ho zase odměníme další olympiádou v 

Soči – anebo alespoň závody F1.  Při troše štěstí zůstane Ukrajině kousek pobřeží u Oděsy s 

přístupem k Černému moři. Náš nádherný “civilizovaný” svět si hlasitě oddychne, míroví 

fanatici a pseudopacifisti všeho druhu zajásají a vyrazí s duhovými vlajkami do ulic a do 

přírody jako v Německu o Velikonocích. Rychle svoláme již předem ohlášenou 

“Geberkonferenz” (to nám jde znamenitě), abychom shromáždili penízky na “velkolepou 

obnovu země”. Bohužel ztracené životy penězi neutlučeme – jen cihly a beton. Soud v den 

Haagu se tentokrát konat nebude, to pusťme z hlavy. Balkán s Karadžičem a Mladičem byl 

výjimkou. Desítky čilých právníků se už ohlásily: opakování něčeho takového je z 

“mezinárodně právních důvodů” vyloučené. Raději zapálíme svíčky a položíme květiny na 

hroby. Všichni jsme přece “pro věc udělali, co se dalo”. Mráz po zádech jde přesto dále…. 

Jistě nejen mně.  JV   

23.4.2022:   Kvido, díky. Ten pocit, že milióny zdegenerovaných, nasycených blbců na 

celém světě se dívají na Putinovo vraždění při snídani otupěle jako na seriál na pokračování, 

nás ubíjí. Je prostě nesnesitelný, ukazuje absurditu našeho světa v plné nahotě. Co chce 

např. ten přiblblík z UNO Putinovi vykládat a pak jet na další povinnou štaci do 

Kyjeva?  Všichni velkolepě žvaní, nejhorší jsou Němci. Nyní to alespoň spousta lidí u vás vidí, 

nikdo nám nevěřil. Začalo to Merkelovou a pokračuje jejími pohrobky. H. 

24.4.2022:   Německá sociální demokracie se ukazuje v celé své velkolepé 

perverznosti. Schmidt a Brandt jsou dávnou minulostí, máme tu novou, úžasnou generaci. 

Včera proběhla německým tiskem nabídka této velkolepé organizace: okružní jízda luxusní 
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lodí po Černém moři. Čtete dobře: tam, kde se bojuje a kde umírají lidé. Absolutním 

vrcholem je návštěva letního sídla báťušky Stalina v Soči. V nabídce se uvádí, že tohoto 

státníka zažijete v životní velikosti, sedícího za psacím stolem. Vycpaná figura, přesto Josif 

Vissarionovič jako živý. Poznámka v textu: samozřejmě jsme ho dávno „prokoukli“ (můj 

vlastní výraz, ale v tom smyslu psané) - ale přesto to stojí za zhlédnutí! Takže nejen bojkot 

těžkých zbraní pro Ukrajinu… Dělají se z toho mžitky před očima. JV   

 

Kvido Štěpánek 

Obrana vlasti je povinností nás všech! 

 

Milí přátelé, měl pravdu: 

Operetní Armáda ČR s počtem vojáků menším než polovičním ve srovnání s počtem policistů 

v Česku by podle vlastních slov ubránila jeden okres po dobu tří čtyř dnů - ve skutečnosti ani 

to. Armáda je zubožená dlouhými léty nezájmu veřejnosti, a tudíž politiků, a sloužila 

ponejvíce k plnění stranických pokladen z provizí a kšeftů. I kdyby byla společenská vůle k její 

rychlé obnově, nestihne se to. Ale ta vůle tu navíc není - mladí ani jejich maminky nebudou 

volit politiky, kteří by chtěli obnovit povinnou vojenskou službu.  

Rozvraceči a našeptávači budou zpochybňovat základnu NATO v ČR, budou mlít nesmysly o 

neutralitě – jak dopadá většina neutrálních států ve válkách se lze jednoduše poučit v historii 

dvacátého století - budou zpochybňovat zvěrstva ruských vojsk na Ukrajině a plést hlavy 

lidem - jako že to není naše válka. Naopak, je to naše válka a my máme ještě to 

nezasloužené  štěstí, že za nás bojují Ukrajinci a my sedíme v teple. 

Jestli ovšem nevyhraje jednoznačně Ukrajina, stojí nepřítel před branami! 

Před našimi branami! 

Kdo se nechcete stát v takovém případě uprchlíky, otroky či skončit jako oběti v Buči, 

Borojance - a jak vychází najevo, oběti z tisíce dalších míst - kdo se v případě napadení naší 

země nepřítelem chcete zapojit do ozbrojeného hnutí odporu, kdo jste spolu se mnou toho 

názoru, že Obrana vlasti je povinností nás všech - přihlaste se u mne. 

 
 
S přátelským pozdravem / Kind regards 
 
Kvido Štěpánek 
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Globalizace, vir a psychopat 

Globalizace jako by poslední dobou vypadla ze slovníku či úst těch, kteří ještě celkem nedávno 

prohlašovali, jak je výhodná, přičemž vyvíjeli maximální úsilí, aby se globalizovalo ještě to, co 

není, a celý svět se tak měl mnohem lépe. 

Zde je důležité si připomenout, že ti moudřejší již delší dobu hlásají, že globalizace dávno 

dosáhla svého vrcholu a že je třeba myslet jinak, například lokálně a místně, protože by měl 

být každý tak nějak soběstačný. Alespoň v tom základním. Konec konců je to přesně to, co šířili 

naši dědové zdravým selským rozumem, když se v devadesátých letech po privatizaci rušily 

podniky, které vyráběly suroviny a potraviny pro Česko a prodali jsme je do Německa a dále 

na Západ. Říkali, že je to vývoz kapitálu a závislost na cizím dovozu. Bum -  a je to tady!  

Na začátku stačil jeden vir, se kterým si globální moderní svět vůbec neporadil, ba naopak, 

globálně jsme se z něj podělali! Jeden vir ochromil globální ekonomiku a poukázal na lidské 

slabosti. To byla ovšem jen generálka na ještě větší průšvih. Světové špičky se ukázaly jako 

slaboši, kteří nedokáží čelit problému, který nastane. S obavami o svůj mandát jsou ochotni 

být loutkou věci a nijak nevybočovat, aby je to nesmetlo. A rázem jsme u současné světové 

krize, která přišla tak strašně rychle, nečekaně, nevhod, že si největší státníci světa v počátku 

vůbec nevěděli rady a nebyli schopni vůbec jednat.  

Když začal novodobý „Hitler“, vrah a psychopat Putin vraždit hromadně lidi svobodné a 

nezávislé země Ukrajiny svými vojsky, byli všichni překvapeni a nevěděli ze strachu, co dělat. 

Selhaly úplně všechny systémy a záruky, neví si pořádně rady G27, OSN, NATO a další nezávislé 

organizace. Všichni chápeme, že není jednoduché do takového konfliktu vstoupit, ale oni, ti 

mocní, jsou přeci špičky na takové věci, tak si musí najít řešení! Celý svět je najednou rukojmím 

jednoho psychopata, a to právě ten moderní globální svět neměl nikdy dopustit! Co je to za 

špičky, když nepřemýšlejí dopředu? 

 Jak je možné, že já, obyčejný řadový občan, jsem rok předtím, než se to stalo, tuto celou situaci 

do detailu a přesně předpověděl? (OBČASNÍK JARO 2021, str.10-11, článek Nikdo neví, co je 

pravda a co je lež…). Pokud by uvažovali světoví lídři zdravým rozumem jako já, mohl být svět 

daleko lépe připraven. Jenomže, jak jsem již zmínil, každému jde jen o moc, vliv a politiku, a to 

jsou špatní rádci. 

 Jsem rád alespoň za to, že nakonec všichni pochopili Putinovu velkou chybu, který vlastně 

zatím Ukrajině nevyhlásil válku a jen jí „pomáhá“ s očistou. Tudíž je možné také pomáhat, a to 

všemi prostředky. Škoda, že se Západ k tomuto kroku neodvážil dříve. Rozhodně by to Rusko 

více oslabilo. 

Globální pomoc je určité vítána. Od globálního zásobování potravinami a surovinami by měl 

svět ale v budoucnu upustit.  

Věřme, že se tedy globální svět na pár dekád vytratí, alespoň v hospodaření a uživení se 

státních celků, které by měly být tak nějak nezávislé a neměla by je ohrozit potopená loď někde 

v Indickém oceánu nebo pozastavené dodávky pšenice z východní Evropy.  
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Americký dědeček je v závěsu světa, to je taky blbý... Jakkoliv jsem nenáviděl Trumpa, tak si 

tak trochu říkám, že by s jeho horkou hlavou alespoň něco těm Rusům provedl, anebo také 

ne. 

 Však ještě uvidíme... Svět je totiž tak blbej a hloupej, že se klidně nechá vést staříky...   

 

Milan Žemlička , personalista IB  

 

 

UKRAJINA A NAŠE POMOC 

Naše pomoc Ukrajině začala už v lednu 2015, kdy jsme tam vypravili první 3 kamiony 

s humanitární pomocí.  

První konvoj se nazýval „Konvoj Suchý vrch“ a byl určen pro podporu do válečných oblastí 

v Doněcku.  Celkem se nám  do dnešního dne podařilo vypravit  na Ukrajinu 28 kamionů. 

Každý kamion   byl naložen potřebným  zbožím, jako byla mouka, oblečení ,střešní krytina 

,hygienické potřeby, nemocniční lůžka ,obvazy, čisticí  prostředky, vybavení pro školy a 

školky ,trvanlivé potraviny atd. Dopravu těchto kamionů  vždy financoval   Isolit-Bravo. Naše 

firma se  se také podílí a podílela na financování nákladu, který vedle IB pomohly zajistit  tyto 

organizace: 

Mlýny Voženílek, PENAM , Armáda Spásy, Domov Olga, ADRA Havířov ,firma LINET, firma 

Brano Groupp, p.Langrová Žamberk. Na pomoci se podíleli i obyvatelé města Jablonného 

nad Orlicí  a  zaměstnanci naší firmy. 

Když na Ukrajině v únoru 2022 vypukl ozbrojený konflikt, naše firma se zapojila do pomoci 

okamžitě. Na ukrajinskou ambasádu jsme zaslali 1.000.000 Kč na nákup zbraní. 

Také se nám ozvaly firmy, které by chtěly pomoci a protože věděly, že my máme 

s humanitární pomocí do této oblasti zkušenosti a jsme s schopni reagovat okamžitě, nabídly 

se, že finančně přispějí. Za jejich finanční podporu v celkové hodnotě 783.000 Kč byl 

zakoupen obvazový materiál a trvanlivé potraviny a obratem za pomoci organizace Člověk 

v tísni vše bylo posláno na Ukrajinu.  

Chtěla bych poděkovat těmto dárcům: MUDr. Jiří Řezníček, ŠABATA s.r.o., LDM CT.spol.s 

r.o., Alena Nonnová, Mecawel, spol.s r.o., Pirell s.r.o., Contipro a.s., VETR -Trojek s.r.o., 

JUDr. Jana Bodláková, USSPA s.r.o., REVIS -Praha, spol.s r.o., Jan Kavka, Bühler CZ s.r.o., 

MUDr. Josef Košina. 
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 Do pomoci se zapojili i naši zaměstnanci. Kromě materiální pomoci byla vypsána finanční 

sbírka a podařilo se vybrat 150.000,-Kč. Za tyto peníze byly nakoupeny neprůstřelné vesty. 

Financovali jsme i dopravu uprchlíků a raněných ze Lvova. Celkový příspěvek  na pomoc 

Ukrajině je  2.700.000,-Kč  a toto číslo určitě není konečné. 

Válka stále pokračuje ... Na jedné straně je nesmírné utrpení a na druhé velké odhodlání 

obránců a všech lidí z Ukrajiny.  

Naše pomoc je nezbytná!  Válka není daleko! Jsme Evropa a ať chceme, nebo ne, válka se 

týká bezprostředně nás všech! 

        Bartošová Renátav, FÚ 

 

 

 УКРАЇНА І НАША ДОПОМОГА 

Наша допомога Україні почалася в січні 2015 року, коли ми відправили перші 3 

вантажівки з гуманітарною допомогою. Перший конвой називався «Конвой Сухий верх» 

і мав на меті допомогти зонам бойових дій у Донецьку. Загалом нам вдалося 

відправити в Україну 28 вантажівок. 

Кожна вантажівка, яку ми відправили, була завантажена необхідними товарами, 

такими як борошно, одяг, покрівля, засоби гігієни, лікарняні ліжка, бинти, засоби для 

прибирання, шкільне та дитяче обладнання, продукти харчування тривалого 

користування тощо. Перевезення цих вантажівок завжди фінансувало Ізоліт- Браво. 

Ізоліт-Браво також бере участь та співфінансує вантаж, якому, окрім ІБ, допомогли такі 

організації: 

У допомозі також взяли участь Млини Воженілек, PENAM, Армія порятунку, Olga Home, 

ADRA Гавіжов, компанія LINET, компанія Brano Groupp, пані Лангрова Жамберк, жителі 

міста Яблонне-над-Орліці та працівники нашого підприємства. 

Коли в лютому 2022 року в Україні виник збройний конфлікт, наше підприємство 

одразу втрутилося. Ми відправили 1 000 000 корун в українське посольство на 

придбання зброї. 

Нас також контактували компанії, які хотіли б допомогти, і оскільки вони знали, що ми 

маємо досвід надання гуманітарної допомоги в цій сфері, і ми могли негайно реагувати, 

вони запропонували внести фінансову допомогу. На їхню матеріальну допомогу було 

закуплено бинти та продукти тривалого користування на загальну суму 783 тис. крон, і 

все було відправлено в Україну за допомогою організації «Люди в біді». Я хотів би 

подякувати : MUDr.Jiří Řezníček, ŠABATA s.r.o., LDM CT.spol.s r.o., Alena Nonnová, 

Mecawel spol.s r.o., Pirell s.r.o., Contipro a.s., Vetr.Jaojak. USSPA s.r.o., REVIS -Praha spol.s 

r.o., Ян Кавка, Bühler CZ s.r.o., Mudr.Josefсорочка.Окрім матеріальної допомоги, у 

допомозі взяли участь і наші працівники, оголосили фінансовий збір і нам вдалося 
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зібрати 150 тис. корун, на ці гроші були куплені бронежилети. 

Ми також профінансували транспортування біженців та поранених з ЛЬВОВА. 

Загальний внесок на допомогу Україні становить 2 700 000 крон, і ця цифра, безумовно, 

не остаточна. 

Війна ще триває, і я не думаю, що вона скоро закінчиться. Ми всі хотіли б, щоб ця війна 

закінчилась. З одного боку, це величезні страждання, а з іншого – велика 

відвага  захисників і всього народу України.  Наша допомога потрібна Україні. Війна не 

за горами, ми – Європа, і хочемо ми того чи ні, але війна впливає на всіх нас 

безпосередньо. 

 

Renáta Bartošová ekonomka IB 

  

 

 

Založili jsme klub Česko-Ukrajinského přátelství. 

Ve středu 27. dubna jsme uskutečnili první společnou akci s našimi nově příchozími 

Ukrajinskými spolupracovníky. Zazpívali jsme obě hymny, vyvěsili vlajky, vzájemně se 

představili a poznali. Náš pan ředitel se naučil a zahrál na kytaru pár ukrajinských písní se 

svým kamarádem Ivo Černohousem, který ho doprovodil na housle, děcka malovala 

kameny, namalovali jsme i obličeje, opekli buřty a strávili velmi příjemné a vydařené 

odpoledne , za které Všem děkujeme... 
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Pozvánka 
 

Klub Česko-Ukrajinského přátelství pořádá: 

 

Již 2. setkání: 

  Pěší výlet do lesa 
 

Kdy: ve čtvrtek 26. 05. 2022 v 15:30hod 

Kde: „Rybárna“ – Jamné nad Orlicí 227 

 

Zváni jsou všichni Ukrajinští přátelé pracující v IB s dětmi a všichni jejich pracovní kolegové s dětmi i 

bez. 

 

Volnočasové či sportovní oblečení vítáno. 

Předpokládaný konec akce bude se západem slunce. 

Počet účastníků hlaste na recepci do středy 25.5. do 9:00 hod. 

Těšíme se na Vás. 😊 

 

 

Запрошення 
 

Клуб чесько-української дружби організовує: 

 

Вже друга зустріч: 
Пішохідний похід до лісу 

 

Коли: у четвер, 26 травня 2022 року о 15:30. 

Де: „Rybárna“ - Jamné nad Orlicí 227 

 

Запрошуються всі українські друзі, які працюють в ІБ з дітьми, а також усі їхні колеги по роботі з 

дітьми та без дітей. 

 

Вітається одяг для відпочинку та спорту. 

 

Очікуване завершення  – із заходом сонця. 

Повідомте кількість учасників на прохідній до середи 25.5. до 9:00🙂 
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Šestatřicet hodin  na  vlastní kůži 

 

Telegram: v patek jsme na ukrajinu dovezli dva plne kamiony materialni pomoci STOP 

největší skudci jsou slovenští a ukrajinsti celnici STOP jsou to  blbci a kreteni STOP  lidé na 

ukrajine byli prima STOP odhodlani STOP mili STOP zpatky jsme privezli dve matky se tremi 

detmi STOP o všechny je postarano STOP slava ukrajine STOP  

Beletrie:  Minulou neděli jsme začali organizovat sbírku na pomoc Ukrajině. Moc mě potěšilo 

nadšení a rychlost, s jakou jste všichni přispívali. 

 Dárci přijížděli v jakoukoli denní či noční dobu a během tří čtyř dnů se nashromáždilo 

spacáků, dek, trvanlivých potravin, zimního oblečení a zdravotnického materiálu na plný 

kamion – v našem případě ještě o dva metry prodloužený.  

Odjezd jsme naplánovali na čtvrtek, a protože nás o dopravu svých darů požádal Pardubický 

kraj, přidali jsme ještě druhý kamion. Průjezd hranicemi měl pak být zcela hladký, protože ač 

jen dva, může se výprava už nazvat humanitárním konvojem, který jede podle 

mezinárodních uzancí – no prostě má jet jako dráha. A to že nám zajistí jak Pardubický kraj, 

tak další dlouholetí dobrodějové, kteří mají styky. A aby všechno jelo jako po másle i z naší 

strany, osadili jsme každý kamion dvěma řidiči, kteří se budou v rámci systému střídat. Čtvrtý 

řidič nám chyběl a já jsem současně cítil veliký osobní dluh – tedy, že jsem „jel“ 

s dosavadními – od roku 2014 jednatřiceti kamiony pomoci – tak říkajíc vždy jen hubou. Tak 

teď, když je situace historicky nejhorší, musím už vyrazit doopravdy! 

 Ve čtvrtek ráno 3.3. bylo všechno podle plánu nachystáno. Na oznámený odjezd 

z Late v 16:00 se s námi přišlo rozloučit asi pětadvacet lidí, kromě jiných letohradský starosta 

– což potěší. Zdravíme véčky z paluby kamionů, troubíme, vlajky vlají, kolemjdoucí mávají – 

prostě paráda. Míň komfortně se zatím cítím já za volantem, protože ročně najedu 

s kamionem asi tak třicet kilometrů – a teď tohle! Navíc jsou dva typy strojů, ke kterým 

pociťuji respekt – první je cirkulárka a  druhý motorová vozidla.  

První zastávka po deseti minutách jízdy na Třech Prdech nad Kalhotami ale není 

naštěstí kvůli mně – to jen Honza v druhém kamionu nemůže najít dokumenty pro celníky, co 

mu dala Martina. Za chvíli hlásí vysílačkou, že našel. Jedeme dál. V Horní Čermné se proti 

nám vyřítí náklaďák hlava nehlava. Tlačím se na krajnici, ale víc už nemůžu, jsme plně 

naloženi.   V zrcátku vidím, že náklaďák musel zpomalit, a to ho naštve – a vysílačka zachrčí : 

 Bravácký prasata! Myslíte si, že dyž jedete na Ukrajinu, tak si pojedete prostředkem 

silnice, že?! Tak, to bychom měli - a teď už to půjde dobře, až na ukrajinské hranice! říkám si. 

A fakt že jo:  Ve tři ráno tam hladce dorážíme. 
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 Čekal bych tu green line pro kamiony s humanitární pomocí, ale nic takového. 

Klasická fronta. Aspoň, že není dlouhá! Je v ní před námi jen pět kamionů. To půjde rychle - 

jsem jako obvykle optimista. Když se fronta za půl hodiny ani nepohne, jdu za regulovčíkem, 

který ji má ovládat, a prosím ho, aby nás pustil, že vezeme humanitární pomoc naléhavě 

potřebnou. Policajt je sice slušný a všechno slíbí – ale slibem nezarmoutíš! A tak si v první 

frontě, která se hýbe rychlostí dvacet metrů za hodinu, vyčkáme nesmyslné tři hodiny. 

 Budím telefonicky našeho nejzkušenějšího dobroděje Iva Dokoupila, který má styky 

na místech nejvyšších. Pošlete mně esemeskou čísla kamionů – velí Ivo. Posílám, ale stejně 

se nic neděje. Slováci střídají směny a hodinu a půl se tu nehne ani pírko. Pak pokračuje 

přísná nekompromisní procedura: vážit, razítkovat, pobíhat od jedné budky ke druhé a navíc 

sami celníci v tom nemají jasno. Nakonec se omluví, že nás jednou procedurou prohnali 

zbytečně dvakrát.  

Je devět a po šesti hodinách na slovenské celnici jsme už propadli stockholmskému 

syndromu – to znamená, že soucítíme se svými trýzniteli – Slovákům ještě děkujeme a 

popojíždíme dvacet metrů na ukrajinskou celnici. 

 Tak, Slováci nás pořádně nasrali, ale teď uvidíte ten cvrkot a tu vděčnost na 

ukrajinské straně, hoši! říkám svým spoluřidičům. A volám Pardubickému kraji, že jsme už na 

Ukrajině, tak ať prozvoní styky a celníci nedělají problémy. Jenže styky ty i ty jsou na houby – 

celníci nás posílají od okénka k okénku, ukrajinista z olomoucké univerzity, který nám 

překládá, potvrzuje, že tomu celníci nerozumějí sami a že jejich příkazy si odporují. Razítka, 

podpisy, talony, pětkrát zapisují do počítače to samé a po všech zápisech se nás zase ptají na 

to stejné. Personál celnice hraje přitom zdrcující přesilovku: Na nás asi patnáct řidičů je tu ve 

směně nejméně třicet celníků a deset vojáků. Vojáci jsou na rozdíl od zapšklých celníků borci 

– po chvíli se skamarádíme, klepeme si na ramena a o celnících nám říkají, že to jsou blbci. 

Ukrajinskou celnici opouštíme asi o půl dvanácté našeho času – ve srovnání se Slováky to 

byla asi polovina.  

Sečteno, podtrženo: i s nakládáním druhého kamionu v České Třebové a dvěma 

povinnými přestávkami jsme dopravili dva humanitární kamiony z Jablonného na ukrajinskou 

hranici za jedenáct hodin a na celnicích - kde by normální rozum velel humanitární náklady 

nechat pouze projet -  jsme strávili dalších bezmála devět hodin (přitom vám samozřejmě 

běží čas na kartě řidiče, takže hnedle jste nepoužitelní a musíte dělat povinný devítihodinový 

odpočinek). A to samé v bleděmodrém se opakovalo odpoledne, když jsme se prázdní vraceli 

domů. Abych vlastně nezapomněl – navečer nás ještě Slováci pro jistotu s prázdnou 

soupravou navíc zrentgenovali – jestli prý nevezeme nějaký kontraband… 

 Frustraci, které se po takovémto zupáckém a zoufale neefektivním jednání 

nevyhnete, nám naštěstí spravili prostí Ukrajinci. Vykládali jsme nakonec v Mukačevě, kdysi 

známém podkarpatském městě Československé republiky. Je to asi padesát kilometrů od 
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hranice a vede tu cesta široká, nicméně díra na díře. Kromě ukrajinských vlajek všude  a 

billboardů Russkij vajennyj karabl – idi na chuj! byste nepoznali, že je země v kruté válce.   

Ve skrytu duše jsem se už bál, že budeme vykládat sami, ale naštěstí to proběhlo 

úplně jinak. Vrhlo se na nás jako mravenečkové nejméně třicet lidí, udělali jsme dvě šereňhi a 

za hodinu jsme odjížděli. Ještě jsem si stačil popovídat se starším pánem – inženýrem, který 

pracoval dvanáct let v Praze a přišel morálně povzbudit Čechy, co vozí pomoc. Pak už jen 

vzájemná objetí a společná fotka – ješče tu brakuje naša šefová, volá Andrej vedle mě. Která 

to je?  ptám se. To je ta pani s vielikimi kohami! odpovídá. A fakt, tak ta je teda 

má…zazpívám si v duchu s Jo-Jo Bandem. A frčíme zpátky k přechodu. 

Na slovenské straně ve Vyšném Německém je vybudován celkem slušný provizorní 

tábor s vyhřívanými stany jako první záchytné ubytování pro uprchlíky. Můžu -  aspoň jako 

pozorovatel zvenčí - zúčastněné pochválit, že tu vládne na pohled celkem obstojný pořádek, 

pracují tu v součinnosti dobrovolníci i policisté a zdá se, že tu funguje organizace systému  

včetně  třebas  i odtahu odpadků. Jak jsem při našem čekání pozoroval, protočí se tu za 

hodinu tak asi pět šest velkokapacitních patrových autobusů, které průběžně odvážejí matky 

s dětmi na další místa. 

 Součástí našeho konvoje byl také Petr Bodlák s Fordem Tranzit a osmi volnými místy 

pro všechny případy. Nakonec se to ukázalo jako dobrý počin a do Česka jsme tak v pátek 

večer odváželi dvě matky se třemi dětmi. Ukrajinka Katarina s roční holčičkou utíká za 

manželem Ivanem, který pracuje v Pardubicích, takže nebyl problém se s ním domluvit a obě 

jsme mu předali v noci v   Mohelnici. Druhá paní -  Erika je Japonka, která se vdala za 

Ukrajince, bydlí v Kyjevě, a když bomby začaly padat na domy v jejich těsném sousedství, 

nezbylo jí, než se dvěma holčičkami – dva a čtyři roky -  sednout na poslední ještě odjíždějící 

vlak směr Západ a doufat, že se protlučou do Prahy a přes japonské velvyslanectví se 

dostanou do Osaky k dědečkovi a babičce. Manžel narukoval. Eriku jsem vzal s dětmi k nám a 

dnes jsme ji zavezli podle přání do Prahy do hotelu, kde čeká na nejbližší možnost odletu. 

Tak, když vidím, co se děje, mám obavy, abychom tím vším ustupováním Putinovi za 

chvíli neutíkali my sami. Za Ukrajinu se dnes nikdo – včetně nás – vojensky angažovat 

nechce.  

Kdo se bude angažovat za nás, až Putin prohlásí, že nechce nic víc, než návrat do roku 

1989 = aby pod něj zase spadly všechny tehdejší sovětské satelity. Myslíte si, že při srabáckosti, 

které jsme dnes součástí také MY, potom půjde zbývající Západ bojovat za NÁS?! 

                                                                                      Kvido Štěpánek, sobota 5. března 

2022 
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Pohled učitele dějepisu na ruskou agresi na Ukrajině 

Patřil jsem asi mezi  mnohé z nás, kteří byli ráno letošního 24. února zaskočeni. Přestože to 

situace naznačovala, neuměl si nikdo představit, že by Putin mohl takovou akci spustit. Po 

informacích o tom, jak na jednotlivá ukrajinská města padají bomby, se mi naprosto spontánně 

draly do očí slzy. Byl jsem v šoku. Poprvé v životě jsem pocítil, sice asi jen zlomek toho, co cítili 

naši předci v letech 1938 a 1939, ale přesto, jak to vypadá, když začne válka. Byl to takový 

zvláštní, v pravdě tragický stav bezmoci. To všechno se dělo cestou autem do školy, kde jsem 

měl učit své žáky, kteří čekali na informace a radu vyznat se v situaci nepoznané za posledních 

téměř 80 let. 

Jak je možné, že se to stalo? Co tomu předcházelo? Postupně jsem si uvědomil řadu 

skutečností, které si učitel dějepisu asi spíše uvědomí než někdo jiný. Zjistil jsem, že žádná jiná 

možnost než tato v podstatě nebyla na stole. Rusko a všechny státní útvary, které ho 

předcházely, historicky neuměly a neumí řešit mezinárodní problémy jinak než válkou a agresí, 

bohužel. V tomto faktu vidím veliký problém i do budoucna, a to, co se řešení celého konfliktu 

týče, ještě zde naznačím. 

Rusko v celých svých dějinách prakticky nepoznalo výdobytky svobody a demokracie. Stále cítí 

jen vnější ohrožení. Téměř celý středověk Rusy ovládali Tataři. Jejich mentalita a kultura se 

vtiskla do ruské duše možná více, než si myslíme. Jednalo se o kulturu zcela cizí té evropské, 

která se pomalu na antických rozvalinách rodila. Bohužel právě na těchto základech dnešní 

ruské počínání do značné míry spočívá.  

Když se podařilo pozdějším vládcům vymanit se z mongolské nadvlády, nadále měli pocit 

ohrožení, a tak válčili, přepadávali další a další území a stále měli pocit, že je někdo ohrožuje a 

že musí zabrat další a další země, aby svému osudu unikli. Tento ,,stihomam“ Rusy provází 

stále. Nikdy je úplně neopustil, bohužel. Samotný Putin s ním operuje stále a označuje NATO, 

obrannou alianci zemí, za tu, která ho stále ohrožuje, aniž by to mělo racionální základ. 

Nyní v osmé třídě vyučuji v dějepise velké postavy ruských dějin – Petra a Kateřinu Veliké. Oba 

dva jsou představováni jako reformátoři Ruska, kteří ho přiblížili Západu. Hodně válčili a získali 

strategicky výhodná území u pobřeží Baltského, respektive Černého moře. Proč ale dělali své 

reformy? Nikoliv z lásky k lidu, který mimochodem nikdy nebrali ruští vládci příliš vážně, ale 

z ryze praktických důvodů s cílem zlepšit fungování své armády, a přizpůsobit se tak k novým 

taktikám, výstroji a výzbroji Západu…  

Ani komunistické myšlenky ve století dvacátém nebyly zdaleka v Rusku míněny tak, aby 

pomohly všem lidem. Za zástěrkou srpu, kladiva a dělnických písní můžeme opět vidět 

velmocenské choutky vládců, kteří jen hledali příležitost, jak rozšířit svá území. 2. světová válka 

a nacismus poskytly těmto vládcům - Stalinovi - skvělou příležitost. Zcela účelně se spojili po 

nepovedeném pokusu o sblížení s Hitlerem se Západem, aby nacisty, kteří skutečně 

představovali nebezpečí pro všechny, porazili. Ale jakmile vojska Rudé armády ,,nakráčela“ do 

střední Evropy s oficiálním cílem všechny osvobodit, opět najeli Rusové na svou známou 

politiku a začali se v osvobozených zemích chovat jako jejich dobyvatelé. Roky 1956 v 

Maďarsku a 1968 u nás pak jasně toto tvrzení potvrdily.  
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Jako zázrak se pak jeví fakt, že mohlo dojít k rokům 1989 – 1991, kdy se postupně celé panství 

Rusů začalo rozpadat. Bohužel Západ nevyužil příležitosti, jak v 90. letech pomoci ruským 

demokratům stavět zemi na jiných základech. Spíše jsme se snažili Rusko pokořit, a tak na 

přelomu milénia povstal v Kremlu nový soupeř, který se rozhodl minimálně zašlou slávu SSSR 

obnovit. Dlouho ho nikdo nebral vážně, přestože krvavě válčil v Čečensku či Gruzii. Dokonce 

ani po odtržení ukrajinského Krymu a ruském angažmá na V Ukrajiny v roce 2014 nikdo ze 

Západu příliš nevěřil, že by Rusové opět měli takové velké dobyvačné choutky. Nechali jsme 

se znovu oklamat, podobně jako v roce 1945. Přitom už Václav Havel několikrát říkal, že Rusko 

má velký problém v tom, že neví, kde začíná a kde končí, kde má své hranice. Z jiných zdrojů 

jsme zase mohli opakovaně slyšet, že Rus dá pokoj, až budou jeho koně pít z vod Atlantiku… 

Dnes tak vidíme už vlastně několikátý pokus Rusů dobýt další území, protože se cítí ohroženi. 

Co s tím? Jak můžeme Ukrajině pomoci? 

 Nemyslím si, že jakékoliv odstranění Putina v Kremlu povede v dlouhodobé perspektivě 

k řešení ruského problému, který se táhne jeho dějinami jako červená nit. Je důležité Ukrajině 

i nadále pomáhat všemi prostředky včetně těch bojových. Je důležité dát Rusům pocítit, že 

tudy cesta nevede. Musíme ukázat jednotu a sílu, což si bohužel úplně nemyslím, že se nyní 

v EU děje. Tomu jedinému ale asi Rusové opravdu rozumějí, naopak rozpačitost a 

nerozhodnost je posiluje. Je ale potřeba s nimi mluvit, komunikovat, přesvědčovat, byť se to 

zdá nyní těžké a nemožné. Je také nutné nabídnout pomoc s budováním úplně nového pojetí 

ruského státu a nenechat ho úplně padnout. To by světu vůbec neprospělo, naopak. Hrozba 

nukleární války a konce lidstva by ještě s větší anarchií v Rusku vzrostla.  

Je před námi těžký úkol. Nesmíme se stát novými ,,Mnichovany“ a pokusit se s Rusy domluvit 

za cenu výrazných ústupků územních či morálních. Víme z dějin, že to k ničemu nevedlo. 

 Musíme odolat těmto svodům a musíme se pokusit o nemožné – řečeno Masarykem - o 

drobnou práci s obyvateli Ruska a přesvědčit je, že je nikdo neohrožuje, že jim chceme pomoci 

zbavit se uzurpátorů moci a postavit stát ekonomicky a  demokraticky na nohy. 

 Chtějí to ale oni? Není ta tatarská duše v Rusech přece jen zaklíněná daleko více, než si jen 

myslíme? Co to znamená pro nás? Obávám se, že nemám jednoznačnou pozitivní odpověď, 

ale jsem optimista. Bude to těžké, bude to dlouhé, není to otázka dní, bohužel, ale doufám, 

doufám, že se to podaří. Pokud ne, bude to prohra, naše společná prohra… 

 

Jiří Lux, učitel, syn Hany Luxové, servis         
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Velký bratr žije ...  

Konečně je v tom jasno… 

 

Kdo by to byl řekl, že „Velký bratr“ skutečně žije! Stejně tak, jako každá věc má své příznivce 

a odpůrce, i sám Velký bratr má spoustu těch, kteří tomu věří, a spoustu těch, kteří tvrdí, že 

je to nesmysl, že jsou to jen vykonstruované konspirační teorie. Já už mohu ovšem s jistotou 

říci, že jsem mohl předchozí větu napsat v čase minulém 😊 a to ve smyslu, „kteří tvrdili… Je 

totiž jisté, že je to prostě tak. 

Konflikt na Ukrajině zcela vyložil karty a odhalil veškeré sledování včetně hackerství všeho 

typu, např. pozemní, vzdušné i vesmírné. Nic je nezastaví. Asi je to dobře. Moderní 

technologie vládnou světu a je fajn, že se o všem ví. Bylo by ale na světě dobře, kdyby se tyto 

nástroje používaly jen ve prospěch dobra! 

 Je zvláštní, že všemi nenávidění hackeři najednou jako jeden muž táhnou proti 

psychopatovi, který dost možná má v úmyslu zničit celý svět. Pomáhají zničit jeho domeček 

z karet, který drží sice jen silou nesmyslné propagandy a strachem před státní bezpečností, 

ale to je v těchto režimech dost silný základ pro dlouhodobý potenciál, aby se diktátor udržel 

u moci. Jsou tedy obdivovaní, uznávaní a oblíbení. Stejně tak, jako když mnohdy v pohádce 

fandíme zločinci,  který škodí ještě většímu hajzlíkovi, než je on sám, nebo je postaven proti 

policii, které v tu chvíli vůbec nefandíme, a držíme mu palce, aby se mu podařilo uniknout… 

Bylo by dobré, kdyby se podařilo Velkým bratrům prolomit se k jaderným zbraním a 

povypínat je. To je samozřejmě nadsázka, to tak jednoduché nebude, nicméně jsou snad 

řízeny počítači…. 

Je to zvláštní, kam se ten svět posunul! Všechno víme, všechno je vidět docela v dobrém 

rozlišení z vesmíru, a to jsem přesvědčený, že nám ještě lžou a že mají fotky mnohem lepší, 

detailnější, které z vesmíru rozpoznají i konkrétní osobu. To nám ale  ještě sdělit nemohou, 

to by se malý bratr stavěl na zadní. Na takovou pravdu ještě nejsme připraveni 😊! 

Milan Žemlička personalista IB  
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Inflace 

V prvním inflačním kole na tom výrobci a prodejci finálních výrobků ve valné většině 

nebyli úplně špatně. Stará zásada, kterou si pamatuji ještě od Philips - … že totiž každý 

výrobek je nejdražší při uvedení na trh a potom se jeho cena už jenom snižuje – musela 

padnout a také padla. Ceny v obchodech letí vzhůru, leckdy o více, než by opravňovaly,  

raketově se zvyšují ceny vstupů – tedy materiálů, energií  či mzdy. Pro ekonomiku může být 

krátkodobě pozitivní, že lidé pochopili, že „sedět na penězích“ ztrácí smysl. Věci levnější 

nebudou, a za co dnes zaplatíte tisíc, bude zítra za jedenáct set. Tak jaképak copak! 

 Hůře už jsou na tom subdodavatelé, kteří musí ceny projednávat se svými zákazníky. 

Ti jsou mnohdy tak velcí, že odebírají podstatnou část výroby té které firmy. Nákupní 

manažeři velkých nadnárodních firem jsou navíc školení a cvičení a pro krejcar by si nechali 

koleno vrtat – což může mnohé subdodavatele přivést ke krachu. 

 Obojí je ale jenom zahřívací kolo utkání s inflací. Přes nemalou snahu ČNB v podobě 

zvyšování úrokových sazeb je jasné, že se inflace zcela vymkla kontrole. Jakékoli do dneška 

renomovanými ekonomy či bankéři vyslovené termíny jejího zkrocení se ukázaly jen jako 

zbožná přání a přehlídka nesplněných úkolů. Z historie není znám ani jeden případ, kdy by 

dlouhodobě vysoká inflace měla pozitivní vliv na hospodářství státu, firem či domácností, 

přičemž negativní dopady jsou tak notoricky známé, že je netřeba opakovat.  

Vysoká inflace nám nespadla z nebe, ani nám ji – jak tvrdí  spiklenecké teorie -  

nenaordinovali ilumináti. Zavinili jsme si ji sami svojí marnivostí, rozmazleností a 

rozcapeností-rozuměj svými vysokými nároky, které si jako voliči vymáháme.  Asi jenom malé 

dítě by si mohlo myslet, že kvantitativní uvolňování = elektronické tištění nekrytých peněz, 

které plus minus čtrnáct patnáct let provádí naprostá většina centrálních bank a kterými tak 

v dojemné shodě s populistickými politiky (od kterých mají být centrální banky 

neproniknutelnou zdí oddělené, ale evidentně nejsou) vytvářejí prostředky na rozmařilý život 

nás, voličů – tak tedy jenom malé dítě by si mohlo myslet, že toto bezhlavé tištění peněz 

nepovede k jejich markantnímu znehodnocení. Nekryté peníze v objemu trilionů eur, dolarů 

a dalších měn jsou na světě, jsou v oběhu, navíc se dále  tisknou a jejich přetlak už nebyly 

měny s to vydržet.  

A to je celý princip současné inflace, ať si jej učení profesoři ekonomie zatemňují, jak 

chtějí.  

Kvido Štěpánek 
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Současná situace a navyšování cen 

Již před dvaceti lety nás ve škole učili, že žijeme v turbulentním období.  

To však byl úplný klid a pohoda oproti tomu, co se děje nyní. Ceny vstupů včetně energií pro 

výrobu za poslední rok raketově míří vzhůru, je jich nedostatek a dodací termíny se neúměrně 

prodlužují. Mzdy se zvyšují, firmy mají „zatím“ relativně dost práce, ale na druhou stranu je  

zase nedostatek pracovníků a firmám chybí kvalifikovaný personál. S těmito problémy se 

potýká téměř každá firma. V obchodní sféře je běžné, že pokud se zdraží vstupní suroviny, 

dojde k navýšení prodejních cen. To jistě zřejmě každý z nás již pocítil v obchodech, službách… 

 Při prodeji našich výrobků, zvláště v automobilovém průmyslu, je situace jiná a očekávání 

našich zákazníků jsou zcela odlišná. Ceny všech vstupů ze zvyšují v součtu o desítky procent, 

ale naši zákazníci na cenové navýšení výrobků (především se jedná o výlisky) nechtějí moc 

slyšet a stává se, že cenové navýšení odmítají. Cenová jednání a navyšování cen trvají měsíce, 

třeba i půl či tři čtvrtě roku, než dojde ke vzájemné dohodě a odsouhlasení. Žádná firma 

nemůže bez promítnutí cen vstupů dlouhodobě existovat a současný postoj automobilek a 

Tier 1 dodavatelů může být pro některé likvidační. Všude slýcháme, jak se auta... zdražují i o 

desítky procent, ale když se má nám, dodavatelům, zaplatit navýšení cen vstupů, tak se nějak 

nechce.  

Divím se, že se zatím moc nemluví o krachu firem, zvláště těch větších hráčů. To, že firmy 

pojedou na nulový zisk nebo budou ve ztrátě, není žádné řešení. Je to postupná destrukce 

celého průmyslového odvětví. Nám nezbývá nic jiného než vytrvat, důsledně promítat ceny 

vstupů do finálních výrobků, čas od času zastavovat dodávky zákazníkům, aby bylo možné dojít 

k cenové shodě, a dále hledat potenciály a možnosti v neautomobilovém průmyslu… 

        Martin Cihlář (Sales+Marketing)  

  

Aktuální situace na lisovně 

Musím říct , že jsem k dnešnímu dni spokojený... Hlavně proto , že cca před jedním a půl  

měsícem jsme řešili, jaká bude zakázková náplň na lisy , které jsou v současné době na 

lisovně . 

Prověřoval jsem možnost i jinak směnného provozu a musím říct , že v mnohých chvílích si 

vzpomenu na slova pana ředitele Kvida Štěpánka  - že nejhorší starosti jsou, když pro lidi 

nemáš práci,  ba právě naopak, pokud je práce přetlak, tak to jsou ty nejlepší starosti.:-) 

Na lisovně od  19.týdne  rozjíždíme omezený nepřetržitý provoz , ale co je nejvíce potěšující, 

že se jedná o výrobu neauto. Shodou okolností jsem se dnes dozvěděl další pozitivní zprávu , 

že naši zákazníci, kteří jsou dodavateli pro automobilový průmysl, jako je např. Magna, se 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg2.auto.cz%2Fimg%2F29%2Ffull%2F5507836_.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.auto.cz%2Fgalerie%2Fnova-skoda-scala-oficialne-uz-jsme-ji-prozkoumali-nazivo-126265%2F63216%2Fnova-skoda-scala-oficialne-uz-jsme-ji-prozkoumali-nazivo&docid=11wwvJX19U-GWM&tbnid=llHSFPeaqF0agM%3A&vet=10ahUKEwjZxoT_-6bhAhUCJVAKHR_nDREQMwg9KAAwAA..i&w=620&h=440&hl=cs&authuser=0&bih=754&biw=1536&q=škoda%20scala&ved=0ahUKEwjZxoT_-6bhAhUCJVAKHR_nDREQMwg9KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg2.auto.cz%2Fimg%2F29%2Ffull%2F5507836_.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.auto.cz%2Fgalerie%2Fnova-skoda-scala-oficialne-uz-jsme-ji-prozkoumali-nazivo-126265%2F63216%2Fnova-skoda-scala-oficialne-uz-jsme-ji-prozkoumali-nazivo&docid=11wwvJX19U-GWM&tbnid=llHSFPeaqF0agM%3A&vet=10ahUKEwjZxoT_-6bhAhUCJVAKHR_nDREQMwg9KAAwAA..i&w=620&h=440&hl=cs&authuser=0&bih=754&biw=1536&q=škoda%20scala&ved=0ahUKEwjZxoT_-6bhAhUCJVAKHR_nDREQMwg9KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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začínají dostávat na čísla, neboli množství kusů požadovaných po naší firmě,  původní 

předcovidová , což pro lisovnu přináší cca 15-20 % nárůst výroby. 

Z toho jasně plyne , že počet pracovníků bude potřeba lehce navýšit. Hlavním úkolem pro 

naši technologii je, že se bude muset maximálně zaměřit na zvýšení automatizace, snížení 

zmetkovitosti a ostatních věcí a činností s tím spojených .  

Mám požadavek na naše personální oddělení o navýšení celkového počtu  o 54 pracovníků 

ve všech profesích, ať se jedná o operátora, hmotaře, vážné, seřizovače, pracovníka kvality, 

elektrikáře , údržbáře , pracovníka servisu forem, pracovníky logistiky  a další . Měl jsem také 

požadavek , že by bylo ideální, kdyby mělo zájem co nejvíce Čechů. Bohužel se to plně 

nedaří. 

Jen pro zajímavost jsem kontaktoval několik firem v okolí do 100 km, jak jsou ony na tom, a 

bohužel jsme se shodli, že ani jeden nevíme, kde jsou všechny produktivní lidé českého 

národa. ( OBČASNÍk  ZIMA 2021,str.17-18, Řekni, kde ti lidé jsou. Co se s nimi mohlo stát?! 

pozn.red.) 

V co nejkratší době bychom chtěli rozjet 4 směnný  plnohodnotný provoz  tak, že pojede 

lisovna na plný plyn! 

Pro zajímavost. Za poslední 3 týdny máme využití lisovny, což znamená jedoucí lisy, které 

produkuji výrobu, v průměru na 68% .Poslední týden jsme se již dostali na 73 %! 

Pro vaše info. Na malé lisovně, kde jsou lisy využity na 70%,  je většina výroby  drobných 

dílců  pro naši  divizi  - MOTÚČKO, což je další pozitivum! 

Karel Slavík 

 

Aktualna sytuacja na lisovně 

Muszę powiedzieć, że do dzisiejszego dnia jestem zadowolony ... Głównie dlatego, że jakoś 

przed miesiącem zastanawialiśmy się jakie będą zlecenia produkcyjne na prasy, które 

aktualnie znajdują się na lisovně.  

Rozważałem również możliwość innych zmian i muszę powiedzieć, że w wielu chwilach 

wspominam słowa pana dyrektora Kvida Štěpánka, który powiedział – że najgorsze 

zmartwienia są wtedy, gdy nie masz pracy dla ludzi, ba wręcz przeciwnie, jeśli pracy jest w  

nadmiarze, to to są te najlepsze zmartwienia :-) 

Na lisovně od 19 tygodnia uruchamiamy system pracy w trybie ciągłym, ale co mnie 

najbardziej cieszy to, to że jest to produkcja nie związana z przemysłem samochodowym. 

Zbiegiem okoliczności dowiedziałem się dzisiaj o kolejnej pozytywnej wiadomości, że nasi 

klienci, którzy są dostawcami dla przemysłu motoryzacyjnego, jak np. Magna, zaczynają 
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rozszerzać swoją produkcję, co tym samym spowoduje wzrost wymaganych od naszej firmy 

dostaw części i przyniesie wzrost produkcji o około 15-20% dla działu lisovni. 

Wynika z tego jasno, że liczba pracowników będzie musiała zostać nieznacznie zwiększona. 

Głównym zadaniem naszej technologii jest to, aby w jak największym stopniu skupiła się na 

zwiększeniu automatyzacji, zredukcowała produkcję nieprawidłowych/wadliwych części  

oraz innych rzeczy i czynności z tym związanych. 

Mam prośbę do naszego działu personalnego, aby zwiększył całkowitą liczbę pracowników o                           

54 osoby we wszystkich zawodach. Będziemy potrzebować ludzi na stanowiska operator, 

hmotaře, vážné, ustawiacz, pracownik kontroli jakości, elektrykarz, narzędziowiec, pracownik 

serwisu form, pracownik logistyki itd.  Miałem też prośbę, że byłoby idealnie, gdyby 

zainteresowanych było jak najwięcej Czechów. Niestety na chwilę obecną się to nie udaje. 

Tylko dla ciekawości skontaktowałem się z kilkoma firmami w okolicy w promieniu 100 km, 

jak one są na tym i niestety zgodziliśmy się wszyscy, że nie wiemy, gdzie są wszyscy 

produktywni ludzie czeskiego narodu. (OBČASNÍK ZIMA 2021, str.17-18, Powiedz, gdzie ci 

ludzie są. Co mogło się z nimi stać?!) 

Chcielibyśmy jak najszybciej rozpocząć produkcję na 4 zmiany, praca w trybie ciągłym  tak, 

aby lisovna pracowała na pełnym gazie! Dla ciekawości. W ciągu ostatnich 3 tygodni 

korzystaliśmy z większości pras znajdujących się na lisovně, co oznacza zastosowanie pras, 

które produkują średnio w 68%. W zeszłym tygodniu osiągnęliśmy już 73%! 

Dla waszej wiadomości. Na małej lisovně, gdzie prasy są używane w 70%, większość 

produkcji drobnych elementów jest produkowana na nasz dział - MOTÚČKO, co jest 

kolejnym pozytywem!  

Karel Slavík 

Zdravím Vás, přátelé, Jablonského Gurmána! 

V Isolitu Bravo jsem začal pracovat v září roku 2017 jako kuchař a od listopadu téhož roku na 

pozici šéfkuchaře.  

 V té době se v JG vařilo cca 950 obědů denně s výběrem ze čtyř druhů jídel. 

 S postupem času přibývali jednotliví strávníci, malé, ale i velké firmy… 

 Nyní nabízíme výběr ze šesti druhů jídel, z toho je každý den kromě masových pokrmů a 

salátů také vegetariánské, indické a bezlepkové menu.  

V současné době se v JG stravuje 1400 strávníků, což mě společně s mým týmem velmi těší.  

                                              Chutě v tanci, peněženka v klidu! 

Takové navýšení počtu obědů je známkou, že vaříme chutně a zdravě.  
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Do budoucna je v plánu přístavba kuchyně, kdy se její kapacita zdvojnásobí, čímž budeme 

moci naši nabídku ještě zpestřit. 

Daniel Beneš, šéfkuchař JG 

 

Zpráva o stavu D5 v prvních měsících 2022 😊 

Obchodní divize si zatím nevede špatně – obrat jsme zvýšili za první čtyři měsíce oproti 

stejnému období loňského roku o 6 mio Kč, zisk je také vyšší. 

 Bohužel ani nám se nevyhnulo zdražování – naši dodavatelé také zvyšují ceny, nicméně 

největší podíl na vyšších cenách mají stále násobně vyšší ceny dopravy kontejnerů z Číny do 

Evropy. I z tohoto důvodu jsme se začali poohlížet po dodavatelích z Turecka a dovezli jsme 

odtud již šlehač, tyčový mixér a kuchyňský robot. I další náklady enormně rostou 

(vnitrostátní doprava, mzdy, …), takže kromě zdražování jednotlivých výrobků, které je 

závislé na tom, kdy přijde nový kontejner, musíme již podruhé v tomto roce přikročit 

k plošnému zdražení o několik procent.   

Nutností v naší branži je i neustálý přísun novinek, takže jsme od začátku letošního roku 

zařadili do sortimentu následující výrobky : nerezovou pekárnu na chleba Arrosto, trojkulmu 

Sami, vysavač s mopem Mocio, čističku vzduchu Miro, další čističku vzduchu, tentokrát i 

s odvlhčovačem, nerezovou konvici Sylva, další bary konvice Kate, již výše zmíněné výrobky 

z Turecka – tyčák Tino, robot Luca a ruční šlehač 

s úschovným boxem Paolo a horkovzdušnou fritézu 

Torido. A úplně poslední novinkou je to, že začínáme 

prodávat LED televize značky SmartTech. 

 

Určitou zajímavostí posledního měsíce je, že se 

kompletně vyprodaly veškeré vařiče (smaltované, 

indukční, i ty s povrchem naneseným práškovou 

barvou). Důvod je celkem jasný. Jak se začalo mluvit o 

nedostatku plynu či zastavení jeho dodávek, lidé 

začali nakupovat elektrické vařiče. Upřímně řečeno, 

raději bychom je měli skladem, než vidět i tímto 

způsobem následky ruské agrese.  

 Byli bychom rádi, kdyby nastolený trend pokračoval, 

ale to nás čeká ještě spousta práce... 

 Tak nám držte palce!  

                                                                                 Všichni spolupracovníci naší Obchodní divize 
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LED televizory - nabídka pro Vás 

 
Vážení spolupracovníci, 
 
obchodní divize pro Vás připravila nabídku kvalitních  LED televizí za bezkonkurenční cenu. 
Televizory jsou vyráběny v Maďarsku. 
 
Kompletní nabídku máte v příloze, cena je včetně recyklačního poplatku, který je ve výši 230 
Kč. 
 
Případné dotazy technického rázu, prosím, směřujte na pana Martina Randuse:  
 
tel : 734 582 938 
Email: martin.randus@isolit-bravo.cz 
 
Objednávky s Vámi vyřídí Blanka Doskočilová :  
 
tel: 607 035 131 
e-mail :  blanka.doskocilova@isolit-bravo.cz 
 
Doufám, že Vás tato nabídka zaujme.  
 
S pozdravem / Kind regards 
 
Petr Bodlák 
 
Telefon: +420 602 314 109 
E-Mail: petr.bodlak@isolit-bravo.cz 
 

80    LET   OD   HEYDRICHIÁDY 

Heydrichiáda je název pro období těžkých represí prováděných německými nacistickými okupanty 

během 2.světové války na území protektorátu Čechy  a Morava ve spojitosti s osobou zastupujícího 

říšského protektora Reinharda Heydricha. 

Rozlišujeme – první heydrichiádu -  první stanné právo 21.9.1941 – 19.1.1942, popravy 

                                                           uvězněných účastníků odboje 

                     -  druhou heydrichiádu – druhé stanné právo 27.5.1942 – 3.7.1942, období teroru po 

                                                             atentátu na Heydricha 

Stanné právo =  nástroj nacistického teroru, výjimečné opatření, kdy lze mimořádně omezit  

                           některá občanská práva, kdy proti rozsudku není odvolání a trestem je obvykle smrt 

mailto:martin.randus@isolit-bravo.cz
mailto:blanka.doskocilova@isolit-bravo.cz
mailto:petr.bodlak@isolit-bravo.cz
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29.12.1941 byly na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava vysazeny z Velké Británie tři 

paradesantní skupiny ANTHROPOID, SILVER A a SILVER B s cílem pomoci domácímu odboji s rádiovým 

spojením s Londýnem, ale především s úkolem uskutečnit likvidaci zastupujícího říšského protektora 

Heydricha. 

Na území Pardubického kraje se odehrála velká část odbojové činnosti. 

Pomoc domácího odboje v rámci provedení útoku na Heydricha byla zásadní. Díky odbojářům měli 

výsadkáři kde bydlet, co jíst, měli peníze a oděvy… 

27.5.1942 provedli příslušníci skupiny ANTHROPOID – Čech Jan Kubiš a Slovák Jozef Gabčík – atentát 

na národem nenáviděného Heydricha. 

V odvetě za tento čin byly v červnu 1942 vypáleny obce Lidice a Ležáky a popraveny tisíce českých 

vlastenců a odbojářů. Další tisíce byly odvlečeny do koncentračních táborů, mnoho jich nepřežilo. 

Parašutisté / 7 / našli svůj poslední úkryt v kostele sv. Cyrila a Metoděje, odmítli vzdát se 

a zvolili sebevraždu. 

Lidé přes veškeré utrpení chápali atentát jako spravedlivou odplatu na svém katu. 

Heydrichiáda patří mezi nejtemnější období v našich dějinách. 

Odkaz hrdinství československých parašutistů a jejich spolupracovníků z řad protinacistického odboje 

si musíme neustále připomínat a uchovávat pro budoucí generace. 

                                                                                                                                Alena Šafářová 
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Informace ze mzdové účtárny 

 Vážení spolupracovníci a přátelé Občasníku,  

        dovolte mi krátké shrnutí čísel za 1.čtvrtletí 2022, která se týkají mezd. 

 

Od ledna 2022 byly všem spolupracovníkům zvýšeny trvale mzdy. V porovnání  

se stejným čtvrtletím roku 2021 je průměrné navýšení mezd o 12 %, což je pro nás 

všechny velmi pozitivní zpráva. Pro představu za leden-březen 2022 byla v naší firmě  

vyplacena hrubá mzda ve výši 30,3 mil. Kč, dalších cca 10,2 mil. Kč činily zákonné  

odvody zdravotního a sociálního pojištění, to znamená celkové náklady firmy na  

mzdy ve výši 40,5 mil. Kč.  

Proto si prosím všichni uvědomme, že v dnešní době, kdy ceny vstupních energií a 

 materiálů stouply a stoupají ne o desítky, ale stovky %, není vůbec jednoduché najít tu 

 správnou ekonomickou rovnováhu. Je na každém z nás, aby se snažil být pokud možno 

 co nejvíce produktivní a zbytečně neplýtval  

materiálem ani časem ostatních spolupracovníků. Jen tak je možné zachovat  

v této nelehké době zdravou firmu! 

Pokračujeme v programu Konto-Bravo. V lednové výplatě byl spolupracovníkům  

uhrazen podíl ze zisku za rok 2021 ve výši 1,12 mil. Kč. Dalších 550 tis. Kč bylo 

vyplaceno některým spolupracovníkům za 10 let trvání v programu. 

Přispíváme pravidelně na penzijní a životní připojištění, firma poskytuje příspěvek 

 na stravování a dopravu do zaměstnání.  

Průměrná nemocnost ve firmě Isolit – Bravo v 1. čtvrtletí 2022 byla 6,3 %. Snad je již   

covid- 19 minulostí a procento nemocnosti se bude nadále snižovat. 

 

Od ledna 2022 byla zároveň navýšena měsíční sleva na poplatníka o 250 Kč  

z 2320,--Kč na 2570,--Kč, dále zpětně za rok 2021 bylo zvýšeno daňové zvýhodnění  

na druhé dítě o 243Kč / z 1617 Kč na 1860 Kč/ a na třetí dítě a každé další o 303 Kč 

/z 2017 Kč na 2320 Kč/. 

Za mzdovou účtárnu              Věra Kalousová 
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Informacje z działu księgowości   

Drodzy współpracownicy i przyjaciele Občasníku,  

pozwolę sobie przedstawić krótkie podsumowanie danych dotyczących wynagrodzeń za 

pierwszy kwartał 2022 roku. 

Od stycznia 2022 roku wynagrodzenia wszystkich współpracowników zostały na stałe 

podwyższone. W porównaniu z tym samym kwartałem w 2021 roku średni wzrost płac 

wynosi więcej o 12%, co dla nas wszystkich jest bardzo pozytywną wiadomością. Dla 

przykładu za okres od styczeń do marca 2022 roku w naszej firmie zostało wypłacone 

wynagrodzenia brutto w wysokości 30,3 mil. Kč, kolejne około 10,2 mln Kč stanowiły 

ustawowe składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, czyli łączne koszty wynagrodzeń 

w naszej firmie wyniosły 40,5 mln Kč. 

Dlatego proszę, żeby każdy uświadomił sobie, że w dzisiejszych czasach, gdzie ceny energii i 

materiału wzrosły i rosną nie o dziesiątki, ale o setki %, to wcale nie jest łatwo znaleźć 

odpowiednią równowagę ekonomiczną. Od każdego z nas zależy, aby starać się być jak 

najbardziej produktywnym i nie marnować niepotrzebnie materiału ani czasu innych 

współpracowników. Tylko w ten sposób możliwe jest utrzymanie zdrowej i dobrze 

funcjonującej firmy w tych trudnych czasach! 

Kontynuujemy program Konto-Bravo. W styczniowej wypłacie został współpracownikom 

wypłacony udział z zysku za 2021 rok w wysokości 1,12 mln Kč. Kolejne 550 tys. Kč było 

wypłacane niektórym współpracownikom za 10 lat trwania w programie. 

Regularnie odprowadzamy składki na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie na życie.                        

Firma gwarantuje dodatek do posiłków i transportu pracowników do pracy.  

Średnia zachorowalność w firmie Isolit-Bravo w pierwszym  kwartale 2022 roku wyniosła 

6,3%. Może covid-19 jest już przeszłością, a zachorowalność będzie nadal spadać. 

Od stycznia 2022 roku miesięczna zniżka na rzecz podatnika została również zwiększona o 

250 Kč z 2 320 Kč na 2 570 Kč, ponadto z mocą wsteczną w 2021 roku korzyść podatkowa 

przyznana na rzecz drugiego dziecka została zwiększona o 243 Kč / z 1617 Kč na 1860 Kč / a 

na trzecie dziecko i każde kolejne o 303 Kč /z 2017 Kč na 2320 Kč/.  

 

Dział księgowości, 

                                                                                                                                   Věra Kalousová 
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Nabídka výhod od naší hlavní banky UniCredit Bank pro 

naše spolupracovníky 

 

I letos nám naše hlavní banka nabídla plno výhod pro naše spolupracovníky. S promokódem 

46507272 můžete získat výhody viz  níže. 

Založte si běžný účet v UniCredit Bank, posílejte si tam výplatu a užijte si tak každý měsíc 

peníze navíc - měsíční odměnu 2 % z čisté mzdy.  

• Odměna ve výši 2 % z čisté mzdy bude měsíčně bankou vyplácena na Běžný účet klienta do 

15. dne kalendářního měsíce následujícího po připsání mzdy na běžný účet, a to nejdéle po 

dobu 12 měsíců. 

• Celková maximální výše této odměny je 10 000 Kč. 

• Nový klient má nárok na odměnu, pokud dojde k připsání první mzdy do čtyř měsíců od 

uzavření nové smlouvy o Běžném účtu. 

• Stávající klient má nárok na odměnu, pokud dojde k připsání první mzdy během doby 

trvání kampaně. 

• Nárok na tuto odměnu nemá klient, kterému byla Mzda na Běžný účet zasílána před 

začátkem Kampaně. 

 

DALŠÍ VÝHODY: 

Využívání odměn definovaných v těchto podmínkách není limitováno a je možné využití více 

typů odměn při splnění podmínek dané odměny. 

Odměna za PRESTO Půjčku 

• Odměna v podobě vrácení první anuitní splátky nově sjednané PRESTO Půjčky bude 

vyplacena na běžný účet klienta, ze kterého je úvěr splácen, a to do 60 kalendářních dnů po 

úhradě první anuitní splátky. 
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Odměna za hypotéku 

• Odměna v podobě vrácení první anuitní splátky nově zřízené hypotéky bude vyplacena na 

běžný účet kampaňového klienta, ze kterého je úvěr splácen, a to do 60 kalendářních dnů po 

úhradě první anuitní splátky. 

Odměna za Auto úvěr 

• Odměna v podobě CCS palivové karty u nově financovaného osobního vozu bude klientovi 

zaslána poštou, a to nejdéle do dvou měsíců po předání vozu. 

Odměna za Zelený auto úvěr 

• Odměna v podobě Energokarty u nově financovaného elektromobilu bude klientovi 

poskytnuta po jeho registraci na webových stránkách společnosti Axigon a po předání vozu. 

Odměna za Životní pojištění 

• Odměna v podobě vrácení měsíčního pojistného bez mimořádného pojistného bude 

vyplacena na běžný účet klienta do 25. kalendářního dne následujícího měsíce poté, co bude 

smlouva aktivní a bude zaplaceno první pojistné. 

 

Postup pro nové klienty UniCredit Bank: 

• Vytisknout promokód – 46507272. 

• Navštívit pobočku  a založit účet na pobočce (identifikovat se zaměstnaneckou 

kartičkou, příp. výplatní páskou), případně lze založit účet online. 

• Požádat mzdové oddělení o převod mzdy do UniCredit Bank. 

Postup pro stávající klienty UniCredit Bank, pokud si neposílají mzdu do UniCredit Bank, a 

učiní tak: 

• Vytisknout promokód – 46507272. 

• Navštívit pobočku (identifikovat se zaměstnaneckou kartičkou, příp. výplatní páskou). 

• Požádat pobočku o přiřazení promokódu k stávajícímu účtu v UniCredit Bank. 

• Požádat mzdové oddělení o převod mzdy do UniCredit Bank. 
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(Stávající klienti UniCredit Bank, kteří si na účet UniCredit Bank již posílají mzdu, bohužel  

nejsou zahrnuti v kampani pro zřízení účtu, ale mohou využít ostatní nabídky). 

Způsob založení běžného účtu: 

• Online: UniCredit CZ Digital Platform (unicreditbank.cz). 

• Na pobočce, kterou najdete na https://www.unicreditbank.cz . 

• Po domluvě přímo u nás ve společnosti – v případě zájmu se obraťte na Evu 

Jansovou, tel. 605 035 139, eva.jansova@isolit-bravo.cz. 

•  

                                                                          Eva Jansová, zástupce vedoucí finanční účtárny 

Jak jsem oprášil černé řemeslo 

 

Kdysi před lety jsem získal v rámci výuky na střední škole svářečské oprávnění na svařování   

 elektrickým obloukem a plynem. Po absolvování studia jsem nastoupil do zaměstnání, kde 

jsem 

 svařoval hlavně CO2, na které jsem sice oprávnění neměl, ale praxe se hodila. Svařoval jsem    

velkoobjemové kontejnery na nákladní vozidla. 

Po ukončení vojenské služby jsem se u AČR ještě několik let zdržel. Vykonával jsem hlavně  

práci řidiče těžkotonážní velkoobjemové   přepravy.  

No a co se nestalo! Nesvářel jsem, protože jsem to nepotřeboval, a úplně jsem zapomněl, 

že bych si měl průkaz svářeče obnovovat. Bohužel, když jsem si vzpomněl, bylo pozdě. 

Doma si člověk kutil občas něco málo přivaří, ale to opravdu jednou za čas. 

Dalo by se říci, že jsem se svářečky cca 25 let ani nedotkl.:-)  

V IB pracuji na recepci, kde je práce jasně dána .  Je to recepce firmy, kam přicházejí 

návštěvy, o 

které se musíme postarat, koordinujeme kamiony k nakládce a vykládce, střežíme firmu 

atd… 

Málokoho by napadlo, že spolupracovník na této pozici bude schopen nějaké odbornější 

práce. 

https://shop.unicreditbank.cz/onboarding?product=package1&lang=CZ
https://www.unicreditbank.cz/
mailto:eva.jansova@isolit-bravo.cz
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Ale zdání klame.:-) 

Doba je, jaká je. Práce hodně - lidí málo.  Potřebujeme šikovné svářeče! 

Je třeba nahradit některé chybějící spolupracovníky.  A co Láďa na recepci? Ten byl před lety 

na  

údržbě a svářet umí?! Vždyť je vyučen černému řemeslu! No a slovo dalo slovo a Láďa začal  

vypomáhat se svářením dílů na Motúčko.  Jedním slovem paráda! 

Motúčko se prodává jak utržené ze řetězu a už pomoc Ládi nestačí.  

Světe, div se !  I Milan z recepce svářet umí.  A tak proč by nemohl pomoci i on? 

Popravdě - nemohl jsem se na to dívat a přihlásil jsem se na výpomoc taky. 

Proč by ne? Svářet přeci umím, to se nezapomíná! A tak jsem po letech, jako moji kolegové, 

oprášil staré řemeslo včetně svářecího průkazu… 

Vypomáháme se svařováním příslušenství k Motúčku  a myslím, že nám to docela jde.:-) 

Práce je to úplně jiná … A musím přiznat, že mi to vůbec nevadí. Baví mě podílet se na výrobě 

něčeho, co naše firma vyrábí. No a že je to práce zrovna na Motúčku , kterému se opravdu 

daří?   

To nás všechny těší ... 

Vít Horníček,  RECEPCE 

 

Základní vojenská služba 

 

Od 1. ledna 2005 je AČR plně profesionální armádou. 

Co to znamená?  

Hlavně to, že již nenastupují žádní branci k základnímu vojenskému výcviku. 

Vojáci jsou pouze profíci, kteří tuto práci chtějí vykonávat. AČR má cca 30 000 vojáků. 

Kolik z tohoto počtu je schopno bránit naši zemi?  

K tomu všemu jsou ještě aktivní zálohy - cca 3000 lidí. 

Při napadení našeho státu je   bojeschopnost armády ČR myslím tak několik dní. Ano, jsme 

v NATO.  Ale? Domnívám se, že potřebujeme obnovit brannou povinnost. 
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Není třeba, aby branci trávili jeden rok někde v kasárnách. 

Je potřeba, aby se to dělo formou například měsíčního kurzu a výcviku. 

K čemu nám jsou v dnešní době muži, kteří nemají ani páru o tom, jak použít zbraň? 

Válka je za kopcem! Naše skvělá vláda si vůbec nepřipouští to, že by nás mohl také někdo 

napadnout. Jednoznačně jsem pro obnovení základní vojenské služby!! 

A to   jinou formou než před rokem 2005, kdy se branci v kasárnách rok nudili. 

Válka na Blízkém východě ovlivní a ovlivňovat bude   situaci   v celé Evropě i celém světě 

spoustu let. 

 Tomu, že by v dnešní době mohl propuknout konflikt takového   rozsahu, kdy umírají tisíce  

nevinných lidí, nevěřil nikdo. Nikdo z nás samozřejmě nechce, aby válka byla, abychom 

museli bránit naši zem před okupanty. Ale jak se říká, štěstí přeje připraveným. 

 Vít Horníček RECEPCE 

 

 

Blahobyt 

 

 Dlouho jsem přemýšlel, jak to správně uchopit a napsat. Pak mě napadla jedna 

skutečnost, kterou my tady v českých a slovenských zemích a ve většině západního světa 

prožíváme  -    blahobyt. 

Ať se nám to líbí, nebo ne, naše část populace, která žije v tomto úseku Evropy, právě takový 

blahobyt pořád ještě prožívá. Fakt je totiž ten, a můžeme si říkat, co chceme, že pořád máme 

co jíst, co pít, kde se vyspat, můžeme, když chceme, jít do práce. Dokonce tady máme takový 

luxus, že si můžeme mezi zaměstnáními vybírat! Můžeme cestovat, kam nás napadne, a dělat 

spousty věcí, které jsou nám po vůli, aniž by nám v tom kdokoliv bránil nebo nám to zakazoval. 

Jenže, když se tak dívám kolem sebe, vážíme si toho jen pramálo a hledáme neustále, na koho 

a na co bychom se vymluvili, když se nám zrovna nedaří podle našich představ. Většinou 

zapomínáme na to hlavní, že si musíme udělat pořádek hlavně u sebe a až pak se dívat jinam.  

 Teď tady v naší blízkosti máme naprosto otřesnou, až neuvěřitelnou situaci, kde jeden 

stát, jenž má o sobě prazvláštní mínění, napadne naprosto suverénně jiný stát, aniž by k tomu 

měl jakýkoliv pravdivý důvod. Pro mě jako člověka je to nepochopitelné, ale pravda je, že celá 

historie lidstva je protkána nenávistí, záští, vírou a nevím čím vším ještě a pod touto záminkou 
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se vedou od nepaměti války, kde na to vždy doplatí prostý člověk. Právě v této chvíli nastává 

ten pravý okamžik, abychom si my lidé uvědomili, že tady nikdo z nás není na věčnost a měl 

by celý svůj život, který mu je dán, věnovat tomu, aby byl svět lepším místem pro všechny, než 

tomu bylo, když na tento svět přišel a neměl by činit nic, čím by to bylo naopak.  

 Právě nyní můžeme úplně jednoduše začít a pomoct jednomu národu a jeho lidem, 

kteří si ve většině případů  nezasloužili, aby je někdo napadl a začal je likvidovat, jako by  ani 

nebyly lidské bytosti, pod naprosto smyšleným a vykonstruovaným obviněním. Ale to Rusové 

dělají, odjakživa  překrucují svou pravdu. Co je to za národ, který může nechat páchat taková 

zvěrstva svým představitelům a bezhlavě věřit neskutečné propagandě, která v jejich zemi je? 

  Ale čemu se můžeme divit, když i v našich končinách se najdou tací, kteří věří 

v oprávněnost ruské agrese pod až neuvěřitelnými fake news, které oni považují za svatou 

pravdu. Že v Rusku po této agresi schválili zákon, kde vám opravdu hrozí 15 let za to, že budete 

vystupovat proti této agresi, jim asi připadá v pořádku – to je asi podle nich ta správná 

demokracie. Za to, že v našich zemích mohou svobodně demonstrovat, pokud při tom 

nezačnou ničit něčí majetek, prakticky jim žádný trest nehrozí, asi podle jejich logiky není ta 

správná demokracie a měli bychom se tedy podle těchto různých skupin inspirovat v Rusku. – 

Já bych jim spíš navrhl, aby se tedy sebrali z našich nesvobodných zemí, kde dle jejich tvrzení 

je vše zmanipulované, lživé a odstěhovali se nejlépe do toho svobodného a pro ně inspirujícího 

Ruska. Představte si, že jim v tom nebude nikdo bránit ani  zakazovat, dokonce bychom se jim 

složili na jízdenku, aby mohli žít svobodně v té demokratické zemi a nemuseli pobývat na 

tomto zahnilém Západě. Já je fakt nechápu, když se jim u nás tak špatně žije, proč nejdou za 

svým vysněným snem do Ruska?! 

 Je pro mě velmi skličující poslouchat takové lidičky, jak nám Ukrajinci „ berou práci“, 

nebo dokonce „domovy“ a jiné nesmysly, jako by jinak  u nás žádná kriminalita nebyla nebo 

v našich věznicích seděli jen cizinci. V každém národě jsou lidé dobří a zlí, lidé poctiví a 

podvodníci, tak to prostě je, ale tvrdit, že za vše zlé teď budou moct jen Ukrajinci, to je fakt 

ubohé! Proboha, lidi, vzpamatujte se, jeďte se na Ukrajinu podívat, nikdo vám v tom bránit 

nebude! Pak si udělejte svůj vlastní obrázek o této hrůzostrašné situaci a nemusíte sledovat 

žádné žvásty na mobilu nebo v televizi, protože uděláte maximum pro to, abyste si udělali svůj 

osobní názor podpořený vlastní zkušeností!  

 Nemluvě o tom, že u nás ve fabrice se pro člověka, který chce pracovat, určitě  místo 

najde, a to dlouhodobě. Také si myslím, že náš sociální systém je nastaven tak, aby se opravdu 

dostalo pomoci každému, kdo ji potřebuje a zaslouží si ji. Stěží  ale můžete pomoci někomu, 

kdo pomoc nechce, ale radši se utápí v tom, jak je k němu život nespravedlivý. Je až k nevíře, 

jak lidé, kteří žádají podporu a dostanou ji, často skončí v prvním baru nebo hospodě, kterou 

mají při cestě od úřadu práce nebo sociálky. – Pracovníci na těchto úřadech musí mít kolikrát  

svatozář, když to vidí, a dál a dál vykonávají kolikrát naprosto nevděčnou práci.  
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Ale abychom nekončili jen špatně.  

Je spousta skvělých lidiček, kteří se snaží pomáhat, jak to jen jde, a mám velké štěstí, že i 

těch je kolem mě hodně i mezi mými zákazníky, přáteli a rodinou. Jsem rád, že nám většině 

není osud někoho jiného lhostejný.  

Váš Martin Randus 

 

NEJDELŠÍ   NĚMECKÉ   SLOVO 

  

 Jak již sděleno, jsou v tomto směru Němci „mistry světa“ se svými neuvěřitelnými 

složeninami. Vše ale přetrumfl kdysi jistě totální „jazykový fanatik“, navíc neskutečný 

byrokrat,  který zašel tak daleko, že jeho slovo muselo být  nakonec z oficiální němčiny 

natrvalo vyškrtnuto. Znělo totiž: 

  

RINDFLEISCHETIKETTIERUNGÜBERWACHUNGSAUFGABENÜBERTAGUNGSGESETZ -  údajně 

66 písmen - sám jsem je nepřepočítával, zamotala by se mi z toho hlava.  Naproti tomu se 

vsadím, že nikdo to u vás správně ( a hlavně jedním dechem jako Němec) nevysloví. 

============================================================== 

To slovo je natolik stupidní, že lze do češtiny přeložit pouze s velkou námahou a dávkou 

fantazie včetně dokonalé znalosti obou jazyků , a to následovně (musí se na to jít odzadu, od 

poslední části sousloví „GESETZ“, což je česky „zákon“ - jinak se v tom zamotáš a 

nedopracuješ se ničeho). 

  

České znění v přesném překladu: 

  

ZÁKON PRO PŘENOS AKTIVIT PRO KONTROLU ETIKETOVÁNÍ  HOVĚZÍHO  MASA        -     zní to 

sice inteligentněji než v originále, nikdo ale z toho nebude chytrý, co to v praxi znamená. Je 

to spíše ukázka německé úchylky v jazykovém slova smyslu. 

  

Čeština je v tomto směru geniální, neboť se takovýmto jazykolamovým složeninám vyhýbá 

jako čert kříži.       

  

Nyní, po vyloučení výše uvedeného slova z „oběhu“, je nejdelším německým slovem: 

AUFMERKSAMSDEFIZITHYPERAKTIVITÄTSSTÖRUNG - česky: „Nedostatek (deficit) pozornosti 

jako porucha ve smyslu hyperaktivity“ - také poněkud podivné, 44 písmen, rozumět tomu 

bude pouze lékař.   

=======================================                     

Nejdelší slovo na světě je systémový název  největšího proteinu, skládajícího se z 30.000 

aminokyselin, který má údajně 198.819 písmen - na tomto místě nelze vypsat, zabralo by to 

zřejmě půl stránky, či dokonce celou! 
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OXFORD  ENGLISH DICTIONARY uvádí slovo o 44 písmenech - též zajímavé: 

  

PNEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICOVOLCANOCONIOSIS – přeložit do češtiny by to 

mohl  tak maximálně nositel Nobelovy ceny za chemii  - pokud to vůbec lze .           

                                                                                                            

  
                                                                                                                           Zdraví Jan Vaněk 
 

Zpráva z tisku - Občasník Velikonoce 2022  

 

Zdravím, 

když  Milan zavelí, mívá s napsáním článku většina velký problém. 

Poradím: Mluvte, jak vám zobák narost, a pište, co vám den přines! 

Tak začnu,co jsem zažil dnes já. 

 

Zpráva z  internetu: Českem  se dnes přehnala pořádná vichřice. 

                                    neděle  30.1.2022 – vichřice Nadia 

    Na hranici suchovršských lesů v horním Jamném  to byl obzvláště mazec - vítr  v nárazech 

110 km/h, sněhová metelice - prostě čína. 

V pátek 28.1.2022 se porouchal obecní traktor, a tak jsem si nedělal iluze, jak to bude s 

cestou. Navlékl jsem oteplováky, větrovku a chystal jsem se vyrazit s frézou na cestu asi  tři 

sta  metrů tam a tři sta zpátky, což jsou při bezmála metrových závějích poctivé dvě hodiny - 

když to dobře jde. Než jsem stačil vyrazit,  tak aby toho nebylo málo, vypadly dvě fáze 

elektriky!  

Ledva jsem vyjel na cestu, tak  z metelice, kde byla viditelnost asi deset metrů, se ozval řev 

motoru, který přehlušil i vichřici, a vzápětí se objevily halogeny traktoru. Fakt, není to sen! 

Náhradní traktorista - a on v neděli ráno protahuje jinak opomíjenou cestu k nám, na 

vídrholec! A ještě mi vesele zamával a vůbec se netvářil naštvaně - a co jsem v tu chvíli ještě 

netušil - odpoledne přijel protáhnout ty metrové, mezitím už zase nafoukané, závěje  znovu! 

    A tak jsem si namísto sedmi set vyfrézoval asi sedmdesát metrů cesty zahradou, vytáhl 

jsem Motúčko Jednotunku začal vozit dříví domů, ke dveřím. 
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Mezitím kolem profrčel terénní opel Vodáren nahoru k vodojemu, a když jsem vezl druhou 

fůru, volala na mě manželka, že stojí u elektrického sloupku před námi a jestli snad něco 

nepotřebuje.  

Nepotřeboval - byl to usměvavý elektrikář a kontroloval, jestli ty dvě fáze náhodou nevypadly 

v jejich rozváděči. Nevypadly, bylo to někde na vichřicí zmítané trase. Skoro jsme se v té 

smršti neslyšeli, nicméně, že ho zvu k nám na kafe, mi rozuměl a já zase jemu - že by rád, ale 

má řešit ještě další poruchy, takže příště. 

     Dovezl jsem  a složil druhou fůru, ometl Motúčko, zamkl garáž, dal sušit všechny  hadry - a 

čtyři nepřijaté hovory na mobilu! A pokaždé stejné číslo! 

Pořádně ve mně zatrnulo. Někomu zřejmě kleklo ve vánici Motúčko a mám mu ho po 

telefonu opravit! S obavami jsem na číslo zavolal - a nevěřil jsem svým uším! 

"Tady Jirka Pálek, montér ČEZ - už jsme vám to spravili,omlouváme se, že to chvilku trvalo - to 

víte, vichřice, nenudíme se!" 

Něco jsem zabreptal na poděkování a zavěsil.  

"Tak tohle se mi určitě zdá!" řekl jsem manželce. "Pořádně mě štípni, a když to nepomůže, tak 

rovnou profackuj! A klidně přitlač -  bolet to nebude, protože se mi to celé určitě zdá!" 

Bolelo, nezdálo! 

    A tak jsem chtě nechtě začal srovnávat a  vás, svoje pracovní přátele, v duchu bránil:  

Tohle přece je také u nás docela běžné! Jenom nepracujeme v sněhové vichřici, takže to tak 

nevypadá! 

    Jenže pak jsem si vzpomněl na tuhle středu a vzorkování pro zcela nového a moc 

perspektivního zákazníka - a jak si mně pan Petr stěžoval, že u lisů byl hrubý nepořádek, páni 

vzorkaři jako by nic neviděli, nic neuklidili, paní Natálka byla červená, ale bála se komu co říct 

a pan Karel byl nešťastný, protože to všem říkal a oni ho neposlechli. A že už je z těch lidí pan 

Petr nešťastný jakbysmet, že je tahle hloupá rozmazlená doba strašně kazí!  

Tak doufám, že ta středa byla výjimkou, která potvrzuje pravidlo - že totiž nejen jamenští 

traktoristé, elektrikáři z VAKu a z ČEZu, ale také my, hrdí spolupracovníci Isolitu-Bravo, jsme 

pořádní borci, které nezkazily žádné dementní karantény, žádné přiblblé lokdauny, žádní 

populističtí politikové, co nás pro svoji pochybnou popularitu nutí vyvalovat  se na úkor 

státního dluhu a vyžírat tak  budoucnost našich dětí! 

     Že také my jsme pořádné páky, které pracují vichřice nevichřice -  prostě protože je to baví 

a že tím žijí! 

 

Kvido Štěpánek 
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Technický kroužek ve školním roce 2021-2022   - 2.díl 

 

V minulém vydání našeho OBČASNÍKU ZIMA 2021 (str.11)  jsem vám slíbil pokračování na 

 téma Technický kroužek. 

Posledně jsem informoval, že si děti vybraly jako svůj  výrobek  funkční trezor. 

Po 3D modelování, které naprosto excelentně zvládly, nastala část 

neméně zajímavá, a to programování CNC programu. S tím mně pomohl 

náš největší specialista na obrábění, Bc. Petr Šťovíček . Děkuji mu za to.  :-) 

Po vytvoření programu bylo nutné čelní plochu trezoru obrobit, což 

probíhalo na stroji MCV750. Veškeré práce spojené s obráběním si  

naši Technici vyzkoušeli. Pro vaši představu se jednalo o tyto činnosti: 

upnutí obrobku, najetí spuštění programu, kontrola obrábění a v neposlední  

řadě vyhodnocení obrábění.  V tuto chvíli máme všechny strojní operace  

dokončeny.  

Nyní nás čeká finální montáž a zkouška „odolnosti“. 

Vše musíme dokončit do poloviny  července, než mladí Technici odejdou na prázdniny. 

Aleš Hrdina - vedoucí nástrojárny 
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Tohle zednáři přehnali! 

Možná jsem o svém příběhu kdysi psal, ale je rozhodně na čase, abych ho případně 

připomenul. 

Už je to více než třicet let, ale stále ho mám v paměti, jako by to bylo včera.  

V roce 1989 jsem na sklonku léta, zhruba v srpnu, byl v práci na noční směně, když na konci 

směny přišel údržbář s igelitkou. Vynutil si moji pozornost, když řekl, že má pro mě skvělou 

nabídku. Sedl si a začal do mě hustit, že existují nějací svobodní zednáři, že mají centrálu 

v americkém Texasu a že když mu slíbím mlčenlivost o tom, co mně sdělí, tak mně „pustí“ 

informace, které mě zaujmou natolik, že do toho půjdu s ním. S mladickou zvědavostí jsem 

souhlasil.  

Milan H. vyprávěl o tom, že se stal jedním z nich. Slouží v úplně spodní vrstvě a má za úkol 

někoho dalšího sehnat. Tenkrát jsem to přirovnal ke hře Letadlo, která za bolševiků frčela, a 

věděl jsem, že funguje tak maximálně do dvou tří vrstev, dál už ne. Požádal jsem ho, aby mi 

dal pokoj a šel si po svém. Měl jsem ho za blázna. On nesouhlasil. Sdělil mně, že jsem přikývl, 

a tak má povinnost mi to celé dovyprávět. Nedal se odbýt. 

Asi hodinu hovořil o tom, jak to všechno vzniklo a jak pár vyvolených a mocných řídí celý svět. 

Vše, co známe z dějin, mají na svědomí nějací údajní „zedníci“. Začalo to prý před první 

světovou válkou, kdy údajně zedníci zinscenovali atentát na Františka Ferdinanda d´Este, a pak 

dále řídili dějiny světa. (Pokud jste o tom již slyšeli, tak víte, o čem píši, pokud ne, tak si to 

můžete vyguglit, a nebo klidně těmto slovům nevěřit. To je každého věc. Já jsem tomu také 

nevěřil, ale…) 

Když kolega dohovořil, kde zmínil, jak si hoši zednický rozdělili svět na Západ a Východ, což 

mně už docela smysl dávalo, sdělil mi poslední a zásadní informaci. Pokud bych do toho šel, 

musel bych čekat na úkol, který prý zajisté dostanu a v určitém čase ho budu muset splnit. 

Třeba připravit, a nebo dokonce spáchat atentát na nějakého státníka, bude-li to nutné pro 

vývoj určitých naplánovaných událostí… To už bylo na mě moc! Poslal jsem ho k čertu, že je 

blázen.  

Otočil hlavou se slovy: „Nikoliv!“ Sáhl hluboko do igelitové tašky a vytáhl úzkou a dlouhou 

brožuru s nadpisem Analýza 17. listopadu 1989. „No a co!“ řekl jsem rozhořčeně, „co je to za 

blábol, vždyť je teprve srpen!“ „No právě,“ odpověděl a pokračoval: „ Dne 17. listopadu přijde 

změna, podívej se dovnitř a prolistuj… Přijde nějaký určitý člověk a bude hlavní postavou 

převratu, žádný Rusáci, žádná Varšavská smlouva to nezastaví, bude nám to umožněno a 

geograficky se přesuneme na Západ. Je to tak naplánováno! Moci se chopí další lidé, o kterých 

jsme nikdy neslyšeli. Jsou připraveni. Poznáš je podle toho, že hned po svém zvolení do jejich 

funkcí někteří odcestují do Texasu pro instrukce!“ 
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„Některá jména znám z rádia Svobodná Evropa!“ vykřikl jsem. „Klidně můžou být u převratu ! 

V Praze to vře, klidně se to může stát a klidně u toho mohou být ti, co jdou proti bolševikům, 

to dává logiku,“ povídám zvýšeným hlasem… On na to řekl: „To ano, a bude to 17. listopadu 

podle této analýzy. A sleduj skutečně toho, kdo poletí do toho Texasu na školení. Kdyby něco, 

nikdy jsme spolu o ničem nemluvili! Pokud to někde vykecáš, špatně skončíš!“ „V poho, nic 

jsem neslyšel,“sdělil jsem a rozešli jsme se… 

 Léta jsem o tomto rozhovoru skutečně mlčel. Za prvé by mi to nikdo nevěřil, za druhé, když 

jsem to celé sledoval, měl jsem obavy, protože na tom, co mně tu noc říkal, prostě trochu 

pravdy bylo.  

Viz níže… 

Zanedlouho se odehrálo na den přesně to, co stálo v té brožurce. Nechápal jsem tu 

neuvěřitelnou shodu  událostí. Stejně mi to přišlo jako bláznovství! Chtěl jsem uvěřit, že to byl 

blábol, který náhodou vyšel na den přesně, ale jen do té chvíle, kdy byli zvoleni svobodnými 

volbami mocní lidé svobodného Československa a někteří z nich vyrazili na jednání do Texasu. 

Ta jména, se ani po třiceti letech, neodvážím vyslovit, mají totiž dlouhé drápy dodnes. 

Pochopil jsem tenkrát a uvěřil, že na tom něco je, a začal sledovat vývoj Západu a Východu, 

různých společenství, byznys, války i ohrožení světa jménem Covid, dále pochybné volby ve 

světových mocnostech... Prostě mi ty určité věci zapadají do sebe, včetně událostí 11. září. 

Někdy mně přijde, že jsou ty dějiny nějak plánované a řízené zpovzdálí… Dost možná právě 

proto jsem i napsal a předpověděl v loňském jarním Občasníku docela detailně přesně to, co 

chystal Putin. Bylo to v příspěvku „Nikdo neví, co je pravda a co je lež“. Vyplývalo mi to totiž 

z dosavadního celosvětového vývoje. Á propos, dějí se prostě nesrozumitelné věci… 

Samozvaný a světem „tolerovaný“ Islámský stát, rozpory Severní a Jižní Koreji, Bělorusko se 

svým diktátorem, zabraný Krym, útok na největší demokracii světa v Capitolu ve Washingtonu 

atd…  

Když ovšem začala jen těžko uvěřitelná a na dnešní dobu naprosto brutální a zbytečná válka 

na Ukrajině, je pro mě naprosto nepřijatelné, že by toto ještě mohla být nějaká řízená analýza 

samozvaných vládců světa čili pouhá hra na Západ a Východ na mapě, nebo chcete-li, rádoby 

hra o rozdělení moci a území… Nejsem blázen, abych tomu uvěřil! 

Naprosto se to vymyká tomu, co mně zapadalo 30 let do sebe!  

Může to ovšem znamenat, že se jim to vymklo z rukou, nebo že byli obelstěni východní divizí?! 

Pokud ano, pak bych musel konstatovat, že to tentokrát ti zedníci pořádně přehnali!  

 

Milan Žemlička 

personalista IB 
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Předmět: Dopis ze západní Evropy 

 

Při pohledu do dnešních německých novin si říkám: není divu, že nás, obyvatele západní 
polokoule, považuje agresor Putin za dekadentní - i když jeho „zlatá mládež“ (a nejen ona na 
východ od nás), si s tou naší  „smart generací“  (citují německá média) nic nezadá a možná ji 
už v mnoha směrech i předčí. 
 Zatímco velkolepě žvaníme o vojenské pomoci Ukrajině, se toho s výjimkou Američanů zde 
na Západě mnoho nekoná. Spíše tíhneme k tomu, „aby byl konečně pokoj od té proklaté 
války“, které se bojíme hlavně my sami ve svém egocentrizmu jako čert kříže a kterou 
sledujeme denně jako seriál na pokračování při snídani v televizi. Mohla by totiž ohrozit - 
nedej bože - náš blahobyt! Ohrozit růst naší ekonomiky - jak tomu vznešeně říkáme. Ten 
musí být přece trvalý! 
 Zatímco pějeme ódy na ochranu životního prostředí a neuroticky sledujeme nárůst teplot 
kolem nás  o desetiny stupňů C, zaneřáďujeme bez problémů světové oceány milióny tun 
plovoucích, nezničitelných plastů. Házíme je tam z mnohapatrových , „vysoce ekologických“ 
plovoucích měst, ničících nejen Benátky. Kam jinak s nimi? I ke smokingu obouváme po vzoru 
bývalého šéfa Mercedesu bílé tenisky, které plavou poté spolu ve zmíněných povodích. 
Cpeme se hamburgery a KFC-kuřaty, plnými antibiotik, a zapíjíme vše colou. Podle toho pak 
vypadáme. Každý čtvrtý Němec a každý třetí Američan mají katastrofální nadváhu.  
Nenávidíme už i krávy, nejraději bychom je vybili,  jak nám radí Zelení - nebýt těch proklatých 
hamburgerů, které tak milujeme. Hovězina na kabelky už neexistuje ani v ČR, jak jsem se 
dozvěděl od odborníků,  kožené boty dnes nosit je trestuhodné a budí údiv, pozornost až 
nenávist. (Nejen) krávy jsou pro nás pochodující plynárny, produkující metan, do hlavy nám 
to denně vtloukají nemýlící se mainstreamová média.  Asi bychom je měli vybavit 
katalyzátory na příslušném místě, anebo jim do vody přidávat aditiv AdBlue, aby se staly 
konečně ekologickými. Zapomínáme přitom na psy a kočky se stejnými „emisemi“- jen psů je 
v Německu 10 miliónů. Bohužel jim nechutná ani květák, ani mrkev. 
 Protiřečíme si denně a lžeme sami sobě, kde se dá. Na každém kroku. Hrajeme si na 
ochránce přírody, zastánce zdravého stravování  - a ve skutečnosti jsme pravý opak. Občas 
si  dopřejeme i lososa, plného rakovinotvorného antioxydantu etoxyquinu, aby zůstal krásně 
růžový a líbil se nám. 
 Nejspíš ze všeho jsme tu na Západě velcí pokrytci. Ale hlavně, že jsme WOKE. Učíme se na 
pokyn schizofrenních profesorů amerických, britských a jiných západních univerzit 
„genderovat“, všichni si vzájemně zde už v písemném styku tykáme jako soudruzi, píšeme 
slova s hvězdičkami a jsme toho názoru, že biologické pohlaví člověka prostě neexistuje. 
 Totálně jsme zblbli. Milióny „Teenies“ upadají dnes do mdlob při pohledu na své nové idoly: 
nejlepší světový stateboarder Nyjah Huston s pěti milióny „followerů“ na Instagramu soupeří 
v nové disciplíně „využití volných ploch pro tetování“ s Lewisem Hamiltonem (povýšeným do 
šlechtického stavu) a Justinem Bieberem. U nás už s nimi soupeří  už i staré baby, včera jsme 
měli možnost vidět skvělé exempláře na plovárně. Úchvatné. Ale co: je přece čas 
dovolených, odletíme proto raději na Mallorku - ať se tam na té Ukrajině mydlí, kdo chce, jak 
chce. Hlavně když nám dá pokoj.  55 procent Němců je dle posledního průzkumu veřejného 
mínění toho názoru, že dodávky těžkých zbraní nic neřeší, přináší jen další, zbytečné 
konflikty... Jen NÁS ohrožují. A tak: jedeme dál! V tomto smyslu. 
  
                                                                                                                        Jan Vaněk, Luxembourg 
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Děkovné dopisy za naši práci i dobročinnost… 

 
Dobrý den, 
  
cca před dvěma lety jsem si u Vás koupil  Motúčko model Koňačka a všem vřele doporučuji. Váš 
výrobek u nás dostává opravdu zabrat a je to opravdu naprosto spolehlivý pomocník k nezaplacení. 
  
Přeji Vám i do budoucna hodně dobrých nápadů a s tím spojených výrobků. 
  
S pozdravem Bohuslav Zikeš 
 -- JEZZ s.r.o. 
Bohuslav Zikeš 

 
 
Vážený pane Ing. Štěpánku, 
 
chtěla bych Vám z celého srdce moc moc poděkovat za Vaši finanční podporu pro mého syna Štěpána 
na elektrický invalidní vozík. Jsem Vám neskutečně vděčná nejenom za to, že jste se rozhodl finančně 
pomoci úplně pro Vás cizímu člověku, ale i za tu překvapivou částku, která pro nás hodně znamená a 
moc nám pomůže. 
 
Ještě jednou MOC DĚKUJI !  Mějte hezký den. 
 
Vlčková Pavla 

 
 

 

Krásný den, pane Štěpánku, 
 
moc děkuji za rychlou reakci a milé zprávy! Velmi si vážíme Vaší podpory pro syrskou misi. 
Jakmile dar dorazí, zašlu Vám potvrzení o daru pro daňové účely. Pokud byste chtěli darovací 
smlouvu, připravím ji. 
Držte se ve zdraví a posílám slunečné pozdravy z Prahy! 
Kristína Česálková 
Péče o významné dárce 
Člověk v tísni, o.p.s. 
Šafaříkova 635/24 
120 00 - Praha 2 
 

 
Od: Kvido Štěpánek <kvido.stepanek@isolit-bravo.cz> 

Odesláno: čtvrtek 10. února 2022 14:56  

Milá paní Kristýno, zdravím, pane Šimone, 

děkuji za pomoc, které se tak aktivně věnujete. 

Zašleme na vaše konto pro Sýrii 100.000 Kč. 

 

S přátelským pozdravem / Kind regards  

mailto:kvido.stepanek@isolit-bravo.cz
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Kvido Štěpánek 

 

Vážený pane Štěpánku, 

 

v posledních týdnech zasáhly severozápadní Sýrii sněhové 

bouře. Sníh zavalil stany v táborech poskytujících útočiště pro 

rodiny, které uprchly před válkou. Šimon Pánek se do země 

vydal, aby podpořil naši syrskou misi. Ta může místním 

pomáhat i díky Vám. 

 

„Konečně jsem měl opět možnost setkat se s našimi teamy v 

Sýrii a navštívit některá místa, kde pracujeme. Situace je 

skutečně strašná. Viděl jsme toho za 30 let hodně, ale tohle se 

mnou otřáslo, zvlášť když vezmu v potaz, že válka v Sýrii trvá 

10 let,” okomentoval Šimon Pánek na sítích. Cestu využil i k 

tomu, aby poděkoval přímo Vám za Vaši podporu. 
 

 

  

 
 

Bojovat s krutou zimou jen s poničeným stanem nad hlavou, 

bez zásob jídla a dřeva je těžké, ne-li nemožné. Každý měsíc 

pomůžeme v Sýrii 120 tisícům lidí. Jak? 

• Dodáváme jim například kamínka a příspěvek na 

topivo. 

• Opravujeme stany, poskytujeme plachty, hřebíky nebo 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Femail-click.clovekvtisni.cz%2Fpublic%2Fopen%2Fnlink%2F%3Fu%3Dfcf636d9-d7c4-11e4-8b7a-002590a1e732%26c%3D52cc335a-8a71-11ec-a544-ac1f6ba555ed%26l%3D61f4cdd6-8a78-11ec-aca1-0cc47afea67e%26sid%3Db20e72b7fbaa4610abafbcf47c47bdae&data=04|01|kristina.cesalkova@clovekvtisni.cz|c191de72276c448413df08d9ec9d1739|c834245369ce4b7ba3e2cda219f2985e|1|0|637800981720876813|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=dhc4GM3xIUT2pTYljuLLPxa73dytgKrjLA7%2BUORrVNw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Femail-click.clovekvtisni.cz%2Fpublic%2Fopen%2Fnlink%2F%3Fu%3Dfcf636d9-d7c4-11e4-8b7a-002590a1e732%26c%3D52cc335a-8a71-11ec-a544-ac1f6ba555ed%26l%3D61f4cdd6-8a78-11ec-aca1-0cc47afea67e%26sid%3Db20e72b7fbaa4610abafbcf47c47bdae&data=04%7C01%7Ckristina.cesalkova%40clovekvtisni.cz%7Cc191de72276c448413df08d9ec9d1739%7Cc834245369ce4b7ba3e2cda219f2985e%7C1%7C0%7C637800981720876813%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dhc4GM3xIUT2pTYljuLLPxa73dytgKrjLA7%2BUORrVNw%3D&reserved=0
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lana. 

• Za 1000 Kč pořídíme jídlo pro jednu rodinu na měsíc, 

díky balíčkům nebo potravinovým poukázkám. 

• Obnovujeme existující vodovody a kanalizaci. 

• Renovujeme a vybavujeme alespoň provizorní stanové 

školy pro děti. 

 

 

Situace v Sýrii je vážná a my s pomocí pokračujeme. Konto 

SOS Sýrie & Irák stále běží, pokud můžete, pomozte s 

námi. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Děkuji ještě jednou za Vaši důvěru a přeji Vám klidné únorové 

dny. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S úctou 

Kristína Česálková 

Člověk v tísni 
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Jak může vypadat výběr dodavatele  

Jedna nejmenovaná nadnárodní firma sídlící v nedalekém městě na Tiché Orlici na cestě 

z Jablonného do Ústí nad Orlicí se rozhodla již neprovozovat vlastní kuchyň, ale najít 

provozovatele externího. Potud vše OK, žádný problém. Přihlásili jsme se a očekávali jsme, 

jak jsme zvyklí od jiných firem (i nadnárodních), že se budou zajímat o to, kolik druhů jídel 

bychom denně vařili, jaká bude skladba jídelníčku, … no prostě se budou v prvé řadě zajímat 

o to, aby jejich spolupracovníkům chutnalo. K tomu jsme se ale ani nedostali (pokud se o to 

vůbec zajímají, ale jsme optimista a předpokládám, že ano).  

Prvním problémem se ukázala Dohoda o utajení, která obsahovala pokutu 100 000 Kč za 

každý jednotlivý případ porušení. Pokutu jsme přeškrtli, nicméně nám bylo řečeno, že to 

může být problém při výběru. Druhým problémem se ukázalo to, že jsme v dotazníku 

nevyplnili informace, které považujeme za interní. No a třetím problémem se ukázal dotaz, 

zda budeme akceptovat jejich sankční řád, který obsahoval seznam pokut od 5 000 do 50 000 

Kč za porušení všeho možného. Nejvíce mě „rozesmála“ pokuta za to, že by nám ji udělil 

státní orgán (chápejte to tak, přišla by hygiena, zjistila by nějaké pochybení, udělila by nám 

pokutu a oni by nám tu pokutu udělili také, protože to mají v sankčním řádě). Po tomto jsem 

již odmítl se tohoto výběrového řízení dále účastnit.  

A upřímně řečeno, vůbec mě to nemrzí. Pro všechny naše šikovné kuchařky a kuchaře včele 

s Danem, pro nás ostatní, kteří se provozu JG trochu věnujeme, je podstatné, aby byli naši 

zákazníci s našimi službami spokojeni, aby se o nás po okolí povídalo, že vaříme dobře. Proč 

bychom tedy měli vařit pro někoho, kdo staví na první místo sankce a pokuty a to podstatné 

řeší až poté (možná)? 

Petr Bodlák, Obchodní ředitel IB 

 

P.S.  Naše firma žádný sankční řád nemá. Nikdy jsem také neslyšel, že by ho nějaká firma 

měla – musím se poptat. Nicméně nemyslím si, že je sankční řád nutný. S lidmi (ale i mezi 

firmami) se má mluvit, a ne jim vyhrožovat. Takový způsob moc motivující není, že? 

 

Nejmodernější hokejový stadion v Evropě  

Je až neuvěřitelné, že takový stadion neumí jen jednu jedinou věc… 

Tak už jsem si myslel, že mám do Občasníku vše napsané.:-) 

 Pak jsem jel v autě, když v rádiu popisoval nějaký hokejový odborník nejmodernější 

hokejový stadion v Evropě. 
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 Je to stadion ve Finsku, na kterém se právě odehrává MS v hokeji.  

V desetiminutovém bloku borec popisoval, co vše má ten daný stadion nejlepší v Evropě, a 

dokonce i na světě. Hovořilo se prostě o tom, v čem je prvotřídní, dokonce nejlepší. Nestačil 

jsem zírat. Má třeba tak neuvěřitelnou akustiku, že když ji při tréninku naši reprezentanti 

slyšeli, nemohli uvěřit, jak je to perfektní a úžasné! Měli prostě kliku, že právě při jejich 

tréninku to organizátoři zkoušeli. Co se týká světelných efektů, má také ty nejlepší na světě! 

Mají tam dokonce sta tisíce barevných diod, které dokáží rozzářit celý stadion do barev vlajky 

právě hrajícího týmu, který je ve vedení! To je mazec!!! Pak ještě spoustu dalších světově 

uznávaných prvků, které pohlcují diváky a vtahují je  do děje zápasu... Dále, že je ten stadion 

velký, ale útulný, super atmosféra, atd., vše si už ani nepamatuji, kolik toho bylo! 

 V závěru pan odborník sdělil: „To vše umí tento nejmodernější stadion v Evropě! V podstatě 

jsme našli jen jednu jedinou horší vlastnost tohoto stadionu, na kterou upozorňují hráči už 

od té chvíle, kdy byl před dvěma roky otevřen. Tou vlastností je, že z neznámých důvodů zde 

nejde udělat hladký led. Plocha je hrbolatá a hráčům poskakuje puk. Špatně se jim přihrává a 

střely na branku jsou nepřesné.“ 

Tak si říkám -  jsme my to  ale blbci na tom světě! 

Milan Žemlička,  personalista IB  

 

    7  VĚCÍ,  V  NICHŽ  ČEŠI   VÁLCUJÍ   SVĚT 

 

1.   SPOTŘEBA  PIVA 

     57% mužů pije pivo aspoň jednou týdně nebo i častěji 

     135 l na obyvatele / rok   / v době koronavir. opatření / 

2.   TŘÍDĚNÍ  ODPADŮ 

       každý vytřídil 66,8 kg odpadů /rok 

       papír – využití  90 % 

       sklo   -  využití          88 %   

       plast  -   využití         70 %    

       kovy -    využití         61 % 

       kartony – využití        24 % 

 
 



53 
 

3.    DOKONALÉ  TURISTICKÉ  ZNAČENÍ 

         KČT založen roku 1888 – skupinou vlastenců kolem Vojty Náprstka 

        od roku 1889 turistické značení 

         KČT udržuje přes 43 000 km pěších tras a 120 km turistických tras pro vozíčkáře 

          turistické značky maluje asi 2000 dobrovolníků a obnovuje je do tří let 

4.     CHATAŘENÍ  A  CHALUPAŘENÍ 

         z dob socialismu – víkendový únik za město = obranou proti režimu 

         mnozí v nich v seniorském věku žijí trvale a posléze je předávají dětem 

         trh s rekreačními nemovitostmi roste 

5.      NADŠENÉ  HOUBAŘENÍ 

          každoročně houbaří až 73 % Čechů 

          houby sbírají ve všech ročních obdobích 

          suší je, zamrazují, konzervují… 

6.       MILOVNÍCI  MAZLÍČKŮ 

           pes   -        42 % 

           kočka  -     26 % 

           rybičky, králík 

           měsíční výdaje asi 850 Kč 

            35 % domácností se rozhodne pro mazlíčka kvůli potomkům, skutečně se pak o něj stará  

            pouhá čtvrtina dětí, které si zvířátko přály 

7.        NEJVÍCE  KNIHOVEN 

           za vyspělost v tomto ohledu Česko vděčí přijetí knihovnického zákona v roce 1919, podle  

           něhož byla knihovna desítky let povinná v každé obci a měla tak zpřístupnit vzdělání 

           širokým masám lidí 

           v ČR je nejhustší síť knihoven na světě, víc než základních škol 

           na 1 971 lidí jedna knihovna  / v USA jedna knihovna na 19 583 lidí/ 

 

           Knihovny neslouží jen k půjčování knih, ale jsou i místem setkávání, konají se tu kulturní  a 
vzdělávací akce, koncerty, výstavy, besedy… 

                                                                                                         Alena Šafářová 
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ŽILI   A   ŽIJÍ   MEZI   NÁMI … 

čp. 102      Koblížkovi 

 

Koblížkův rod původně pocházel z nedaleké obce Jamné nad Orlicí. 

V čp.112 se usadil Jan Koblížek, syn chalupníka Ignáce Koblížka a Rosálie, rozené 

Černohousové z čp.115. 

  5.února 1850 oženil v Jamném nad Orlicí s Marianou, dcerou Voršily Filipové z Jamného 

nad Orlicí čp.126.  

24.února 1863 se jim narodil syn Ignác. 

V početné rodině vyrůstal Ignác Koblížek  s bratry Janem (1851), Františkem (1853), Václavem (1860), 

Štěpánem (1865), Josefem (1871) a sestrou Marií (1858). 

V průběhu 70.let 19.století se začal učit řemeslu štětkaře u Dominika Filipa v Jablonném nad Orlicí 

čp.108. 

V našem městě se trvale usadil v roce 1888, kdy se mu narodila dcera Emílie (22.května). Jako 

rezervista u 3.pluku vozatajstva nedostal svolení k sňatku, ale ke svému dítěti se přihlásil. O rok později 

se už se svojí vyvolenou Filomenou, dcerou Františka Hottmara z Jablonného nad Orlicí čp.102, oženil. 

Společný život začali v čp.76 a 26.prosince 1889 se narodil syn Josef.  

Na začátku 90.let 19.století se celá rodina Ignáce Koblížka přestěhovala do čp.102. Hlavním důvodem 

se stal odchod rodiny obchodníka Františka Hottmara do Bystřice v pruském Slezsku. Ignác převzal 

nejen řemeslo obchodníka, ale na začátku roku 1894 mu byl povolen výčep lihových nápojů. 

Koblížkova rodina se rozrostla o dcery Annu (1893), Marii (1899), Filomenu (1900) a syna Jana (1903).  

Nejstarší dcera Emílie (1888) se 10.června 1907 provdala v Jablonném nad Orlicí za Antonína 

Šlesingera, obchodního vedoucího kartáčnického závodu v Jablonném nad Orlicí čp.158. Později přešel 

Antonín Šlesinger na tovární výrobu nitěných knoflíků (čp.174 a čp.253). Dále se angažoval v městské 

samosprávě, kde 25 let vykonával funkci starosty města. Společně vychovávali dcery Věnceslavu 

(1907), Vlastimilu (1911) a syna Antonína. 

Syn Josef (1889) se vyučil hodinářem v Kyšperku. Vlastní hodinářství  provozoval v nájmu (čp.32) až do 

roku 1958, poté vstoupil do DSO (Drobné služby obyvatelstvu). Opravou hodinek se zabýval až do 

konce 60.let 20.století.  

25.února 1922 se v našem městě oženil s Vlastimilou, dcerou rolníka a hostinského Františka Vorlíčka 

z Jablonného nad Orlicí čp.32. O rok později se narodila dcera Vlastimila (11.2.1923, provdala se za 

úředníka v závodě Isolit Josefa Šindeláře). Nedlouho poté ( 28.3.1923) manželka Vlastimila zemřela. 

Nové rodinné štěstí našel Josef Koblížek s modistkou Marií Novotnou z Kyšperka (31.ledna 1925). 

Vlastní obchod s klobouky provozovala v čp.42. 

Rodina se rozrostla o dceru Marii (25.března 1928) a Renátu (7.ledna 1944). 
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 Od 30.let 20.století se Josef Koblížek angažoval v místní samosprávě. Později na jeho činnost navázala 

nejmladší dcera Renáta, účetní v závodě Isolit. 

 Dcera Marie (1928) se provdala za učitele Jaroslava Keprtu.  

Dcera Renáta (1944) se provdala za Jana Schnauberta, konstruktéra v závodě Isolit. Společně 

vychovávali syny Luďka a Miloně. Syn Luděk vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. První 

zkušenost s vyučováním na jablonské škole získal v říjnu a v listopadu 1990. Po absolvování základní 

vojenské služby se na školu vrátil v březnu 1992. 

 Od školního roku 2005/2006 zastával funkci zástupce ředitele a od 5.června 2006, kdy rezignoval na 

vedení školy Roman Nožka, byl radou města pověřen vedením základní  školy. Post ředitele ZŠ zastává 

dosud. 

Dcera Ignáce Koblížka Anna (1893) se provdala 19.srpna 1919 v kostele sv.Bartoloměje v Jablonném 

nad Orlicí za četnického strážmistra v Náchodě Josefa Brože. 

 Josef Brož se narodil 12.února 1879 ve Zvotokách čp.38 v rodině domkáře Jana Brože a Josefy, rozené 

Vojtové. V početné rodině svého otce vyrůstal společně s bratry Janem (1866), Antonínem (1871), 

Františkem (1874) a sestrami Marií (1869), Antonií (1876) a Josefou (1883). Na začátku 30.let 20.století 

převzal velení nad místní četnickou stanicí v našem městě. Nový domov našel v Jablonném nad Orlicí 

v čp.273. Mezi jeho velké záliby patřilo houbaření. 

Dcera Marie (1899) se provdala 27.října 1924 v Jablonném nad Orlicí za Karla Vyčítala, majitele 

truhlárny v našem městě, který se narodil 23.května 1883 v Žampachu čp.57 do rodiny domkáře a 

krejčího Karla Vyčítala a Františky, rozené Kalouskové. V rodině svého otce byl nejstarší, mladší byli 

bratři Emanuel (1888), Vilém (1889), Rudolf (1894), Josef (1896) a sestry Marie (1891) a Anna (1899).  

Společně vychovávali syna Karla a dceru Irenu. 

 Syn Karel nastoupil do VD Dřevotvar koncem 50.let jako skladník, později jako návrhář do 

přípravy výroby. V roce 1962 si doplnil vzdělání a získal titul architekta. V tom samém roce 

nastoupil do VD Dřevotvar návrhář architekt Miloš Sedláček z Ústí nad Orlicí. První úspěchy 

architektů Sedláček – Vyčítal jsou spjaty s rokem 1965, kdy jejich řešení obývacího pokoje 

OP 49 získalo „Zlatý kahan“ na výstavě v Ostravě. 

 Na svoje začátky vzpomínal v článku Magdaleny Čechlovské  Doba, kdy módní styl nebyl 

„na krámě“: „Otec měl v Jablonném nad Orlicí fabričku na nábytek, kterou mu znárodnili. 

Stala se součástí družstva Dřevotvar. Považuji za štěstí, že jsem v šedesátých letech po 

studiích mohl do družstva vstoupit. Bavilo mě to a byl jsem úspěšný. Měl jsem kliku, že mě 

truhláři na vesnici znali a šli mi na ruku. Občas jsme k nim s kolegou Milošem Sedláčkem v 

neděli zašli s flaškou v ruce,“ naznačuje Vyčítal metody, jak se navzdory volné socialistické 

pracovní morálce prosazoval moderní design do výroby. Dřevotvar se tak mohl stát 

vyhledávanou značkou. "Tragédie ale byla, že jsem byl jednookým králem mezi slepými," 

dodává designér, který vždycky sledoval i zahraniční produkci. "Do roku 1968 jsme měli 

hodně zakázek, řemeslně jsme byli na špici. Pak to ale všechno zase bylo jinak. Dubček 

podporoval alespoň malou konkurenci, to Husák zase zrušil". 
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Další ocenění přibývala v 70.,80. a 90.letech na výstavách v Praze, Brně, Ostravě, Liberci, ale 

i v zahraničí.  

Oba architekti proslavili truhlářský um lidí našeho města a kraje a po zásluze byli oceněni 

městem za jeho rozvoj (2006). 

Dcera Filomena (1900) se provdala 27.října 1924 v Jablonném nad Orlicí za Karla Madera, mechanika 

firmy Telegrafie, který se narodil 12.ledna 1897 ve Velké Bystřici čp.2 do rodiny podruha Karla Madera 

a jeho ženy Marie Amálie, rozené Brigkavové. Osud Karla Madera tragicky skončil v roce 1933. 

Nejmladší syn Jan (1905) vystudoval Vyšší ekonomickou školu v Hradci Králové. Zdědil hostinec, který 

byl nově otevřen v roce 1918 v čp.198. Rodinné štěstí našel s Annou Mrázkovou (*1912, Dohaličky u 

Hradce Králové). Společně vychovávali dceru Evu (pracovala ve VD Dřevotvar, provdala se za Jaroslava 

Pavlíčka) a syna Jana. Syn Jan je jablonské veřejnosti znám jako vedoucí stavebního odboru MNV v 70. 

a 80.letech a má zásluhy na obnově jablonského náměstí a města. 

Budova čp.198 byla na začátku 50.let znárodněna, vrácena byla v průběhu 60.let. Vedle hostince tu 

byla provizorně umístěna třída základní školy. Po dostavbě nové školy využíval prostory bývalého 

hostince podnik Tesla (expedice). Dnes zde sídlí společnost SR Metal, s.r.o.     

                                                                                           Pavel Kalous, Mlýnská 545, Jablonné nad Orlicí  

 

 Jsem blbý já, nebo oni?! 

 
    Při svačině vždycky ťuknu na internet. 

 Pohříchu už českou veřejnost  přestává zajímat válka na Ukrajině, ruská bestialita, 

věrolomnost , agresivita a nevím, jak ještě ruské hnusné a odporné zabijácké jednání nazvat. 

Seznam se už vrací do zajetých kolejí, podobně jako všechny rozhlasové stanice, kde zprávy 

začínají vždy stejnými hloupými nadšenými výkřiky dvojice moderátorů - obvykle o krásném 

slunečném počasí (přičemž si nevidí na špičku nosu, že nebude co jíst) a pokračují ještě 

hloupějšími dvojsmyslnými narážkami či plácáním o ničem… 

Ale zpátky k internetu: V jediném odstavečku mi nabídl hned několik "pozitivních" zpráv: 

 

-Že Španělsko zavede menstruační volno 

-K tomu následující článek českého komentátora, že je to krok správným směrem a že už je 

na čase, aby i v Česku 

-Že Německo zavede státní dar půl milionu každému k osmnáctým narozeninám 

-Že počet předčasných důchodců raketově narůstá 

-Ale že k tomu navíc ještě Česko zavede dřívější odchod do důchodu pro náročné profese 

-A že si pracovnice úřadů práce stěžují, že nepracující berou na podporách více, než tyto 

úřednice za práci 
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Uf, úplně se mi z toho zatočila  hlava! Chudáci naše děti a vnuci, na které finance za tyhle 

nesmysly spadnou! 

Vzpomněl jsem si na besedu Hospodářských novin, kam jsem byl pozván. Jako další 

diskutující byli dva velcí čeští podnikatelé a náměstek ministra průmyslu. Oba podnikatelé 

volali po státních dotacích a subvencích a náměstek je sice maličko krotil, ale v zásadě 

přizvukoval: Dáme, přispějeme, rozdělíme, zadotujeme! 

Byl jsem tam za černou ovci, protože jsem celou dobu odporoval: Dotace jsou  totální 

blbost!  Nicméně oni si vedli svou, a tak jsem v závěru navrhl kompromis: OK, dotujte si, 

rozdělujte si  a já už budu ticho, když to všechno půjde z vyrovnaného rozpočtu! Ale tak to 

není a všechno, o čem tu diskutujete, jenom zvyšuje státní dluh, který spadne na naše děti a 

vnuky! A to i ty chlebíčky, co tady servírujete! Já nejsem ekonom - vy jste a puncovaní: Tak 

nám tady řekněte, kdo, kdy a jak jinak ty dluhy zaplatí?! Publikum potěšilo sice souhlasným 

mručením, ale žádné odpovědi jsme se zcela zákonitě nedočkali. 

 

    Abych si zatočenou hlavu srovnal, vyrazil jsem něco vyřídit dovnitř fabriky. To mi obvykle 

prospěje - až na výjimky, kdy to z důvodu nějakého očividného nedostatku dorazí úplně. Tak 

tomu bylo, bohužel i tentokrát: 

 Potkal jsem mistra z nástrojařského učiliště a po obligátní zdvořilostní výměně pozdravů Jak 

se máte?! - Na což standardně od čtyřiadvacátého února odpovídám,... že kdyby nebylo 

jedné  hnusné svině v Rusku, tak by to docela šlo, mě mistr dorazil: No, u nás by to taky 

docela šlo, představte si, že jsme se probojovali až do celostátního finále soutěže v 

dovednostech učňů! Ale víte, jaký se tam řešil největší problém?! 

No, nepochybně technický, to mě zajímá! opáčil jsem. No, to se budete divit: Jeden kluk tam 

prohlásil, že není ani kluk, ani holka a jako největší problém se řešilo, že nemají toaletu pro 

třetí pohlaví! 

 

S přátelským pozdravem / Kind regards      Kvido Štěpánek 

 

 

Dopis od Honzy Vaňka… 

Kvido, zdravím po ránu. 

Právě poslouchám německé zprávy v televizi. 

 Vše se dá vyjádřit jednou větou: Němci, jejich vláda,  hrají před světem - a před vlastním 

publikem - „opičí divadlo“. Osud Ukrajinců je zajímá maximálně okrajově. Jako vždy a 

všude:  opravdově pouze  ty, kteří toho mají nejméně, ty nejprostší a nejchudší, mající srdce 

na pravé straně. Zájem klesá s rostoucím blahobytem geometrickou řadou.  Hlavně tím, že se 

všichni ti  bojí sami o sebe.  
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Panu Polákovi naleji čistého vína, až se příští pátek setkáme na jeho meetingu o pomoci 

Ukrajině na Malostranském náměstí. Není třeba si dělat iluze. Ušlechtilé, lidské snahy lidí v 

Čechách jako jsi Ty, či on a vám podobní, opravdové starosti o osudy druhých zde bohužel 

nesnesou srovnání.  

 Ve smyslu toho, co jsem již psal o dekadenci Západu, se denně objeví na obrazovce 

zpravodajských stanic ntv , RTL a WELT krásná, skvěle „preparovaná“ (myslím tím nalíčená a 

designově vybraně oblékaná ) doslova manekýnka v podobě moderátorky či reportérky  jako 

je Christina Lewinski, střídající se s několika  dalšími, aby ohlásily stále to samé: Gepardy 

nemohou být bohužel Ukrajině dodány - není munice! Ale vláda se ZE VŠECH SIL snaží ji 

sehnat někde v cizině! Snad to (někdy) i dopadne!  

Jde z toho smutek - je to jak ze špatného filmu: válka kousek od nás zuří už přes dva měsíce, 

děti s utrhanýma rukama a nohama, Německo se zatím vzmohlo pouze na zdvořilostní 

návštěvy politiků v Kyjevě a jejich bla-bla, jak se říká planému žvanění po německu -  

dodávku helm, léků, obvazů, hasičských aut  - a pár lehkých zbraní.   

Německá ministryně obrany Lambrecht se objeví před vojáky na vysokých podpatcích s 

nalakovanými nehty: země není schopna se sama ubránit, natož pomoci druhým. To řeklo už 

několik jiných před ní a po ní. Vojáci, divte se: je nás 83 miliónů - ale bohužel máme pouze 

5  (slovy pět!) vrtulníků (ze 150) , které létají!! Ale hlavně, že máme NATO - to už nás vytáhne 

z bryndy. Platit ta 2 procenta, jak už požadoval už i Trump, ke kterým jsme se kdysi zavázali 

ve Wallesu? To ještě nevíme,  uvidíme později! 

 Je to jako ze Švejka. Poté sedne do jednoho z těch vrtulníků s výrostkem, vlastním synem z 

rozvedeného manželství, kterého z mateřské lásky tahá jako psíka s sebou na své služební 

cesty (shodou okolností i do Prahy a k nám  do Lucemburska) a letí s ním z Berlína na (ve 

srovnání  s jinými) bezvýznamnou radarovou základnu u Severního moře s několika 

vojáky-  necelých 30 km od místa své dovolené na ostrově Sylt, kam oba pak směle pokračují. 

Možná jste o tom skandálu slyšeli. Co se stane? Důsledky? : NULA, NIC.  

Tak vypadá dnešní Německo. Kromě nesmyslné energetické politiky, inflace a všeho, co k 

tomu patří.  

Jan Vaněk 
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PRO   ZAJÍMAVOST… 

 

/ Pro pamětníky.../ 

22.září tohoto roku to bude 100 let, kdy byly na schůzi městského zastupitelstva ve školní budově 

pojmenovány ulice v našem městě. 

 Při pochůzce 19.srpna 1927 se navrhlo pro lepší orientaci umístit označení ulic na domech. Za uplynulá 

léta se mnoho změnilo, některé domy byly zbořeny, názvy některých ulic zanikly a některé dnes 

najdeme v jiných místech. Připomeňme si  pro zajímavost jejich názvy.   

 

Pojmenování ulic: 

 1. Náměstí – označení na čp.4 

 2. Na kopečku – od Schierových čp.25 až k Jamenské ulici, označení ulice na   

     čp.27 

 3. Jamenská ulice – od Jansových čp.100 až k Dubu, označení ulice na čp. 172  

     a čp.39 

 4. Slezská ulice – do Vorlíčkových čp.32 až ke třílně, označení ulice na čp.79,  

     čp.156 a čp.165 

 5. Na obci – od Krejsových čp.149 až k silnici k Orličkám, označení ulice na  

     čp.149 a čp.242 

 6. z náměstí na jih od domu Vackova čp.79 až k sv.Janu k Bystrci – pojmeno-     

     vání odloženo, návrhy na pojmenování ulice Jana Žižky z Trocnova, ulice 

     Českých bratří, ulice Jana Amose Komenského, Bystrcká ulice – 9.července 

     1923 vybrán název ulice Bystrcká, v srpnu 1927 při značení použit název ulice 

     Českých bratří, označení ulice na čp.162 a čp.254  

 7. Moravská ulice – od Vackových čp.79 směrem k Sokolovně a dál vedle Filipi-  

     na, označení ulice na čp.79, čp.141 a čp.209 

 8. U Sokolovny – ulice, kterou tvoří domy p.Mináře čp.182 a p.Mikuly čp.186, 

      označení ulice na čp.182 nebo čp.230 
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 9. V podměstí – od uličky „Na kopečku“ až do Slezské ulice, neoznačit 

10. ulice za Náměstím – od hotelu Neškudla čp.23 až k Schierovým čp.25, není v 

     seznamu ulic z roku 1927, splynula s Ostrovní ulicí 

11. Ostrovní ulice – od hotelu Neškudla čp.23 až k potoku, označení ulice na  

      čp.23, čp.17 a čp.118 

12. Na ostrovech – od domu p.Šejvlové čp.11 až k novostavbě p.Šlégla čp.232, 

     označení ulice na čp.232, čp.97 a čp.11 

13. U Dubu – prostor kolem Dubu, označení ulice na čp.119 

14. Hradisková ulice – nová silnice od domu p.Václava Černohouse čp.157 

      k Hradiskám až do kamenného lomu, označení ulice na čp.253 a čp.245 

15. Nad Orličkou – cesta od domu p.Neškudly, koželuha čp.46, až po Krobotovy  

      čp.126, neoznačit 

16. Na Benátkách – cesta od domu p.Prause čp.78 až k domu p.Richtra čp.76 a  

      odtud až ke Krátkým čp.71, neoznačit 

17. Potoční ulice – cesta od Minářových čp.52, vedle Michaličkových čp.53 ,  

      Škvorových čp.60 až k domu p.Faltuse, pilníkáře čp.93, označení ulice na  

      čp.52 nebo čp.53 a na čp.93 

18. Kartáčnická ulice – domek p.Krejčího čp.106 (domek, kde začala kartáčnická  

      výroba), zahýbá vpravo nahoru podél továrny Filipovy až k silnici k Sokolo-  

      vně, neoznačit 

19. Česká ulice – z Náměstí až k mostu, označení ulice na čp.5 a čp.170 

20. V Lubníku – silnice od mostu až k Pavlíčkovým čp.218, označení ulice na  

      čp.213 a čp.223 

21. Pod Vyšehradem – od Votavových čp.143 až k farskému poli, označení ulice  

      na čp.143 

22. Nádražní ulice – od strážního domu čp.130 až po továrnu Isolit čp.207. označe- 

      ní ulice na čp.252 nebo 256 a čp.135 
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23. Mlýnská ulice – za řekou od kováře Vaníčka čp.222 až k elektrárně čp.211  

      (pojmenováno jako vzpomínka na bývalé mlýny), označení ulice na čp.222 

24. Pod Zlatníkem – od elektrárny čp.211 až k Wimmrovu zahradnictví čp.225, 

      označení ulice na čp.244 

25. Pod Hylvátem – osamělý domek Richtrův, neoznačit 

26. Ku Strážnici – od domu záloženského čp.14 až k Telegrafii čp.11, označení  

      ulice na čp.5 

27. Nábřeží Jablonské – od Telegrafie čp.11 kolem domu p.Černohouse čp.145 až  

      na Českou ulici, označení ulice na čp.8 a čp.145 

28. Nábřeží Lubenské – od domu p.Malečka čp.217 až k Vackovu hostinci čp.213, 

      označení ulice na čp.213 a na čp.216 nebo 217 

29. Městské sady, neoznačit 

30. K Jatkám, Jateční ulice – označení ulice na čp.201 

 

                                                                                             Pavel Kalous, Mlýnská 545, Jablonné nad Orlicí 

 

 

 



62 
 

PROČ   SE   ŘÍKÁ … 

 

...boj s větrnými mlýny… 

Že bojovat s větrnými mlýny je vyčerpávající, únavný a předem prohraný boj, se na vlastní kůži 

přesvědčí známá literární postava don Quijote, hlavní hrdina románu, jehož autorem je španělský 

spisovatel Miguel de Cervantes y Saavedra ( 1574 – 1616). Šlechtic se vydává do světa s prosťáčkem 

jménem Sancho Panza a prožijí spolu řadu nevšedních dobrodružství. Už první část románu, který 

vychází v roce 1605, získá velký ohlas a čtenáři jsou nadšení, ale pokračování vyjde až za dlouhých 10 

let. 

 

Epocha vysvětluje: 

A  jak se k boji s větrnými mlýny don Quijote vlastně dostane?Jednoduše. Považuje je za obry a 

rozhodne se je zlikvidovat. Pobídne svého koně a s kopím v ruce vyráží k mlýnům. Ty ho však naberou 

na lopatky a vynesou do výšky, odkud spadne na zem. Ale ani po tvrdém dopadu nezmění názor. 

Boj s větrnými mlýny je tak synonymem pro marný boj. Z jména pošetilého hrdiny pak vznikne pojem 

„donkichotství“, který označuje tvrdohlavou cestu za nesmyslným činem. 

 

...vyčistit Augiášův chlév… 

Čištění chléva není nikdy nic příjemného. Vyčistit Augiášův chlév je však výzva a úkol hodný člověka 

silného fyzicky i psychicky. Nejde totiž o nic jiného než o úklid strašidelného, velkého a 

nezvladatelného nepořádku. Je přitom třeba leccos vyhodit, použít sílu a neohlížet se na nic. 

Přeneseně se takto rozsáhlá akce vztahuje i na nepořádek v hospodaření, politice nebo ve 

společnosti. Zkrátka všude tam, kde je třeba něco změnit, aby se dosáhlo zásadních změn pozitivním 

směrem. 

Epocha vysvětluje: 

Už v řecké mytologii byl úklid Augiášova chléva trestem. Král Eurystheus uloží bájnému silákovi 

Héraklovi ze závisti pro jeho slávu vykonat dvanáct obtížných úkolů a při jejich vymýšlení je velmi 

kreativní. 

V té době má jiný panovník jménem Augiáš ohromná stáda dobytka, kterým mnoho let nikdo 

nevyčistí chlévy. Puch z množství neuklizeného hnoje zamořuje celý Peloponéský poloostrov, a tak 

Eurystheus pošle Herakla, aby celý problém vyřešil. Ten se toho nezalekne, poradí si a do večera díky 

svému důvtipu letitý problém vyřeší. Prorazí na dvou místech zdi chlévů, změní tok dvou řek a jejich 

proud se prožene chlévy a stájemi. Úkol je hotov…:-) 
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...že šlechtici mají modrou krev… 

K vysvětlení původoú tohoto tvrzení se musíme podívat do středověkého Španělska. V té době je 

domovem mnoha národností i ras. Jedna z nich, Vizigótové, pocházejí ze Skandinávie a jako správní 

seveřané se vyznačují světlou pletí. Tito aristokraté si na ní velmi zakládají. Odlišují se tak od nižších 

vrstev, pracujících na slunci, a také od arabských Maurů, kteří tehdy rovněž obývali tento region. 

Epocha doplňuje: 

A pod bledou pokožkou viditelně prosvítají modré žilky, takže okolí získá dojem, že jimi proudí modrá 

krev. Později se toto přesvědčení začne vztahovat na všechny šlechtice a mýtus je na světě. A jak 

vysvětluje věda, že vidíme modré žilky, když  krev je  červená? Jde o pouhý optický klam. Různé barvy 

světla mají různé vlnové délky, takže se při dopadu na naši pokožku všelijak pohlcují a odrážejí. 

Modré světlo proniká do tkáně tak hluboko jako světlo červené, které je v žilách částečně 

absorbováno krví. 

                                                                                                                     podle Epochy  8/2022 

 

 

ZA   ARMÁDNÍM   GENERÁLEM   LUDVÍKEM   KREJČÍM ... 

 

                                  50.  VÝROČÍ   ÚMRTÍ 

  Na počátku 50.let po komunistickém převratu byl armádní generál Ludvík Krejčí degradován na 

vojína a byla mu odebrána penze. 

  V kruhu své rodiny strávil v Jablonném nad Orlicí, Česká ul. čp.5  více než 30 let. 

                               V tomto domě žil v letech 1941 – 1972 

                               armádní generál Ludvík Krejčí, 

                               velitel 2.divize ruských legií, 

                               vítěz bitvy u Bachmače, 

                               náčelník generálního štábu 

                               československé armády v letech 1933 – 1939 

                               ČEST JEHO PAMÁTCE ! 

 V našem městě pracoval  ve znárodněné továrně na knoflíky jako dělník. 

 Po intervenci maršála Koněva mu byl v roce 1969 vyměřen částečný důchod. 

 Zemřel jako prostý vojín 9.2.1972 v nemocnici v Ústí nad Orlicí. 
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 Pohřben byl v rodných Tuřanech s legionářskými poctami. 

Hodnost armádního generála mu byla vrácena posmrtně až v roce 1990. 

Roku 1997 byl oceněn za zásluhy pro odboj. 

Roku 1998 byl navržen na ocenění Řádem bílého lva in memoriam, avšak příslušná komise tento 

návrh zamítla. 

V roce 2012 mu byla udělena Cena Václava Bendy in memoriam. 

28.10.2017 mu prezident Miloš Zeman propůjčil Řád bílého lva I.třídy vojenské skupiny,in memoriam 

za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost. 

50.výročí úmrtí našeho nejvýznamnějšího občana si připomeneme vzpomínkovým koncertem 

15.května 2022 v sále městského kina. 

Ludvík Krejčí 9.září 1938: 

„Nadešla osudová doba našeho národa, která vyžaduje osudových rozhodnutí. 

Cíl Německa je Černé moře. Pro náš národ nebude slitování. Nebude – li se bránit, bude bídáckým a 

všemu lidstvu se příčícím způsobem vyhlazen. 

 

KDYŽ ZEMŘÍT, TAK ČESTNĚ !“ 

                                                                                                        Alena Šafářová 
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Co se nevešlo se do Občasníku Zima 2021… 

 

400. VÝROČÍ 

POPRAVY    27   ČESKÝCH   PÁNŮ   NA   STAROMĚSTSKÉM   NÁMĚSTÍ     

/ 21.6.1621/ 

 

V Občasníku 2020 na  str.30 jsme si připomněli 400. výročí bitvy na Bílé hoře / 8.11.1620/, jejíž 

výsledek rozhodl o osudu zemí Koruny české na dalších téměř 300 let. 

Vítězství si odnesla habsburská strana císaře Ferdinanda nad stavovskými vojsky českých zemí a 

vojskem českého krále Fridricha Falckého  / zimní král – panoval pouze jednu zimu/. 

V únoru 1621 začalo zatýkání poražených stavů  a mimořádný soud odsoudil 27 účastníků k trestu 

smrti = exekuci. 

Odsouzenci vcházeli na pódium před Staroměstskou radnicí postupně – nejprve tři šlechtici z 

panského stavu, pak sedm rytířů a nakonec sedmnáct měšťanů, i rektor pražské univerzity Ján 

Jesenský – Jessenius. Většina z nich byla sťata mečem, někteří byli oběšeni. 

Mezi popravenými byli Václav Budovec z Budova, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Jáchym Ondřej 

Šlik, Kašpar Kaplíř ze Sulevic .. 

Popravčím byl ustanoven kat Jan Mydlář, který ve čtyřhodinovém procesu využil čtyři meče. 

Toto hrozné divadlo bylo připraveno záměrně, aby definitivně zastrašilo a zlomilo poslední síly 

českého stavovského povstání. 

Pro české země byla tato masová poprava pokořující ranou, ze které se nevzpamatovaly po celá 

staletí. 

Pro výstrahu všem kolemjdoucím byly hlavy odsouzenců vystaveny na obou věžích Karlova mostu a 

setrvaly tam do roku 1631. 

Místo popravy a smutný konec českých  stavů připomínají dlažební kostky – dvacet sedm křížů – které 

vyznačují prostor, kde stálo popraviště. 

Pochmurné události 21.6.1621 popsal Zikmund Winter v historickém románu Mistr Kampanus. 

 

                                                                                                                               Alena Šafářová 
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Isolit Bravo od svého vzniku do současnosti  

 

Závod Isolit byl založen 11. září 1921 jako lisovna bakelitu pro firmu TELEGRAFIA, vyrábějící 

telefonní přístroje. 

1993      Privatizace firmy veřejnou soutěží a založení dnešní firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. 

2010     Vyplacení dvou spolumajitelů a začátek éry Kvida Štěpánka.  
 
2011     Vynález motorového kolečka  Motúčka. 
 
2012     Přístavba átria a rozšíření nástrojárny. 
                                                                                 (investice 3 mil. Kč) 
2013     Rozšíření lisovny o halu Slunečnice pro lisy do 1.700 tun. 
                                                                                (investice 27 mil. Kč) 

  

 

2015      Zahájení stavby nového a moderního skladu. 
                                                                                ( investice 200 mil. Kč) 
2016      Dokončení skladovací haly Laté s moderní technologii pro skladování 12.000 palet. 
                                                                                (investice 220 mil. Kč) 
 

2017      Zakoupení robotické linky pro nástrojárnu a dvou nových vstřikovacích  
lisů do lisovny plastů .                                          (investice 55 mil. Kč) 
 
 
2021       Oslava 100 let od založení firmy. 
 
2022       Navzdory blížící se ekonomické krizi rok velkých investic. 
 
2023        Den otevřených dveří IB.  
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Ісоліт-Браво від його заснування до сьогодення. 

 

Сьогодення: 

Iсоліт-Браво сьогодні є сучасним підприємством, про що свідчать сучасні роботизовані 

робочі місця на підприємстві.  

На заводі працює від 300 до 500 співробітників, які працюють за виробничими 

програмами Auto та NEauto. 

Підприємство Iсоліт-Браво має наступні напрямки: преси для пластмас, 

інструментальний цех, виробництво Мотучка, переробка з металу, склад  логістики, 

електроприлади Браво, технічне та електричне обслуговування, а також виробництво та 

розповсюдження продуктів харчування - Яблонський Гурман. Річний оборот 

підприємства становить понад 1 млрд корун а також регулярно інвестує десятки 

мільйонів крон  у нові технології та широко бере участь у благодійності, де вона 

пожертвувала понад 100 мільйонів крон протягом своєї нової 30-річної ери. 

Підприємство має власний винахід, який виробляє та продає по всьому світу, це 

Mотучко, який винайшов і спроектував власник підприємства, Інженер Квідо Штепанек. 

 

Історія: 

Компанія Iсоліт-Браво була заснована в 1921 році як бакелітовий цех для компанії 

Telegrafia, яка займається виробництвом телефонних апаратів. 

У 1993 році підприємство було приватизовано на публічному конкурсі, а теперішнє 

підприємство Isolit-Bravo spol. s r. o. Компанія належала трьом власникам, одним з яких 

є інженер Квідо Штепанек. 

У 2010 році пан Штепанек виплатив двох співвласників, що залишилися, ставши єдиним 

власником Iсоліт-Браво. 

У 2009 році пан Штепанек придумав ідею,яка є винаходом – Moтучко (Мотор Тачку).  

Мотучко, зі своєю командою зпроектували, розробили та в 2010 році почали виробляти 

та продавати по всьому світу. 

У 2022 році було перевищено ліміт 40 000 вироблених і проданих Moтучок. 

У 2012 році розширили прибудовою Інструментальний цех, а також їдальню на заводі, 

тобто Атріум, куди ми ходимо їсти. 

У 2013 році цех для  вироби з пластмас було розширено,з'явився  цех Слунечніце для 

нових станків. 

У 2015 році було розпочато будівництво нового центрального складу Лате, яке було 

завершено в 2016 році.Склад Лате має 12 000 палетних місць. 

У 2016 році було реконструйовано та розширено житловий комплекс «Рибарна». 

У 2016 році «Ізоліт-Браво» відкрила Школу підготовки інструментальників 

безпосередньо на заводі. Співпрацює з СОУ Ланшкроун та СОУ Летоград. 

У 2017 році було придбано роботизовану лінію для інструментального цеху, інвестиція 

вартістю 50 мільйонів корун. 

У 2017 році придбано ще дві нові термопластавтомати, преси для пластмас. 
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У 2021 році відзначили 100-річчя підприємства, відвідали понад 3000 відвідувачів. 

У 2022 році компанія Koвовироба була розширена за допомогою лазерної технології – 

різання сталі, згинального верстату, цех нанесення порошкового покриття та 

гальмівний прес. Інструментальний цех придбав новий токарний верстат з ЧПУ, який 

вміє, крім іншого, накатувати косозубі колеса. 

У 2022 році було затверджено інвестицію для розширення кухні та їдальні Яблонський 

Гурман з ресторанною секцією, яка має бути введена в експлуатацію у 2023 році. 

 

Відділ кадрів Мілан Жемлічка 

 

 

 

Motúčko Den otevřených dveří 25.6. 

 

Na závěr občasníku vás srdečně zveme na den otevřených dveří Motúčka, který se bude 

konat v sobotu 25.6. od 9:00 do 13:00 v areálu firmy Isolit-Bravo v Jablonném nad Orlicí. 

Budete mít možnost si prohlédnout, a hlavně osobně vyzkoušet všechny modely a 

příslušenství. Součástí budou i praktické ukázky jednotlivých modelů. Přítomen bude celý 

Motúčko tým, který vám ochotně se vším poradí a pomůže a samozřejmě nebude chybět ani 

sám Táta Motúčka! 

Jak je naším dobrým zvykem, bude zajištěno občerstvení zdarma pro všechny návštěvníky😊 

Těšíme se na vás  

Váš Motúčko Tým  

 

 


