
                              

Tiráž:
Tento časopis vydává firma Isolit-BRAVO pro své spolupracovníky a jejich rodinné příslušníky. Distribuce probíhá zdarma 
uvnitř výrobního závodu. Do občasníku může přispět kdokoli ze spolupracovníků a na jakékoli téma. Vedení firmy si 
vyhrazuje právo odmítnout články, které odporují dobrým mravům, zákonům ČR nebo poškozují pověst firmy. Příspěv-
ky předávejte nejlépe v digitální formě pomocí e-mailu na adresu stepanek@isolit-bravo.cz. Pracovníci, kteří nemají 
přístup k počítači, mohou odevzdat příspěvek i v ručně psané podobě. 
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Ptá se školák svého kamaráda: „Poslouchej, Tome, víš, jaký je nejhorší druh sadismu? „Tak to opravdu 
nevím. Odpověď je ukryta v tajence křížovky.
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Správnou tajenku odevzdejte do 30. 8. 2011 do schránky na recepci v IB.

List pracovníků a spolupracovníků firmy Isolit-Bravo spol. s r. o.
Kwartalnik pracowników i współpracowników firmy Isolit-Bravo sp. z o.o.

A quadrimonthly gazette of colleagues of Isolit-Bravo.
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Vlastní VýVoj  Vlastní prodej=Vlastní  úspěch?
Kdysi na počátku kapitalismu nás vývoj vlastních výrobků 

přenesl přes propast divoké transformace hospodářství, kte-
rou bychom jinak překonávali nesnadno. Vyvinuli jsme bez 
dlouhých řečí asi za pět měsíců zbrusu nový výrobek - fritézy. 
Bez zkušeností v tomto oboru jsme trefili hřebík na hlavičku. 
Zatímco v dodávkách pro průmyslové firmy panovala těž-
ká platební neschopnost ,fritézy se prodávaly za hotové jako 
housky na krámě. Zažívali jsme nejkrásnější pocity, které jen 
výrobce může mít: Ráno v půl šesté stály u brány dodávky 
obchodníků, kteří se o ně – a skutečně často nezbývalo mno-
ho – skoro servali. Není ale každý den posvícení, a tak se 
náboj fritéz začal časem vyčerpávat. Nevadí, vyvineme další 
výrobky! Jenže s tím, jak se hospodářství začalo přibližovat 
ustálenému, bylo čím dál tím těžší najít atraktivní , dobře 
prodejné. Jogurtovač, pánve, další typy fritéz, automatické 
rychlovarné konvice, Bravoska – přes nespornou kvalitu, 
na kterou jsme vždy dbali, rozumnou cenu a vesměs hezký 
design už zabíraly daleko méně.  Obchodníci už nejezdili 
k nám, ale my k nim, sortiment jsme museli doplnit o celou 
řadu přístrojů, které pro nás vyrábí někdo jiný, a prodávalo 
se stále obtížněji. Přišla doba posílit a věnovat se druhé noze, 
a tou jsou subdodávky. Na dobrých deset let jsme opustili 
vlastní cestu a vyvíjeli a vyráběli pouze pro zákazníky, kteří 
poté zboží prodávají pod vlastní značkou nebo teprve mon-
tují do celků a dodávají do automobilového průmyslu. Proč 
přece vyvíjet nejisté výrobky pro sebe samotné, když naše 
kapacity ledva tak stačí pro zákazníky, kteří mají jasné a pev-
né a hlavně placené objednávky?! Není těžké uhodnout, že 
ani tahle cesta nebyla správná. Když pouze pracujete jako 
subdodavatel pro zákazníky, dostáváte se do kleští  příliš-
né závislosti . Důvody jsou různé a podle mne je jedním ze 
základních, že existuje řada konkurenčních firem, které si 
s budoucností na rozdíl od nás příliš hlavu nelámou. Uve-
du příklad:  Na začátku devadesátých let jsme podle druhu 
materiálu zaručovali životnost forem mezi čtvrt až půl mi-
lionem zdvihů. Aniž by se oceli tolik zlepšily, konkurenční 
tlaky nás donutily k zárukám na jeden milion zdvihů. To už 
je skutečně na hranici a mnohdy na takové záruce už znač-
ně tratíme. Ale moderní svět jde dál a v současnosti máme 
nemálo případů, kdy po celou dobu výběrového řízení udá-
váme zaručenou životnost forem jeden milion a těsně před 
podpisem smlouvy zákazník řekne: „No a jestli nám jako 
bonus nedáte záruku na celou životnost projektu, dáme to 
celé vaší konkurenci, která nám takovou záruku dá!“ „Ale to 
vám nemůže nikdo rozumný dát, to prostě nejde!“ bráníme 
se my. A přesto většinou zákazník nelže – náš konkurent, 
který o budoucnosti nepřemýšlí, ji prostě dá. „Však ono, 
bůhví co budeme za čtyři roky!“ říká si. Za čtyři roky sa-
mozřejmě svůj slib nedodrží, třeba to nějak projde a třeba 
kvůli tomu zkrachuje, ale proč to teď řešit, když státní dluhy 
jsou také nezaplatitelné a nikdo se tím nezabývá, že?! A tak 
nutně ztrácíme v konkurenci s nesvědomitými, nesolidními 
a nezodpovědnými.

V  takovém kolotoči se celkem zákonitě zastýskne po vlast-
ních výrobcích a konec konců shledáte, že i zákazníci si nás 

i více váží, pokud vidí, že také něco dokážeme sami, bez je-
jich objednávek. Tak jsme v období první krize v létě 2008 
oprášili vlastní vývoj a vlastní služby mimo hlavní výrobní 
proud. Vytvořili jsme dva týmy s trochou nadsázky nazvané 
„Vynálezci“ a „ Technologičtí vynálezci“ a pokusili jsme se vy-
chovat Tančící slůně, to je služby veřejnosti. Původní záměr 
sice byl přímo Slona, ale časem jsme ho museli z  různých 
důvodů umenšit. Přesto dobrá zpráva -  Slůně žije! Nejlépe 
si v něm vede tým našich kuchařek, které bez velkých řečí 
z původní závodní jídelny, jež vařila z devadesáti procent pro 
vlastní firmu, vybudovaly  moderní renomovanou kuchyň se 
sedmi sty padesáti porcemi denně, kde již více než polovinu 
vaří pro externí zákazníky. A blýská se ještě na lepší časy – 
věříme, že obrat dotáhneme v  blízké budoucnosti na tisíc 
porcí denně. Přitom si troufáme v chutnosti a kvalitě vítězit 
nad veškerou známou  konkurencí. V rámci Slona ještě pra-
cuje stavební četa – specialista na zateplování, elektroúdrž-
ba namontuje čas od času spokojeným zákazníkům satelit a 
pneuservis přezuje auta. 

Než jsem se kdysi v mládí rozhodl stát se strojním inžený-
rem, přečetl jsem každou za komunistů dostupnou verne-
ovku a vynálezci z nich mi učarovali. Nejvíce to byl Cyrus 
Smith z Tajuplného ostrova, inženýr tělem i duší. S pomo-
cí několika málo nástrojů, které trosečníkům vyplavilo moře, 
a z devadesáti devíti celých devíti procent vlastní invence a 
znalostí postupně dokázal na pustém ostrově odlít surové 
železo, vykovat z něj ocel, vyrobit pušky, protáhnout dráty, 
zařídit po ostrově telegraf. Když neměl suroviny  na střelný 
prach, vyrobil střelnou bavlnu, kterou používali do nábojů. 
Vykoval nože, sekery i pily,utkal látky,odlil sklo,postavil zá-
mořskou loď, vypěstoval obilí. Nic z toho nebyla pohádka, 
nýbrž skutečné inženýrské postupy, které si Jules Verne na-
studoval, popřípadě nechal vyprávět od tenkrát aktivních in-
ženýrů. Cyrus Smith ani Jules Verne  se nepárali s tím, jestli 
je inženýr strojní, chemický či elektro . Byl prostě Inženýr. 
To stačilo, to byl pojem a za tímto titulem se v té době skrý-
valy hluboké znalosti, dovednosti i morální autorita. Doba 
pokročila a místo náročných studií se dnes mnohdy lehko-
nabytým  inženýrem stane  ledajaký trouba. Někteří inženýři 
do skupiny Vynálezců zařazení se proto namísto vynalézání 
zlobili a vztekali, co že si to vymýšlím za blbosti, několik 
z týmu  abdikovalo, padla i nějaká ta výpověď. Zůstalo nic-
méně víceméně stabilní jádro, se kterým se už dá něco dělat, 
i když do Cyruse Smithe máme daleko.

Technologičtí vynálezci pracují na zlepšení stávajících nos-
ných technologií v Lisovně a Nástrojárně. Zkoušíme napří-
klad Vakuování dutiny formy, které zlepšuje vizuální kvalitu 
součásti, Vstřikování dvou různých materiálů jedním šnekem 
lisu, pečlivě používáme Termokameru pro kontrolu správnosti 
chlazení a výpočtový software pro vstřikování plastů CAD 
Mould , který mistrně ovládá Honza Kožnar.  Hledáme způ-
sob, jak nahradit galvanické pokovování plastů vakuovým. Pro 
nástrojařinu jsou určeny vývojové úkoly jako Inteligentní for-
ma, Pokrokové součásti forem nebo Moderní povlaky. Kvalitu 
výroby zase zlepšují Kamery pro hlídání úplnosti lisovaných 
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součástí a Kamerové třídící přípravky, které  s lehkostí a inven-
cí podobnou výše zmíněným kuchařkám vymýšlejí a zavádě-
jí Láďa Maťo a Roman Linhart.

Skupina Vynálezců bez přívlastku o sobě občas dá vědět 
předváděčkou, o poslední  jsme informovali v minulém čís-
le Občasníku. Výrobkem, který zatím skutečně prosadila 
na trhu, je Motúčko. Je to skutečně nová a skutečně naše 
patentovaná myšlenka, vývoj a výroba, na které se podíleli 
především Honza Kožnar a Michal Fišer. Člověk by řekl : 
Heuréka! Máme vyhráno, obchodníci zase budou stát fron-
ty. Ale není to tak snadné. Výrobek je téměř perfektní – vy-
jede každý kopec, vydrží jezdit i při usilovné práci nejmé-
ně jeden den, testováním v  tvrdých podmínkách jsme ho 
vyšlechtili tak, že je téměř nezničitelný. Přesto – možná, že 
právě proto je nutné věnovat nemalé úsilí, aby se prodejní 
kola roztočila. Lví podíl prodeje zajišťuje s  nadšením Petr 
Bodlák a Milan Žemlička. Ve snaze být přitom jsem si před-
sevzal absolvovat  s Motúčkem několik výstav v zahraničí. Se 
dvěma z nich – v Německu a v Lucembursku nám vydatně 
pomohl  v dnešním čísle  zmíněný můj přítel Jan Vaněk a 
jeho krásná žena Cornelia. Ohlasy přímo na výstavách byly 
vždy velmi příznivé, lidé oceňovali novátorskou myšlenku, 
líbil se jim výkon, žasli nad krouticím momentem, chválili 
design a technické provedení, shlukovali se kolem našeho 
stánku, líbila se jim i přijatelná cena – ale když měli sáhnout 
do kapsy, najednou už měli postaveno, byli na Motúčko ještě 
moc mladí nebo zase už příliš staří, měli zahradu placatou 
nebo moc malou či operovanou páteř. Prodávalo se ztěžka. 
Vzpomenu jednu perličku z  obrovské zemědělské výstavy 
FAE v  Ettelbrucku v  Lucembursku, kde jsme  vystavovali 
s mým synem 1. -3. července. Po první dva dny výstavy nás 
pravidelně navštěvoval Angličan s  lucemburskou manžel-
kou, kteří bydleli  v nedaleké vesnici Diekirchu. Nechal si 
Motúčko vysvětlit do úplných podrobností, předvést, sám 
si ho na opičí dráze vyzkoušel. Nakonec slíbil, že poslední 
třetí den  výstavy přijde a Motúčko si koupí. V neděli na-
večer skutečně přišel, ale místo předpokládaných bankocetlí 
přinesl vytištěné stránky z  českého internetového portálu, 
kde si jakýsi údajný majitel Motúčka stěžoval, že do něj nalil 
beton a ohnula se mu rukojeť. To nebylo pravda, onoho ano-
nymního pána známe už ode dřív – nikdy si žádné Motúčko 
nekoupil a tím méně  reklamoval  - jde buď o grafomana,  
nebo podplaceného člověka, který si vymýšlí, protože to na 
internetu pod pseudonymem lehce můžete. Nevím, kde An-
gličan s Lucemburčankou  sehnali přes noc překlad českých 
stránek, ale jejich obsah věděl a chtěl na mně vysvětlení. 
Když jsem mu řekl zhruba výše uvedené, vytáhl fotku své 
zahrady a vyjádřil pochybnosti, že Motúčko takhle prudký 
kopec vyjede. Co nám zbývalo? Vzpomněl jsem si na přího-
du, jak Laurin kdysi prodával jednu z prvních mladobole-
slavských motorek anglickému lordovi a řekl jsem: „Tak my, 
až to tu všechno večer sbalíme, přijedeme k vám domů, a 
když s  Motúčkem zahradu vyjedeš, koupíš si ho. A když ne, 
odjedeme s nepořízenou.  Ujednáno.“  Když jsme asi o půl 
deváté večer stánek sbalili, vyrazili jsme do Ardenských hor 
hledat našeho Angličana. S navigací to nebyl problém. Dům 
byl výstavný, manželka  - význačná lékařka, měla v přízemí 

rozsáhlou ordinaci s operačním sálkem. Motúčko s pětase-
dmdesáti kily zátěže jsme ve třech vyvláčeli z dodávky a pán 
s ním vyrazil radostně do zahrady. Nabízel jsem se sice já, 
ale asi měl strach, že bych Motúčko tajně přistrkával. Zahra-
da byla to, co v našich horách nazýváme „padák“ – bylo to 
tak na žebřík. Pán nicméně osvědčil obdivuhodnou odvahu.  
Motúčko  statečně šplhalo a táhlo i jeho, ale  terén byl stále 
prudší a já pojal  záhy obavu, že se buď utrhne kolo od země 
a oba se zastaví až dole o barák, nebo že se pán převrátí  na 
záda jako želva na prudkém svahu  a kolečko plné kamení se  
překlopí na něj a definitivně ho pohřbí. „ Ještě že tu máme 
hned lékařku-chirurga  s ordinací a operačním sálem,“ říkal 
jsem si, „ale možná jí už ani nebude po takovém převálco-
vání potřeba.“ Pán nám zmizel mezi větvemi stromů, které 
nějak zázračně na téměř už svislém konci zahrady rostly, a po 
chvíli se ozvalo šťastné volání: „ Hoorah!“ Motúčko skuteč-
ně vytáhlo náklad kamení i jeho  až na samý konec!  Sláva! 
Koupil!

Nelehká cesta v prosazování nových vlastních výrobků nás 
nesmí odradit. Musíme se snažit o správný mix našich akti-
vit: 

Pracovat jako subdodavatelé pro naše zákazníky a vedle 
toho zase využívat našich vlastních subdodavatelů. Současně 
vyvíjet a prodávat nové vlastní výrobky. A proč nebýt sou-
běžně aktivní také ve službě veřejnosti –  jako je nyní Kuchy-
ně? Konec konců, já osobně si s Vynálezci technologickými i 
s Vynálezci bez přívlastku krásně odpočinu, plním si své klu-
kovské sny a věřím, že kromě užitečnosti je to zajímavá práce 
i pro další zúčastněné. Je přitom ale potřeba mít na paměti, 
že i tak majetní lidé, jako jsou Rothschildové,  si předávají 
jako rodinné varování tři způsoby, které, když nezvládnuty, 
mohou spolehlivě zruinovat  i jejich obrovské jmění:  Ženy, 
Hazard a Vynálezci. 

Takže i vynalézat je nutné s mírou a s patřičným fortelem!

Kvido Štěpánek 
ředitel firmy
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letní slunoVrat a sVatojánská noc

eVropské dotace 

21. června nastává každý rok den letního slunovratu, tedy 
den, kdy je severní hemisféra nejvíce nakloněna ke Slunci. 
Tento den je po celém světě slaven jako začátek léta, neboť 
Slunce dosahuje svého vrcholu a má tedy největší sílu. Ko-
řeny oslav letního slunovratu sahají do dob pohanských, ze-
jména pak do tradic  keltsko-germánských. Midsummer je 
dodnes velkým a důležitým svátkem, například ve skandi-
návských zemích.

S  nástupem křesťanství započala snaha vymýtit tradice 
spojené s oslavou slunovratu , ale jelikož byly natolik zakoře-
něné do životů našich předků, církev je později přijala a spo-
jila je s oslavami narození Jana Křtitele, s nocí svatojánskou. 

Oslavy letního slunovratu měly dodat slunci sílu a moc, a 
proto lidé  zapalovali ohně, které měly pomoct Slunci dopl-
nit síly. Se svatojánskými ohni se pojí hned několik tradic. 
Každý z nás si například alespoň jednou skočil přes oheň. 
Aniž bychom to i třeba věděli, tento zvyk je právě jedním 
z  tradic spojených s  oslavami noci svatojánské a slunovra-
tu. Skákání přes oheň mělo podle tradice přinést úspěšné-
mu skokanovi pevné zdraví a výška jeho skoku značila, jak 
vysoko vyroste len na poli. Skákání v páru mělo zjistit, zda 
dvojici čeká šťastné manželství.

V jednom svém občasníkovém článku jsem napsal, že ne-
jsem ekonom a ani si na něho nechci hrát. Nyní tedy musím 
napsat: „Nejsem odborník na Evropskou unii a také si na 
něho hrát nemíním.“ Nicméně chci se pokusit tímto člán-
kem alespoň trochu korigovat názory mnohých z nás na ev-
ropské dotace. K tomu člověk odborníkem být nemusí, stačí 
mu zdravý selský rozum.

Každý z nás zná ze svého bydliště nebo okolí nějaký pro-
jekt  (stavbu, park, hřiště, cyklostezku, …. ), který byl finan-
cován z různých fondů Evropské unie. 

Panuje všeobecný názor, že takový projekt  je vlastně za-
darmo (a to buď plně, a nebo částečně – zde závisí na výši 
dotace k celkové ceně daného projektu). Ale pozor, NIC na 
světě není zadarmo. Pouze se to tak tváří, a to pouze pro ty 
(obce, města , firmy či sdružení), kdo danou dotaci v dané 
chvíli získají. 

Je třeba si uvědomit, že každá země EU přispívá do unij-
ního rozpočtu určitou částkou. Jedná se o 1,1% hrubého 
národního produktu ( HNP)  a částka je to opravdu nemalá. 
V případě České republiky se prý  jedná o 33 miliard ko-
run ročně. Pěkná sumička, co?  Každý z nás včetně dětí a 
důchodců dává každým rokem do unijního rozpočtu  přes 
3100 Kč.  No a z této částky se hradí jak přebujelý unijní 
aparát, tak se z ní i rozdělují výše zmíněné dotace. Samozřej-
mě, není to tak jednoduché (co je v EU jednoduchého, že?), 
ale princip  je jasný. Takže je potřeba si ještě říci, zda na tom 
ČR vydělá, nebo ne.  

Samozřejmě že ne. Chytří pánové sice tvrdí, že stále jsme 
ještě v plusu (tzn. dostali jsme více, než jsme odvedli – tomu 
já ale moc nevěřím), ale od roku 2014 již budeme prý  více 

Lidé také věřili, že v období slunovratu a hlavně o noci sva-
tojánské ožívají magické síly, které střeží poklady země. Vět-
šina z nás si určitě z dětství pamatuje legendu, že o noci sva-
tojánské se otevírá země, rozestupují se skály a že je možné 
najít poklad. K nalezení pokladu je jen nutné najít kvetoucí 
kapradí, které kvete pouze o půlnoci a vydává zlatavou záři, a 
zachytit jeho padající květ. Pokud se člověku podaří zmocnit 
se takového květu, rozumí pak řeči zvířat, rostlin a stromů, 
je neviditelný, je předurčen ke štěstí a k objevení pokladu. 

V  českých zemích se v dnešní době, nepočítáme-li sva-
tojánské pivo, slavnosti slunovratu a svatojánská noc příliš 
neslaví. Možná je to tím, že skákat přes zahradní gril, který 
máme všichni z nás na zahradě, není přeci jen již tak poetic-
ké jako skákání přes oheň.  

Přeji vám všem krásné a klidné léto a doufám, že až budu 
příští rok hledat kvetoucí kapradí, některé z vás na své misi 
za pokladem potkám...  

Daniela Štefanská
Sales and Marketing

přispívat než dostávat. Takže výsledek toku peněz je jasný  - 
my jsme je poslali do EU a oni nám z nich na dotacích část 
vrátili. 

Cílem tohoto článku není brojit proti EU, i když si při-
znejme, že v ní hrajeme druhé a  někdy i třetí housle, ale ale-
spoň trochu poukázat na realitu. Příkladem těch „druhých 
či třetích houslí“ mohou být např. znovu zavedená kanadská 
víza pro naše občany. Jak tady platí to známé: „Všichni za 
jednoho?“ A přitom na vině nejsou ani tak čeští Romové 
jako spíše nesmyslná kanadská azylová pravidla.    

EU má i svoje pozitiva, i když já jich kromě zjednodušení 
obchodu a cestování zase tak mnoho nevidím.

Chápu, že každý subjekt, který získal dotaci, bude spoko-
jen (mnohdy si „namastily kapsu“ jemu spřátelené firmy), 
nicméně by bylo dobré, kdyby za ty NAŠE evropské peníze 
vznikalo alespoň něco smysluplného, a ne jako např. v Ústí, 
kde za cca 60 miliónů korun (asi polovina z této částky byla 
evropská dotace) postavili park Kociánku (shluk betonových 
skruží vyplněných tu trávou, tu něčím jiným) a kousek vedle  
parkoviště u nemocnice stále připomíná tankodrom…

Petr Bodlák
vedoucí
Sales and Marketing
a zástupce ředitele
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cizinci se učí česky
Zvládnout všechna úskalí češtiny je pro mnohé z nás tvr-

dým oříškem, natož pak  pro mongolské a vietnamské spo-
lupracovníky.

Co víme o jejich mateřských jazycích?
Mongolština je nejvýznamnějším jazykem ze skupiny 

mongolských jazyků, je úředním jazykem v Mongolsku. Ho-
voří jí kolem 6 mil. mluvčích – v Mongolsku a v  přilehlých 
oblastech Ruska a Číny.

Tradiční písmo – ujgurské – se v Mongolsku používalo do 
r.1931, kdy bylo nahrazeno latinkou, v r.1937 byla zavedena 
cyrilice. V 90. letech se objevily snahy o zavedení původního 
písma, pokus však skončil neúspěšně. Jazyk má 7 pádů.

Vietnamština patří do skupiny austroasijských jazyků. 
Mnoho slov převzala z  čínštiny a původně také používala 
čínské znakové písmo. Dnešní abeceda je založena na latince 
/ od r.1910/. Vietnamština je tónový jazyk a nemá mluvnic-
ké kategorie – pád, číslo, rod, čas.

Vietnamská jména jsou tvořena ze tří částí v pořadí – pří-
jmení /dědí se z otcovy strany/ - druhé jméno /dávají rodi-
če z okruhu častých jmen/ - rodné jméno / vybírají rodiče 
– označuje vlastnost – krásný, čestný…nebo jména květin, 
ptáků…/.

Napsali o sobě  -  neupravený text:
JA JSEM EBA. JSEM MONGOL. JE ME 24 LET. JA 

ŽIJU ČESKÁ REPUBLIKA. PRACUJU ISOLIT BRAVO. 
UČIM SE ČESKY JAZYK. JE TO TAKOVY ZAJIMAVY 
JAZYK. JA MAM RAD SPORTOVAT A AUTO.

JA JSEM AGI. PRVNÍ BYLA NA MORAVĚ JAKO ŠIČ-
KA. V  ISOLIT BRAVO NA MONTAŽNI DILNĚ UŽ 

Isolit-Bravo, spol. s r.o. jako významný klient GE Money Bank dostal pro své zaměstnance zvý-
hodněnou produktovou nabídku:

   - běžný účet bez jakýchkoliv poplatků
   - zpracování hypotéky bez poplatků
   - expres půjčka bez jakýchkoliv poplatků s garantovanou zvýhodněnou sazbou dle výše  
     úvěru
   - kreditní karta moneycard gold za cenu moneycard plus, tj. za 49 Kč měsíčně (standardně  
     119,-Kč/měsíčně)

Bližší informace získáte z letáčku, který obdržíte s výplatním lístkem za červen. Rozhodnete-li 
se využít výše uvedené nabídky, navštivte  pobočku GE Money bank a nezapomeňte si s sebou vzít 
potvrzení, že jste zaměstnancem naší firmy. Potvrzení vám vystaví ve mzdové účtárně firmy. 

Jiří Bláha
                                                                                Vedoucí ekonom

+

BUDU 10. ROK. TADY LIBI SE, NEVRATIT DO MON-
GOLSKO, TAM NEMAM RODINA.

Přeji všem svým „žákům“ co nejvíce chuti a  trpělivosti ve 
výuce naší mateřštiny.

Alena Šafářová 
učitelka
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5 otázek pro paní helenu křiVohláVkoVou

1.) Paní Křivohlávková, v IB pracujete již od roku 1996, 
to je pěkná řádka let. Bylo vaše místo v IB hned od začát-
ku na mzdové účtárně?                          

Po nástupu do IB  v únoru 1996 jsem nastoupila nejdříve  
do finanční účtárny jako účetní. Na starost jsem tehdy měla 
dodavatelské zahraniční faktury, saldokonta, zápočty a drob-
ný hmotný investiční majetek.

V září 2003 mně byla nabídnuta práce ve mzdové účtárně, 
kterou jsem nakonec přijala. 

2.) V předchozím zaměstnání jste měla podobnou či stej-
nou pracovní pozici?

V  předchozím zaměstnání jsem pracovala chvíli jako 
mzdová účetní, ale bohužel se hodně věcí od té doby změni-
lo. Zákony k této problematice se mění dosti často a pořád 
se člověk musí učit nové a nové. Dá se říci, že to byla pro mě 
velká změna.

Po skončení střední průmyslové školy textilní v Ústí nad 
Orlicí v roce 1979 jsem nastoupila do firmy Spojené kartá-
čovány Pelhřimov – závod v Jablonném nad Orlicí. Zde jsem 
pracovala jako plánovačka a fakturantka. Byla to kumulova-
ná funkce, takže úplně něco jiného.

Důvodem ukončení zaměstnání byl zánik závodu  

k  31.12.1990 a následné přestěhování výroby do závodu 
v Červené Vodě.

V té době mě oslovila firma Technolen Lomnice nad Po-
pelkou - pobočka v Čenkovicích - sháněli narychlo mzdovou 
účetní. Bylo to pro mě docela těžké, protože jsem tuto pro-
blematiku vůbec neznala. Dojíždění do Čenkovic, hlavně 
v  zimě, nebylo nic moc, přesto jsem tam pracovala až do 
ledna 1996. Několikrát  jsem musela jít do práce i z práce 
pěšky, když nejel autobus a byly velké závěje až  po pas. Také 
výroba v Čenkovicích  se začala omezovat, a tak byl nejvyšší 
čas  se porozhlédnout jinde. Chtěla jsem najít zaměstnání 
blíž svého bydliště a lepší dostupnost. To se mi nakonec po-
dařilo ve firmě IB..

Doporučení do této firmy mi dala moje sestra, která již i 
IB v té době pracovala.

3.) Práce s lidmi není vůbec jednoduchá. Po těch letech 
jste jistě už obrněná, ale přesto nám prozraďte váš zaru-
čený recept, jak to všechno zvládnout stále s úsměvem.

Práce s  lidmi není vůbec lehká. Vždy se snažím vše řešit 
v klidu a s rozvahou.

Musí se řešit věci příjemné i méně příjemné, ale vždy se 
musí vše dotáhnout až do samého konce. Nesmí se ponechat 
nic náhodě, protože dřív nebo později se to určitě vymstí.

4.) Napadá mě, že jistě musíte mít i nějaké životní krédo, 
kterého se držíte…

Moje krédo: s úsměvem jde všechno líp a co můžeš udělat 
dnes, neodkládej na zítřek.

5.) Pokud se najde volná chvilka, čím ji nejraději vypl-
níte?

Ve svém volném čase se nejvíce věnuji  rodině a vnučkám. 
Také nemohu opomenout  domácího mazlíčka, pejska  mini 
špicze. Každý den po mém  návratu z práce mě vítá a pokud  
to jen trochu čas dovolí, tak s  ním chodím na procházky 
do přírody. Jinak v létě  pracuji na zahrádce, ve skleníku a 
přes zimu se věnuji ve volném čase ručním pracím - hlavně 
pletení.

Děkuji vám za rozhovor a přeji krásné léto.

Lucka Pávková

jako V nebi, tak i na zemi
Anita chtěla jako obvykle vklouznout do Tenzigových 

myšlenek, ale tentokrát narazila na něco dlouho neobvyklé-
ho – na zavřené dveře. Byly to klasické, dubové, s jemným 
střízlivým vyřezáváním, stejné, jaké měli kdysi s Tenzigem a 
dětmi  na frontě. Je tak pozorný, blesklo jí hlavou, a vzpomí-
ná na staré časy! Panty zavrzaly jako tenkrát, prošla chodbou 

a vstoupila do jídelny, která tvořila zároveň velký obývací po-
koj. Dům byl k nerozeznání stejný. Tenzig stál vzpřímeně u 
dlouhého stolu a bylo zřejmé, že ji očekává. Na sobě měl čis-
tou vyžehlenou letní polní uniformu s výložkami poručíka. 
Anitu polilo horko. „Tak přece! Tedy přišel?!“ „Ano, povo-
lávací rozkaz je tu!“ poklepal Tenzig prsty na složku papírů. 
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„Jinak to přece ani být nemůže.“ To je pravda, napadlo Anitu 
a začala se uklidňovat. Každá dovolená přece jednou skončí a 
jinak to nelze. „Ale kam?!“ zachytila se ještě jakoby poslední-
ho stébla. Třebas to bude nějaká klidnější válečná oblast, kde 
tu a tam sice třeskne výstřel, ale boj je v zásadě ospalý, podle 
džentlmenských pravidel a většinu času ani nepoznáte, že 
jste ve válce. Kdyby to tak byl třeba úsek fronty Vlasy Bere-
niky, tam bych se snad i těšila, napadlo ji. Těšila, protože do 
téhle armády rukují ženy stejně tak jako muži a povolávací 
rozkaz pro Tenziga byl tedy současně i pro ni a pro celou jed-
notku, nyní dlící na dovolené.  „Tipni si!“ usmál se Tenzig a 
Anita věděla, kolik uhodilo. Tak tedy fronta Celesti Mundi, 
absolutně nejtěžší úsek, kde Královská rada nasazuje do boje 
stále početnější elitní jednotky a přesto se válka od samého 
počátku nevyvíjí vůbec dobře. Na okamžik ji ovládla typicky 
ženská reakce. „No jasně! Mají plno keců, ale když přijde na 
věc, tak kdepak ti jejich hrdinové jsou?! Sedí ve štábu a do 
řeže posílají nás! Když tě mají povýšit, tak se jim nechce. Za 
zásluhy naší jednotky už měls  být dávno nejméně štábním 
plukovníkem a my všichni na dlouhodobé dovolené! Jenže 
pánům z  Královské rady se nelíbíš, protože říkáš to, co si 
myslíš! A to oni nechtějí! Mají rádi svatoušky, tichošlápky, co 
jen přikyvují! Když jde o ale boj v první linii, jsme jim na-
jednou dobří!“ Popadla tlustý povolávací rozkaz a podívala 
se na poslední stranu. „No prosím! Podepsán štábní generál 
Petraeus první! Ten chlap už sedí celé věky ve štábu skupiny 
armád, a jak to vypadá na frontě, o tom nemá ani páru! Ale 
u Rady je IN!“ „Máš pravdu,“ konejšil ji Tenzig. „Ale není 
na výběr. Když se začneme hádat ještě my tady, můžeme to 
rovnou zabalit. Úplně stačí, co se děje na frontě!“ Přikročil 
ke kroužkovému květovanému závěsu, který na frontě kou-
pila kdysi kdesi v Rakousku, a jedním pohybem ho rozhr-
nul. Před nimi se rozprostřelo dvanáctirozměrné panorama 
fronty Celesti Mundi. „Ach ne!“ vydechla Anita a ustoupila 
podvědomě o krok zpátky. Situace se blížila katastrofě. Fron-
ta se pod náporem sil Velkoknížectví dynamicky kroutila, 
přetvářela, ale hlavně ustupovala jako do ruda rozžhavená 
podkova pod údery kovářského perlíku. „Je to tak,“ přiký-
vl tiše Tenzig. „Jen za dobu naší dovolené vyklidila skupina 
armád Střed generálplukovníka Beránka obrovské prostory. 
Podívej!“ a namířil ukazovátko do dvanáctirozměrné krychle 
– teseraktu. „Rodina – erodována, nahlodána, z posledních 
zbytků sil čelí konečnému zrušení. Partneři se střídají jako 
ponožky, děti pořádně neví, kdo jsou jejich rodiče, a větši-
na se jich narodí svobodným matkám. Říkají tomu ženská 
emancipace. Vzdělání – totálně zdiskreditováno. S výjimkou 
několika málo oborů nemá takřka žádnou hodnotu. Skoro 
každý je vysokoškolákem, z původních hodnot nezbylo nic. 
Čest je v hluboké defenzívě - drtí  ji Nenažranost, Lakota, 
Úplatkářství a Prospěchářství. Morálka se stahuje spolu s ní a 
vyklizené prostory okupuje verbež všemožného druhu. Dří-
ve pevné a soudržné Průzkumné vojsko Vznešených ideálů 
bylo rozprášeno velkoknížecími divizemi Tupost, Hloupost 
a Omezenost. Píli zesměšnili, takže by od ní pes kůrku ne-
vzal, a velkoknížecí ministr propagandy Josef Goebbels jí 
vymyslil nové jméno – Workoholismus. Spolu s tím vystřelil 
ministr řadu sloganů, které narušily řady královských – Ne-

važ se, Odvaž se! Mysli jen na sebe! Urvi si víc! Pád, který 
vždy těsně následoval za Pýchou, klopýtl a zhroutil se sám 
do sebe a Pýcha se teď producíruje všem drze na odiv, Pádem 
již nenásledována.

„Královští velitelé se nedokážou pořádně dohodnout ani 
mezi sebou,“ pokračoval Tenzig. „Skupina armád B generál-
poručíka ALHa často přátelskou palbou decimuje jednot-
ky generálplukovníka Beránka. Vojáci generálmajora BHA  
jsou zase unaveni dlouhodobým nasazením ve frontové linii. 
Stažení, odpočinek a reorganizace jsou vždy velmi krátké a 
nedojde-li brzy ke změně, nemohou v boji obstát. Králov-
ská rada vsadila v posledních tři sta letech na svůj největší 
trumf – občanskou společnost bez vrchního velitele fronty. 
Největší trumf se ale stále více ukazuje být největší slabinou. 
Všichni jsou sobě rovni – univerzitní profesor stejně jako 
trouba, vracející se každý večer namazaný z hospody. Výsled-
kem zákonitě je, že si do svého čela volí stále větší pitomce, 
pak nadávají a z celé té slavné demokracie – jak tomu ksind-
lu říkají – nemají žádný užitek, ale jen zlost a úpadek. Staří 
generálové se navíc vyčerpali. Upřímně, je to velké štěstí, že 
máme povolávák zase k Beránkovi. I když má své chyby, je 
to jediný z nich, který šel do osobního souboje s Velkok-
nížectvím a také si ho vytrpěl. Všichni ostatní generálové 
se vždycky drželi v bezpečí nejmíň šedesát eonů za frontou. 
Ale i Beránek je obklopen všelijakou vypočítavou cháskou. 
S  tím, co napáchala za dva tisíce let, ji, přiznejme,  že ne 
úplně neprávem, ministr propagandy Velkoknížectví řadí na 
třetí  místo zločineckých organizací ve své Goebbelsově  Kni-
ze rekordů v těsném závěsu za prvními komunisty a druhý-
mi nacisty. Teď  už jsou  nicméně mnohem decentnější než 
dřív – nedávno měli například jen  drobný problém ve sboru 
poddůstojníků – za tisíc let celibátu, co si vymysleli, aby udr-
želi majetek, se na ně nalepilo množství různých –filů, kteří 
tak kryli jen svoji úchylku. No a teď to prasklo, zkrátka mela, 
průser, omlouvají se na všechny strany a Velkoknížectví se 
jen vychechtává.

Královská rada tedy připravila novou ofenzívu, která má 
zvrátit nepříznivý průběh války, a my v ní máme určenou 
klíčovou úlohu. Vyjde-li to, pak dokonce i odměny už jsou 
naplánovány -  povýšení pro všechny, sto let dovolené a pak 
tři rehabilitační životy v Mracích Megalhanových.“  Anita se 
na okamžik zasnila. Tolik péče od Královské rady ani neče-
kala. Mraky Megalhanovy – ano, jednou tam přece už žili a 
bylo by to více, než kdy doufala. Život tam je ještě krásnější 
než ve Vlasech Bereniky. Inteligentní bytosti tu mají do ur-
čité míry vlastnosti duší – přemísťují se myšlenkou, energii 
získávají přímo z hlubokého vakua bez složitých chemických 
či fyzikálních převodů. Boj o potravu, životní prostor či he-
gemonii je tu tím pádem neznámý a jejich dlouhé životy tak 
ubíhají bez bolestí či strádání ve vzájemné symbióze a v klid-
né dynamické tvůrčí filozofii. Zlo se v téhle oblasti vesmíru 
zachytávalo vždy jen velice těžko, asi tak, jako plevel občas 
proklíčí mezi bytelnou kamennou dlažbou – ale je pečlivým 
hospodářem neprodleně vykořeněn a zlikvidován. „Asi,“ za-
razil se trochu Tenzig  , „asi určitě ti musím říct, že to ne-
bude zadarmo. Tomu už odpovídá to, že v případě úspěchu 
mi vrátí všechno, co mi dluží, a proti všem předpisům mě 
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povýší rovnou na plukovníka.“ „Plukovník Nebeské jízdy!“ 
vydechla Anita. „Konečně!“ 

Přes všechny neúspěchy královských na frontě zůstávala 
Nebeská jízda stále strašlivou zbraní Království, pod jejímž 
náporem se řady velkoknížecích drolily jako vytrávená pís-
ková omítka a celé roty pekelníků se dávaly na beznadějný 
bezhlavý útěk.

 „Přehrával jsem si mnohokrát operační plány v různých 
variantách,“ pokračoval Tenzig, „a tentokrát tu je kromě 
všemožných útrap pozemských životů velmi podstatně zvý-
šené nebezpečí.“ „Ach ne!“ pomyslila si Anita a už věděla 
dopředu, co přijde. Ano, nebezpečí a útrapy pozemské za 
chvíli přejdou, každé umírání jednou skončí, ale to, co teď 
říká Tenzig, může být katastrofa absolutní: Zajetí velkokní-
žecími silami a zavlečení do některého ze strašlivých zaja-
teckých táborů. Strašné! Zprávy o životě – ale to není život, 
to je pouze existence zajatců -  jsou hrozné a ani středověcí 
malíři nedokázali zdaleka vystihnout, co příšerného se v nich 
děje. Otřásla se. „Jak velká je podle operačního plánu prav-
děpodobnost neúspěchu a zajetí?!“ „Devadesát devět celých 
devět desetin procenta!“ řekl Tenzig. „Ale nehruť se tak úpl-
ně – to je podle pozemské euklidovské matematiky. Podle 
kvantové je to pořád jedna ku jedné – buď to prostě dopadne 
dobře, nebo špatně. Velitel Strážné legie Michael už vyhlásil 
na celou dobu naší mise nejvyšší stupeň bojové pohotovosti. 
Legionáři nám zajistí maximální logistickou podporu!“ „Ale 
vybojovat to budeme muset my! Uvědomuješ si, jakému 
hroznému nebezpečí nás všechny vystavuješ?!“ „Není jiná 
možnost! Faeton – rozbit na atomy slapovými silami Zla. 
Mars - evakuován a přeměněn na pustou zemi Nikoho. Ve-
nuše – ztracena, okupována Velkoknížectvím a přeměněna 
na jeden z hrůzostrašných zajateckých táborů. Zbývá nejdů-
ležitější úsek - Celestial Mundi - Země. Jestliže se tato fronta 
zhroutí, válka vstoupí do Království nebeského! Život je boj 
a my jsme jeho vojáci!“

„A co děti?!“zeptala se Anita. „Nástupy jsou určeny v po-
voláváku a už jsem s nimi vše do puntíku probral.“ „Takže 
já se dozvídám jako obvykle všechno až jako poslední!“ „Ne-
zlob se, tak to  chodí se správnou mámou vždycky!“ usmál 
se Tenzig. „A datum tvého nástupu?! Asi zítra, že?!“ „Přesně, 
takže máme před sebou poslední noc. Tak ji, prosím tě, ne-
zkaz!“

A jakkoli se snažili chovat uvolněně, přece jen téměř hma-
tatelná přítomnost další ostré bojové mise jim svazovala ja-
zyky i myšlenky. Mezi šampaňským brut a šampaňským s ja-
hodami vytáhl Tenzig celou řadu sametových polštářů s řády 
a vyznamenáními, která od Královské rady obdržel. Měla 
pravdu ta Anita – tenhle obyčejný poručík měl vyznamená-
ní víc než mnohý generál. Neboť povýšení mohla Královská 
rada oddalovat a rušit, ale vyznamenání musela chtě nechtě 
udělovat podle skutků, a ty mu nebylo lze upřít. V dlouhé 
řadě se tak třpytily medaile Za chrabrost před nepřítelem; Pur-
purové srdce s plamennou ratolestí za pětinásobnou mučednic-
kou smrt ohněm doplněné o Plamennou korunu za dalších 
pět upálení; řád Statečného srdce za nepodrobení se Zlu ani 
při bestiálním mučení; medaile Za boj se Zlem zblízka mnoha 
životech; vyznamenání Poctivé duše za nepodlehnutí nástra-

hám a svodům velkoknížecím doplněné Zářivou stužkou za 
totéž v deseti životech; řád Soucitného srdce za průlom do 
tábora pekelného a vysvobození osmnácti zajatců z moci sil 
Velkoknížectví; pamětní medaile Trpělivého srdce za pěti-
násobnou pomalou bezmocnou stařeckou smrt a mnoho a 
mnoho dalších. 

Také ona se nechtěla nechat zahanbit a sáhla pro svoje. 
Nebylo jich mnoho, po pravdě to byl malý polštářek s jed-
ním jediným, které ale velikostí i krásou bylo  mimořádné: 
V křišťálovém srdci cosi pulzovalo, co vypadalo jako světlo. 
Nebylo to ale světlo pozemské, nýbrž dvanáctirozměrné ne-
beské – a tím je  čistá Láska. Na vyznamenání stálo drobným 
dětským písmem :  Nejlepší Mámě ve všech životech. „Vidíš!“ 
řekl Tenzig. „I když jseš hodností jenom prostá vojenka, 
tohle vyznamenání nemá ani žádná slavná majorka, ba ani 
podplukovnice!. Ať se jdou všechny před tebou schovat!“ 
Když jim šampaňské uvolnilo stres z očekávání nové mise, 
přešli do ložnice a celý zbytek noci se milovali. A protože 
jejich těla byla stejně jako celý dům a celá okolní krajina 
stvořena jejich myšlenkami, mohli se oba proměňovat podle 
přání toho druhého. A stala se divná věc – ač Tenzig vypadal 
v podstatě stále stejně, jen chvílemi mu snad nějaký ten rok 
přibyl, chvílemi ubyl, Anita se měnila každých pět minut 
– v  perskou břišní tanečnici, ve ztepilou  Indiánku kmene 
Ogala, v tibetskou horalku, venkovskou učitelku, kuchařku, 
prodavačku, účetní, zdravotní sestřičku, profesorku mate-
matiky, v Cikánku – dokonce jednu chvíli zaslechla Tenziga, 
jak si pobrukuje písničku, kterou pochytil při přípravě na  
novou misi: 

„Bulharku Jarku, tatarku z párku, 
motorku z korku, Maďarku, Norku, 
Japonku, Polku, Mongolku z vdolku, 
uzenou rolku, zelenou jolku. 
Jenom ne tuhle cikánskou holku!“ 

„Že bych byla nadšená tím, na co myslíš, to se teda říct 
nedá!“ řekla mu k ránu. „Promiň! Byl jsem kdysi na počátku 
věků konstruktérem v Jéhávéčkově kanceláři a prostě jsme se 
tenkrát rozhodli, že ty  chlapy takhle uděláme. Na Zemi se 
tomu říká Pokušení a musíme ho celý život překonávat, pro-
tože ho Knížecí používají jako zbraň proti nám. Ale když ho 
překonáme, obrací se jako zbraň zase proti nim  – a tak jsem 
si chtěl ještě poslední noc předtím odříkáním trochu užít!“

„Ach jo!“ povzdechla si Anita, „to se mám teda zase na co 
těšit!“ A jak usínala, přišly jí na mysl verše básníka příhodné 
pro dnešní a zítřejší den. Tenhleten Nezval, pomyslela si – 
divný chlápek. Na Zemi obdivoval komunisty a ateisty, ale 
třetí den po smrti se pružně přeorientoval a přetvořil svoje 
básně do nových podmínek. A královská rada?! Zbaštili mu 
to!… Ale verše to jsou krásné! 

A automatikou radního pro sny Morfea, jinak též syna 
vrchního radního pro spánek a změněné stavy vědomí Hyp-
nose, jí připlouval sen, začínající poetickými verši v Králov-
ství velmi populárního básníka:

Naše životy se stále navrací,
rodíme se v jádrech iluminací,
jako Fénixové, jako blesky hromů
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pohlédni a vidíš duše mezi listím stromů
už se chvěje v sněhu elektrický drát,
už je tu doba duchovních eskapád,
už nemusíme hledat duše pod rentgenem,
svůj úkol známe zapsán neogénem,
už se blíží k ránu zlatá rafije,
už nám Anděl pohár zapomnění nalije,
nepřítel je vlastní slabost, Kníže pekel nebo oboje,
a není jiné volby nežli zas vytrhnout do boje
porážky, však vítězství víc sčítáš na svém kontě,
dnes projdi matky lůnem, hle – a jsi na frontě!

„Jestli si zdřímnu aspoň mezi třetí a půl šestou, mám vy-
hráno!“ byla poslední myšlenka, se kterou postarší porodník 
v malé, bohem zapomenuté nemocnici kdesi v pohraničních 
horách v ekonomicky zcela  bezvýznamné zemičce usínal. A 
jako by čas poskočil přímo z okamžiku usínání do probu-
zení, už mu kdosi důtklivě mluvil u ucha: „Pane doktore, 
vstávejte, už musíme připravit hlášení!“ Věděl, že je to sest-
řička Markéta, ale přece – tak ještě dvacet vteřin by bodlo – a  
na okamžik se propadl zpátky do příjemného snu, jak se to 
někdy při probouzení stává. A vybavil se mu saniťák, který  
v noci přivezl mladou maminku s těžkým porodem. Venku 
byla neobvykle silná bouřka, píchli kolo, nešly mobily ani 
vysílačky, na silnici popadané stromy a potoky vody, neprů-
jezdno – prostě jako by se všichni čerti ženili. Nakonec je na-
ložil farmář, který tudy bůhví proč projížděl v traktoru, a ten 
je v poslední minutě dovezl – zkrátka, moc šťastná náhoda, 
protože jinak – exitus duos, no, radši na to nemyslit! Saniťák 
už odešel, pak se ale ještě vrátil a pootevřenými dveřmi na sál 
ze sebe sypal: „ No prostě, doktore, jakože jsme oba správný 

český ateisti, tak v tomhletom teda, doktore, musím říct, že  
teda toho  dědka v tom rozklepaným zetoru – ještě že měl 
čtyry krát čtyry – snad se jmenoval Michael nebo tak nějak 
- nám, doktore, poslalo samo nebe! Samo nebe, doktore!“

Rádio právě v ranních zprávách hlásilo o třicáté šesté ge-
nerální stávce železničářů, o odhalené korupci čtyř minist-
rů, kteří ale nebudou potrestáni kvůli poslanecké imunitě, o 
krachu vládních dluhopisů USA a záplavách lidí před ban-
kami, které nemají na výplatu vkladů. Francie a Belgie jako 
již čtrnáctý a patnáctý stát v Evropě vyhlásily státní bankrot, 
Čína obsadila Tchaj-wan a zaslala ultimátum Japonsku a Již-
ní Koreji. Euro zbankrotovalo a přestalo platit. Přes ty straš-
né zprávy a přesto, že spánek byl velmi krátký, měl doktor 
povznesenou náladu a usmíval se. „Vám se asi něco hezkého 
zdálo, pane doktore, že?!“ zajímala se sestřička a stoupala od 
ní vůně čerstvé ranní kávy, kterou mu už automaticky va-
řila. „Máte pravdu, Markétko,“ odpověděl lékař. „Zdálo se 
mi,“ – stále ještě nevěděl, co řekne, a pomýšlel na nějakou 
drobnou nevinnou lež, jen aby nezkazil  chvilkovou pohodu, 
když tu v poslední vteřině pocítil ten zvláštní pocit spojení 
mysli s Všehomírem, který se každému občas přihodí  -  ale 
tentokrát byl násobně silnější a delší než jindy a doktor cítil 
posvátné mrazení a mravenčení po celém těle. A jako kdyby 
to ani nebyl on, ale nějaké jeho vyšší Já, upřel oči kamsi do 
dáli a pomalu s důrazem na každé slovo odpověděl: „Zdálo 
se mi, Markétko, jako by to dítě, které se nám dnes v noci 
narodilo, mělo zachránit náš svět!“

Jaroslav Donát
příznivec IB
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čas doVolených, Výlety s dětmi
Tak nám ten rok utekl a máme tu zase léto! Mnozí z nás se 

ještě nerozhodli, kam se letos podívají -  jestli dají přednost 
krásám naší země nebo raději navštíví nějaké přímořské leto-
visko. Ale jedno máme určitě společné, každý z nás chce ten-
to čas dovolených trávit s  rodinou nebo se svými blízkými. 

Těším se, jak budu se svými dětmi a manželem. Každou 
chvíli se mě děti ptají: „Mami, už nepůjdeš do práce?“ a já se 
snažím jim vysvětlit, že o dovolené jim to vše vynahradím. 
Každou volnou chvíli a víkendy jsem s nimi. Jezdíme na vý-
lety a trávíme spolu co nejvíce času. S dětmi můžete navštívit 
tolik míst, ony jsou spokojené, že jste s nimi a že se někam 
podívají. Tento měsíc jsme např. navštívili Dinosauří park 
v Polsku v  Karlowě. Mají tam postavy dinosaurů v původní 
velikosti. Moji synové Dominik  a Niki byli nadšeni. Dále 
jsme byli v Zoo a chystáme se  do Dinoparku do Vyškova. 

Letní dovolenou zatím vybranou nemáme, necháváme to 
na poslední chvíli. Ale u nás určitě zvítězí nějaké přímořské 
letovisko. Tenhle celý rok byl náročný, a proto si musíme od-
počinout a načerpat nové síly. Loni jsme navštívili Chorvat-
sko -  oblast Gradac. Bylo tam krásné počasí a moře. Chor-
vatsko patří mezi nejoblíbenější turistické destinace v oblasti 
Jaderského moře. Vzhledem k tomu, že jsme s  sebou vezli  
hromadu věcí, zvolili jsme  vlastní dopravu. Cestou jsme 
měli řadu zastávek, dětem se to moc líbilo a už se těší, až si 
to zopakujeme. 

Není důležité, kde dovolenou strávíme, ale hlavně, že bu-
deme spolu. 

Přeji vám všem krásné léto.

Eva Brdíčková
Finanční účtárna
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králoVské stříbření
Každé roční období má pro mne své kouzlo a neuměla 

bych odpovědět na otázku, které mám nejraději.
Jaro mám spojené s přívalem nové energie, s probouzením 

přírody a mé osoby ze zimního spánku.
Léto je navazující období plné různých aktivit. Příroda 

láká k řadě rekreačních sportů, chalupaření, výletům, prostě 
k pohybu vůbec. Jakmile v polích uslyším  trylky skřivánka, 
vybaví se mi v hlavě čítankový obraz krajánka s brašnou, jak 
se toulá krajem dům od domu, vesnici od vesnice, kde za 
příležitostnou pomoc v hospodářství  dostane chleba a pří-
padný nocleh v nepřízni počasí. Na oplátku pak lidem vy-
práví různé bajky a příběhy. Tento obraz z dětství nechal ve 
mně tak hlubokou stopu, že s letními paprsky slunce ve mně 
ožívá čertovo šídlo a chytá mě toulavá a různými způsoby, 
pěšky, na kole, autem či vlakem cestuji našimi kraji.

Jedním již z pravidelných výletů se stala návštěva králov-
ského města Kutné Hory  v  období  prvního víkendu po 
letním slunovratu. Proč? Právě v tento termín se tam koná 
kutnohorské Královské stříbření, kdy král Václav IV. se svou 
družinou přijíždí pobýt ve svém horním městě a zkontrolo-
vat  práci  poddaných  horníků ve stříbrných dolech a měš-
ťany v královské mincovně. 

Díky partě nadšenců, dnes již velmi početnému celku za-
hrnujícímu i celé rodinné klany, se přenesete v čase zhruba o 
600 let zpátky. Máte možnost  sami se stát aktivním účast-
níkem tohoto velkého živého pouličního divadla, které pro-
bíhá po celý víkend, v roli měšťana či šlechtice. Můžete vítat 
krále Václava IV. s chotí Žofií a jeho družinou při příjezdu, 
jít s  nimi na mši do chrámu sv. Barbory nebo se účastnit 
rytířských turnajů a tanečních slavností s bohatým dopro-
vodným programem v zahradách Vlašského dvora. 

Také můžete zažít v uličkách města hrané hospodské šar-
vátky zbrojnošů a rytířů, učit se dobovým tancům a dvorní 
etiketě, svá břicha zasytit množstvím dobových pochutin. 
Pozorovat práci řemeslníků, kovářů, řezbářů, zbrojířů, min-
cířů, hrnčířů či vyzkoušet na svém těle práci lazebníka. Své-
mu sluchu dopřát trylky dobových skladeb.

Pro děti, a nejen pro ně je to úžasná názorná ukázka naší 
historie. Pravda, nějaký škarohlíd může říct, že je místy 
nepřesná, ale autorka scénáře PhDr. Světlana Hrabánková 
čerpá ze skutečných pramenů a snaží se fakta o hornictví 
a Kutné Hoře zpřístupnit zábavnou formou co nejširšímu 
okruhu lidí. 

Samotnou mě překvapilo, kolik mladých měšťanů v dobo-
vém oblečení se v těchto dnech Kutnou Horou prochází a 
jak se zdvořile podle tehdejších pravidel k sobě chovají. 

Jsem tomu ráda, že tomu tak je, a všem nadšencům fandím 
a děkuji za krásné zážitky a drobná připomenutí si zlomků 
naší historie a také, že můžeme našim ratolestem lépe přiblí-
žit, kam jsme se s naší civilizací posunuli. 

Vzhledem k tomu, že letní slunovrat je již za námi, není 
třeba klesat na mysli a Kutnou Horu škrtat ze svého sezna-
mu plánovaných míst pro letošní rok. Kutná Hora je krásné 
historické město s upravenou dlažbou a svými památkami 
-  chrámem sv. Barbory, středověkým dolem Osel, Vlašským 
dvorem, Jezuitskou kolejí,  kostelem sv. Jakuba či Kostnicí -  
láká k procházkám jak ve dne, tak večer. V současné době je 
možné ve večerních hodinách se rozhlédnout z věže kostela 
sv. Jakuba nebo Jezuitské koleje či za světla svíček navštívit 
Kostnici v Sedleci.

Takže na závěr -  létu a krajánkům zdar! Přeji všem krásné 
letní zážitky.

Šárka Slavíčková
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léto je V plném proudu

mateřská doVolená Ve státech eu

Léto je v plném proudu a zahrádky ožívají…
Nastala grilovací sezona.
Firemní prodejny BRAVO se na ni dobře připravily.
Na zahradním nebo kontaktním grilu Bravo připravíme růz-
né druhy masa, ryb nebo zeleniny. Samozřejmě nesmí chy-
bět lahodné pití.
Servírování nám usnadní jednorázové nádobí. Nabízíme 
papírové tácky, plastové talíře, plastové šálky na polévku /
guláš/, příbory z umělé hmoty /lžíce, vidličky, nože, kávové 
lžičky/, kelímky na nealkoholické i alkoholické nápoje, dále 

V České republice je mateřská dovolená 28 týdnů při na-
rození dítěte, při narození dvou a více dětí to je 37 týdnů. Po 
dobu mateřské dovolené nahrazuje matkám /pokud splnily 
zákonem stanovené podmínky/ ušlý příjem peněžitá pomoc 
v mateřství / PPM/, která je jednou  z dávek systému ne-
mocenského pojištění. Vyplácí se ve výši 70% vyměřovacího 
základu. 

Denní vyměřovací základ pro PPM se stanoví tak, že se 
započitatelný příjem zúčtovaný v rozhodném období – zpra-
vidla 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve 
kterém zaměstnankyně nastupuje na mateřskou dovolenou, 
dělí počtem započitatelných kalendářních dnů připadajících 
na toto rozhodné období. Takto stanovený průměrný denní 
příjem podléhá redukci, která se u PPM provede tak, že  se 
z částky do první redukční hranice  počítá 100%, z částky 
nad první redukční hranicí do druhé redukční hranice se 
počítá 60%, z částky nad druhou redukční hranicí se do třetí 

dřevěné špejle, alobal, papírové utěrky, ubrousky a plastové 
pytle.
K výzdobě přírodního prostředí zvolíme barevné nafukovací 
balonky nebo lampionky.
Naši nejmenší se  zatím zabaví v nafukovacím bazénu, na 
dětské zahradní houpačce nebo na pískovišti.
V našich firemních prodejnách se těšíme na vaši návštěvu.

prodavačky

redukční hranice  počítá 30% a k částce nad třetí redukční 
hranicí se nepřihlíží.

Maximální  výše PPM je 1011 Kč za kalendářní den. Ná-
rok na peněžitou pomoc v mateřství má i pojištěnec, který 
je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, 
pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude 
pečovat o dítě. V některých evropských            zemích /např. 
Dánsko, Norsko, Francie, Lucembursko, Nizozemsko, Špa-
nělsko, Polsko či Německo/ pobírá matka dítěte příspěvek 
v  mateřství ve stejné výši, jako měla předcházející příjem. 
Naopak  jeho výše nižší než průměrný příjem je například 
v Itálii, Irsku či Švédsku 80%,  v Maďarsku 70%, na Sloven-
sku 60% a v  Řecku 50%.

Obvykle je ve členských státech možná, dokonce povinná, 
i když velice krátká, otcovská dovolená.

Země Počet týdnů Země Počet týdnů

Belgie 15 Malta 14

Bulharsko 19 Nizozemsko 16

Česko 28 Německo 14

Dánsko 52 Polsko 20

Estonsko 20 Portugalsko 17

Finsko 21 Rakousko 16

DéLKA MATEřSKé DOVOLENé V ZEMíCH EU/ ROK 2010/
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Křivohlávková Helena
mzdová účetní  

Francie 16 Rumunsko 18

Itálie 21 Řecko 17

Irsko 26 Slovensko 34

Kypr 18 Slovinsko 15

Litva 18 Španělsko 16

Lotyšsko 16 Švédsko 69

Lucembursko 16 Velká Británie 52

Maďarsko 24

ortoreksja
Niewiele,jak ponad tydzien temu,ogladajac pewien pro-

gram telewizyjny,usłyszalam o nowej chorobie,która szybko 
wkracza w nasze szeregi.Ta choroba to ortoreksja.Jakkolwiek 
o anoreksji czy bulimii wiemy już sporo,to o ortoreksji mało 
kto z nas słyszał,a jest tak samo niebezpieczna.Jako,że oglą-
dajac ów program telewizyjny niewiele dowiedziałam się o 
tej chorobie,postanowiłam zaczerpnąc wiedzy na ten temat 
w sieci.  Dbamy o swoje zdrowie, rezygnujemy z fast-fo-
odów, cholesterolu, konserwantów, tłuszczów, cukrów, soli? 
Jesteśmy zdrowsi. Lepiej się czujemy. Nie chcemy, by nasz 
brzuch był śmietnikiem. A jeśli przesadzimy i zdrowe odży-
wianie stanie się naszą obsesją?

Ortoreksja pochodzi od dwóch łacińskich słów: orto – 
prawidłowy, oreksis – apetyt. 

Ortoreksja jest jednostką chorobową zaliczaną do zabu-
rzeń odżywiania o podłożu psychologicznym. Jest to obsesja 
na punkcie jakości przyjmowanego pokarmu. Ortorektycy 
stosują bardzo rygorystyczną dietę, która eliminuje coraz 
więcej produktów, aż w końcu pozwalają sobie na spożywa-
nie jedynie kilku z nich, które według ich przekonań są bez-
pieczne. A wtedy, na skutek braku składników mineralnych 
i witamin, dość szybko pojawiają się problemy zdrowotne. 
Dieta Cud, która miała dodać siły i energii, staje się pułapką. 
Jednak to nie zdrowotne powikłania są najgorsze. Niedobór 
potasu czy wapnia można w miarę szybko nadrobić. Ale co 
zrobić, gdy w głowie kłębi się jedna myśl: Czy to zdrowe? 
Czy mogę to zjeść?

Ortorektycy w przeciwieństwie do anorektyków skupiają 
się na jakości, a nie na ilości produktów. Jednak ich myśli 
krążą wokół tego samego – jedzenia.

Początkowo wszystko wydaje się niewinne – dbamy o sie-
bie, o zdrowie, urodę. Nie ma przecież w tym nic złego. Stop-
niowo jednak coś, co miało być w naszym władaniu, zaczyna 
nami rządzić. Dostosowujemy swój dzień do posiłków, uni-
kamy obiadów z rodziną, rezygnujemy z grilla u przyjaciół, a 

urodzinowy tort staje się przekleństwem. W końcu brakuje 
czasu na pracę, bo trzeba przygotować posiłek czy przejrzeć 
nowinki dietetyczne. Nawet nie zauważamy kiedy jedzenie 
przejęło nad nami kontrolę.

Już kładąc się spać myślimy o jutrzejszym menu, przeglą-
damy najnowsze diety, czytamy artykuły o zdrowym odży-
wianiu, spędzamy godziny w sklepie z ekologiczną żywno-
ścią, skrupulatnie liczymy kalorie, a wizja siebie ze smako-
witym fast-foodem przeraża. Jeśli już jednak zdarzy się nam 
takie „niezdrowe szaleństwo“ - to poczucie winy i wyrzuty 
sumienia każą to odpokutować przez jeszcze bardziej surowe 
restrykcje. Ciągłe myśli o jedzeniu nie ustępują miejsca żad-
nym innym. Niemal całkowicie umysł ortorektyka owład-
nięty jest przez natrętne myśli o zdrowym odżywianiu. Jak 
od nich uciec? Jak walczyć z obsesją?

Nie od dziś wiadomo, że zaburzenia odżywiania idą w pa-
rze z problemami emocjonalnymi. Ucieczka w myślenie o 
jedzeniu może być antidotum na samotność i pustkę. Ale do 
czego prowadzi ortoreksja, jeśli nie właśnie do wykluczenia z 
życia społecznego? Unikamy towarzystwa, bo to się łączy ze 
spotkaniem przy jedzeniu, ale znajomi w końcu także unika-
ją nas, bo jak długo można rozmawiać o zdrowym żywieniu? 
I tak zatoczyliśmy błędne koło – wciąż odczuwamy samot-
ność.

Liczne grono ortorektyków to młode osoby wychowy-
wane najczęściej w rodzinach nadopiekuńczych. Często są 
psychicznie uzależnione od swoich rodziców, nie są w stanie 
podjąć decyzji o życiu na własną rękę. Więź z rodziną jest u 
nich tak mocna, że czują się wręcz nielojalni, gdy podejmują 
jakieś kroki bez konsultacji. Wprowadzając „udziwnienia” w 
menu chcą zamanifestować swoją autonomię. Jest to jednak 
pozorna niezależność. Zamiast poczucia odpowiedzialności 
za siebie wpadają w sidła nowego władcy. Młody człowiek 
ma także olbrzymią potrzebę budowania własnej tożsamości 
i indywidualności. Nikt z nas nie chce być tuzinkowy, ale czy 
taki sposób wyróżniania się z tłumu jest rzeczywiście tym, na 
czym nam zależy?
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Ortoreksja jest powolnym wyniszczaniem swojego ciała 
i psychiki. Osoby zmagające się z nią powinny czuć się po 
prostu oszukane. Bez względu na to, czy powodem tej przy-
gody ze „zdrową” dietą była poprawa samopoczucia, potrze-
ba autonomii, wypełnienie wewnętrznej pustki czy poczucie 
indywidualności – osoby te zabrnęły w zaułek, w którym 
znajduje się zupełnie coś przeciwnego niż poszukiwały: gor-
szy nastrój, uzależnienie, jeszcze większa pustka i odtrącenie. 

W rezultacie to, co chciały osiągnąć - oddala się.
Najważniejsze jednak jest, by w porę dostrzec znak STOP. 

Zatrzymać się i jak najszybciej udać do 
lekarza specjalisty.

Edyta Wiącek
Lisovna plastů

isolit-braVo – poslední Výrobce dap V eVropě
Asi jsem vás trochu zmátl tou zkratkou – znamená Domes-

tic Appliance, tedy Přístroje pro domácnost. Než bychom ale 
to sousloví pokaždé česky vykoktali, uteklo by nám to pod-
statné. Používejme tedy jako esemeskaři zkratky. Zkrátka od 
nynějška DAP.

Podstatnější a smutnější než forma je obsah toho sdělení. 
Zbývá nás už v Evropě hodně málo, kteří ještě nějaké DAP 
vyrábíme. Převážně jsou to odnože nebo subdodavatelé nad-
národních obrů – koncerny si mohou dovolit kvůli imidži 
vyrábět nějakou menší část v Evropě, aby tak zamaskovaly 
obří dovoz z Číny. Aby se neřeklo. Jejich výrobní podstata 
je už ale v Číně . Druhořadé značky se tam vyrábějí zcela a 
kompletně. Můžeme mít proti tomu tisíc námitek, ale kon-
vici vyrobenou v  Evropě zkrátka neprodáte, protože bude 
dražší než konkurenční podobné z Číny. 

Jak jsme na tom my, Bravo? S tím jsme vás otevřeně sezna-
movali několikrát naposled v minulém čísle. Vyrábíme doma 
v Jablonném nad Orlicí tak hodně, jak jen to je možné. Ale 
řadu výrobků ze zmíněného důvodu zde prostě vyrobit ne-
lze. Pak takový výrobek také hledáme v Číně, dodavateli  ale 
dáme pořádně kvalitativně zabrat. V našich testech obstojí 
asi jedna šestina ze zkoušených typů a ty potom samozřejmě 
trvale prověřujeme inspekcí při nakládce, vstupní kontrolou 
kvality při přejímce u nás a trvale sledujeme a vyhodnocuje-
me jejich call rate – tedy poruchovost.

Není to stav optimální – rádi bychom doma vyráběli 
všechno, ale hlavou zeď neprorazíš. Považujeme tenhle stav 
za přechodný – fyzikálně bych ho nazval stlačenou pruži-
nou. Za poslední tři roky stouply totiž mzdy v Číně o 67% 
a seriozní studie hovoří o tom, že jestliže se vezmou v úvahu 
mzdové nárůsty tady a tam a  rozdíly v růstu produktivity 
práce, měla by být v roce 2015 Čína stejně drahá jako USA. 
V takovém případě se můžeme za nějakých pět let těšit na 
návrat výroby do Evropy. Návrat to bude neslavný a  nelehký 
– mezitím tu byla zničena subdodavatelská struktura, lidé se 
znalostmi se rozprchli do předčasných důvodů, společnost 
se orientovala na takzvané služby. Těžko říct, jak to všechno 
proběhne a dopadne. Věřme, že do té doby nebude válka 
s Čínou – museli bychom si do ní od Číňanů většinu výstro-
je a výzbroje nakoupit a asi by se zdráhali nám ji prodat. Ještě 
hůře by na tom byli Američané . Ti už dnes žijí z milosti Čí-
ňanů, protože z jejich dluhopisů ve výši 14,6 bilionu dolarů 
vlastní největší část právě Čína.

Na internetu a nevyžádanými e-maily koluje spousta zaru-
čených výkladů a návodů, jak z kaše ven. Všechny nadávají 
na politiky, obviňují je z korupce a chválí prostého občana, 
který  prý nic špatného neudělal , a dluhy vznikly bez jeho 
vědomí. Já nic, já muzikant. Podle mne to není pravda. Dlu-
hy nadělali politici, které jsme si zvolili. A ti ve strachu před 
naším neustálým řevem, že se neuskrovníme, do důchodu 
později nepůjdeme, poplatky  ve zdravotnictví že platit ne-
budeme,že už je nezvolíme, zadlužují o sto šest. Podívejte se 
na stávku odborů. Jak paradoxní! Zavilí odboráři, kterých 
je malá menšina, stávkují proti vládě, která chce šetřením 
odvrátit katastrofu (druhá věc už je, jestli se katastrofa vůbec 
ještě odvrátit dá). A co je na tom nejhorší, že více než polo-
vina Čechů tuto nesmyslnou vydírací a poškozující stávku 
schvaluje! Nevymlouvejme se pak na nějaké politiky a řek-
něme si, že ti blbci jsme my.

A tu mně napadá se obrátit na vás – majitele obchodů 
a jejich spolupracovníky  -zaměstnance, kteří jste v denním 
kolotoči konkrétní malé ekonomiky a velice dobře si uvědo-
mujete, že vydávat se dlouhodobě nemůže víc, než se vydě-
lává., Když už lidem pletou hlavy a rozeštvávají je hlupáci 
z odborů, chovejme se aspoň my správně!  Převedu-li to do 
obchodní řeči, pak držme při sobě, nenechme se rozeštvat 
hlupáky z velkoobchodů, kteří vozí nepřezkoušené zboží z 
Číny, nutí vám ho  za podmínek, které vypadají na první 
pohled  lákavě, ale v konečném efektu jsou pro vás špatné 
a zničující. My věříme v renesanci výroby v Evropě  a stej-
ně tak v renesanci obchodů s prodavačem. Pojďme přežít ty 
čtyři pět let v symbióze a spolupráci. Spolu s Komenským  a 
Martou Kubišovou věřím, že  za tu dobu „vláda věcí tvých 
do rukou tvých se navrátí!“

Článek byl napsán pro Magazín Bravo, časopis IB pro ob-
chodníky s kuchyňskými přístroji Bravo.

Kvido Štěpánek 
ředitel firmy
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jak jsem se chtěl stát režisérem
Bylo nebylo…
V  jednom městě se usadil zručný řemeslník a začal zde 

provozovat svoji živnost. Byl natolik šikovný a obratný, že 
se po čase stal známým i daleko za hranicemi města. Mnozí 
jiní řemeslnící se k němu jezdili učit a se slávou a dobrou 
pověstí rostl i věhlas samotného města. Již dávno nepracoval 
jen v malé dílně, ale vybudoval velký podnik, který zaměst-
nával mnohé obyvatele města. Dalším zdejším lidem dával 
významný díl obživy tím, že své pracovníky dobře platil, 
a ti pak utráceli peníze v  jejich obchodech či restauracích. 
Aby toho nebylo málo, podporoval také ze svého zisku zdejší 
spolky, organizace a pomáhal potřebným. Představitelé měs-
ta byli šťastní, že mají řemeslníka  ve svém městě a všemožně 
se snažili mu pobyt zpříjemnit. Vyspravili příjezdové cesty, 
udělali nová parkoviště, pomohli se značením a zkrátka dě-
lali vše pro to, aby se u nich cítil dobře. Moc dobře totiž 
věděli, že jiná města takové štěstí neměla a dala by hodně za 
to, kdyby se takový řemeslník usadil právě u nich…

Na tomto místě by se slušelo poznamenat, že „pokud neu-
mřeli, žijí šťastně dodnes“, a článek ukončit, neboť pohádky 
mají být s dobrým koncem. 

Bylo by ale zajímavé příběh převést do našich poměrů, o 
kterých kdysi klasik pravil, že „budou určitě neméně zajíma-
vé, než jsou ty jejich“. 

Pokud se tedy pasuji do role režiséra, o hlavním aktérovi 
je jasno. Jak jste asi správně poznali, v roli řemeslníka může 
vystupovat naše firma a tato úloha je jí šitá na míru. Silná, 
renomovaná, vydupaná vlastní prací a pílí, sociálně cítící. 
Velký problém nastává ovšem s obsazením dalších rolí, tedy 
pokud chceme dodržet scénář a pohádka se nemá změnit na 

komedii. Ve skutečnosti by bylo asi nejobtížnější sehrát tu 
vstřícnou spolupráci s vedením města. Tu skutečně postrádá-
me, a to vážně nechceme vůbec nic výjimečného – nechceme 
úlevy, dotace, neklademe si žádné nesmyslné požadavky ani 
ultimáta. Chceme jen trochu vstřícnosti a pochopení pro 
naši činnost. Kdybyste, vážení spolupracovníci, jen tušili, co 
se strhlo po tom, co jsme instalovali zcela běžnou směrovou 
šipku s reklamou na naši prodejnu, nevyjdete z úžasu! Nebo 
třeba takový popis peripetií, jež se udály při stavbě naší re-
klamy na Jablonského Gurmána s figurínami, by zabral další 
stránku a určitě by nesmírně potěšil Nikolaje Vasiljeviče Go-
gola při psaní jeho Revizora. O příjezdové cestě kolem řeky, 
která by mohla směle kandidovat na trenažér pro vojenská 
vozidla, se není třeba obsáhleji zmiňovat a problémy s mís-
tem na parkování pociťujeme všichni. Pokud pak do tohoto 
stavu ještě přijde na popud Dopravní komise města policie 
a pokutuje „špatně“ parkující zaměstnance firmy, přechází-
me volně k  tragikomedii. Takže na tomto místě se musím 
svých režisérských ambicí vzdát a s  politováním konstato-
vat, že při zachování pravdivosti příběhu nelze roli vstříc-
ného a uznalého partnera z řad představitelů města obsadit.  
Ve skutečnosti se ovšem nevzdáme tak lehce a dál budeme 
slušně trvat na zacházení, jaké firmě našeho významu pří-
sluší. Dotyční úředníci by totiž neměli zapomínat na to nej-
podstatnější – jsou placeni z našich daní a nám by tedy měli 
život usnadňovat, nikoli ztrpčovat!!!

MartinŠlesingr
personalista

multispojky stäubli pro temperační okruhy

– rychlost a bezpečnost při Výměně Forem

Švýcarská firma Stäubli se zabývá výrobou textilních stro-
jů, fluidních a elektrických konektorů a čtyř a šestiosých ro-
botů. Konektorová a robotová divize mají mnoho aktivit v 
plastikářském průmyslu. Konektorová se zabývá především 
optimalizací času při výměně forem, tj. navrhuje řešení k 
minimalizaci prostojů, což vede ke zvyšování produktivity 
práce. Velkou časovou ztrátou během výměny forem je při-
pojování a odpojování okruhů určených k temperaci forem. 
Jsou formy, které využívají pouze jeden vstup a jeden výstup, 
ale na druhé straně jsou formy, které mají 10 i více vstupů 
a k tomu odpovídající počet výstupů. Při jejich napojová-
ní je nutné dbát na přesné napojení okruhů. Často se vše 
řeší různými barvami či nějakými číselnými značeními, ale i 
přesto dochází k záměně a poté ke špatné temperaci mající 
za následek špatné díly. Pracovníci jsou pod tlakem rychle 
napojit obvody a vznikají chyby. Stäubli nabízí multispoj-
ky, kterými velmi jednoduše a bez možnosti záměny okruhů 
můžete napojit od 2 vstupů / 2 výstupů až 10 vstupů / 10 vý-
stupů pouhým otočením páky, tj. spojení 20 spojek během 
několika málo sekund. Použitím těchto multispojek je mož-

né ušetřit až 30 % času během výměny v závislosti na počtu 
okruhů. Podobné multispojky lze použít na hydraulické ob-
vody, kde je možné napojit najednou až 3 vstupy / 3 výstupy. 
Novinkou je konektor řady Combi – Tac spojující v sobě 
pneumatické a elektrické obvody. Nejvyšším stupněm jsou 
automatické multispojky, které mohou být statické (napo-
jují se např. pohybem lisu) anebo pneumatické (k napojení 
dochází pomocí pneumatického válce). Do těchto spojek je 
možné umístit veškerá média, jako je voda, vzduch, hydrau-
lika, elektřina, senzo-
ry, ... Během výměny 
dochází k propojení 
obvodů bez zásahu 
technika. 

Multispojka Stäubli  
Firma Stäubli také 

nabízí několik mož-
ností upnutí forem v 
závislosti na velikosti 



16

Občasník - 2/2011

rozhoVor s paní paVlíčkoVou

1.) Paní Pavlíčková, v IB jste již od roku 1995. To jste tu 
již získala občanku a skoro dospěla. Byla jste hned od 
začátku přijata na ekonomické oddělení?

Ano, pracuji stále na stejném úseku, dá se říci, že mám 
stále jednu židli.

Práce v IB je moje druhé zaměstnání, před tím jsem praco-
vala v zemědělství na ekonomickém úseku 22 let. 

 
2.) Jistě se to na  vašem oddělení za tu dobu změnilo. Co 
bylo největší změnou a zásahem do vašeho oddělení?

Když jsem nastoupila od IB,  měli  jsme v účtárně 2 po-
čítače, na kterých jsme se podle harmonogramu střídali. Po 
mém nástupu se postupně rozpadl tým účtárny a vytvořil se 
nový  kolektiv.  

Největší změna nastala přechodem na nový informační 
systém v roce 2001, tedy před deseti lety, kdy se v době do-
volených zadávaly počáteční stavy účtů. Všichni jsme se učili 
s novým systémem pracovat. Nyní si pracovní stůl bez počí-
tače nedovedu představit.

3.) Bylo vaše předchozí zaměstnání podobného rázu jako 
zde v IB?

Hned po maturitě na ekonomické škole v roce 1972 jsem 
nastoupila na ekonomický úsek do tehdy Zemědělského 

lisů a na hmotnosti forem.
Bajonetový upínací systém. Tento jednoduchý upínací 

systém je vhodný pro lisy do velikosti 300 T a pro formy o 
hmotnosti do 2 t. 

Upínací systém pomocí hydraulických nebo pružinových 
upínek. Tento systém je vhodný pro střední a velké lisy a pro 
formy různých velikostí a hmotností. Všechny formy musí 
být osazeny stejnou upínací deskou, která je uchycena po-
mocí upínek k desce lisu. Magnetických upínací systém. Ten 
využívá elektropermanentní magnet k uchycení forem a je 
vhodný pro všechny velikosti lisů a forem. Při použití těchto 
upínacích systémů lze snížit čas výměny o 15 - 25 %.

Svým programem je firma Stäubli jediná, která je schopna 
nabídnout tento ucelený sortiment sloužící k optimalizaci a 
ke zvyšování produktivity v plastikářském průmyslu, přede-
vším v dnešní době při nedostatku odborných pracovních 
sil.

Jan Steidl 
Konstrukce

družstva Bystřec. V červenci jsem se vdala a za rok 
se nám narodil první syn Václav. 

Za půl roku  jsem opět nastoupila zpátky  do 
práce. Díky mamince, která  v té době chodila do 
kravína, jsme se v péči o syna střídaly. Za dva roky 
se nám narodila dcera Martina, další rok se nám 
narodil syn Tomáš a za další dva roky syn Martin. 
Když byly nejmladšímu Martinovi dva roky, na-
stoupila jsem do práce na plný úvazek. V rámci re-
organizací jsem dojížděla do práce do Jablonného 
nad Orlicí. Za rok přišla další reorganizace a eko-
nomický úsek byl přestěhován do Mistrovic. Práce 
mě bavila, tak jsem zvolila tuto variantu: ráno brzy 
s dětmi do školky a do školy, pak rychle na auto-
bus a do práce. Po čtvrté hodině jsem přijížděla 
z práce, vyzvednout děti ze školky a družiny. Pak 
doma úkoly, večeři, atd.. Byl to kolotoč, ale dalo 
se to stihnout, byli jsme mladí. Asi se divíte, že 
zde nezmiňuji manžela, který sice pracoval ve stej-

né firmě jako já, ale jako traktorista – krmivář  nastupoval 
do práce brzy ráno a vracel se až večer. Trochu lepší to bylo 
v zimě, kdy mi s dětmi více pomáhal.  

V roce 1991 jsem se opět vrátila pracovat do Bystřece. Je-
likož všechny děti studovaly, práce v zemědělství byla méně 
placená, tak jsem zvolila změnu a přihlásila jsem se na inze-
rát do IB.

4.) Naplnila vaše práce /zaměstnání/ vaše dětské sny?
Ano, tato práce se mi moc líbí a stále mě i baví, matemati-

ku jsem měla vždy moc ráda a čísla jsou i mým  koníčkem. I 
vývoj účtování šel velice rychle dopředu.

Ve škole jsem se učili účtovat ručně, přes propisovací des-
ky. Ale velmi brzy po nástupu do své první práce přišly na 
řadu účtovací stroje, pak děrné pásky a nakonec počítače.

Za začátku jsem se počítače trochu bála, aby se něco nepo-
kazilo, byla to v té době dost velká investice. Rychle jsem si 
na počítač zvykla a jsme dobří kamarádi.

5.) Jak byste zhodnotila vaše pracovní úspěchy?
Člověk se přece nehodnotí  sám…
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6.) Co považujete za svůj největší pracovní úspěch?
Úspěch hodnotí okolí, tak nevím…

7.) Práce s čísly a lidmi není vůbec jednoduchá, máte ně-
jaký zaručený recept, jak vše zvládnout levou zadní?

Zachovat si při všem čistou hlavu, nejednat zbrkle, být 
vždy pokud to trochu jde v pohodě.

8.) Máte nějaké životní krédo, které vás celý život dopro-
vází?

Naučit se radovat z maličkostí, umět předávat radost, sta-
rosti se nechávám pro sebe, těch má každý sám dost. Každou 
práci dělat vždy poctivě, svědomitě, nenechat se vykolejit.

Každý problém má vždy řešení a je na každém, zda dokáže 
tu správnou cestu najít. Pokud to trochu jde, s každým vy-
cházet v dobrém. Co by se nelíbilo mně, nedělám ani jiným.

8.) Co vám jednoznačně dokáže vykouzlit úsměv na tvá-
ří?

Příjemné prostředí, když se vše daří, všeobecná spokoje-
nost, …

9.) Teď bude mít jistě mnoho volného času, na který se 
jistě těšíte, musí tedy padnout otázka, jak ho budete trá-
vit?

Mám dost koníčků, na které jsem neměla nikdy dost času. 
Ráda čtu, velice miluji ruční práce /pletení, háčkování, šití/, 

mám oblíbenou zahrádku. Máme také les, v kterém je celý 
rok dost práce. S manželem se chceme také trochu více vě-
novat turistice, cestování, atd.

Největším „koníčkem“ je sedm milovaných vnoučat. Troš-
ku jsem je teď zanedbávala, tak jim to chceme alespoň tro-
chu nahradit, dokud jsou s námi rády. Tak si myslím, že mi 
čas bude ještě chybět….

10.) Je něco, co byste ráda vzkázala svým spolupracovní-
kům a čtenářům Občasníku?

Asi se mi bude trochu stýskat po kolektivu, asi možná i po 
těch číslech. 

Děkuji všem za spolupráci a všem přeji hlavně hodně zdra-
ví, spokojenosti a pohody. Každý by si měl najít ve své práci 
zalíbení, pak i ten problém, který nastane, není tak velký.

A co o paní Pavlíčkové říkají její kolegové z oddělení?
Paní Pavlíčkové si vážíme pro její pracovitost, profesní zna-

losti a ochotu poradit. Působí přísně, to patří  k její profesi 
účetní.Ve skutečnosti je přátelská, veselá a v žádném případě 
nešíří „blbou náladu“. Proto ji máme v účtárně všichni rádi.

Paní Pavlíčková, děkuji vám za rozhovor
a přeji mnoho krásně prožitých dnů.

Lucka Pávková

10 rad na zlepšení žiVota

1. Nedokazuj si nic na úkor ostatních – Lidé kolem tebe tě 
mají rádi takového, jaký jsi, a ty se nemusíš přetvařovat nebo 
jim něco dokazovat.

2. Netrap se problémy, netrestej se několikrát za stejnou 
chybu – Potrestal ses již mnohokrát, netrestej se znovu.

3. Měj úctu k sobě a svým názorům - Chovej se tak, jak 
si to představuješ ty, a ne tak, jak to chtějí lidé kolem tebe.

4. Měj rád sebe a ty, kteří jsou tvé lásky hodni. - Miluj 

toho, který si tvoji lásku zaslouží. Miluj lásku svého srdce.

5. Když se něco nedaří, je důležité to po čase zopako-
vat znovu a být trpělivý sám se sebou a ostatními. Vztek, 
zlost, nenávist ať vyprchá. Vztekem se nic neuspíší, naopak 
se většinou vše oddálí. (Nikdy neztrácej naději, vše dopadne 
tak, jak má, a bude dobře nejen tobě, ale nakonec i lidem 
kolem tebe – naděje umírá poslední).

6. Buď šťastný a spokojený sám se sebou, s lidmi kolem 
sebe a s věcmi, které děláš. Vše, co se kolem nás děje, se 
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děje z dobrého důvodu. A pokud to dobré nevidíme na prv-
ní pohled, tak to neznamená, že to, co děláme, je špatně. Je 
dobré se podívat na věci a lidi kolem sebe z jiného pohledu, 
než se obvykle díváš, poté bude snazší pochopit sebe a lidi 
v okolí. 

7. Hoď pochybnosti o sobě za hlavu – Jsi tu jen jednou, 
tak si to tu pořádně užij a zbytečně se nehrabej sám v sobě a 
ve svém okolí.

8. Pusť ven své vnitřní dítě – hraj si a pomáhej lidem kolem 
sebe a nezapomeň odpočívat a relaxovat.

9. Otevři oči a dívej se – Vždyť život je tak krásný – užívej 
si každého dne tak, jako by byl poslední, nikdy nevíš, co se 
může stát.

10. Miluj, dokud můžeš; buď šťastný, dokud můžeš; žij, 

dokud můžeš – S věkem ztrácíš pomalu, ale jistě své síly. 
Pokud chceš něco udělat dnes, stůj si za tím, nic neodkládej 
na zítřek, když to můžeš udělat hned TEĎ. Buď s tím, s kte-
rým chceš být, protože jen človíček, kterého miluješ a který 
miluje tebe, ti může dát to, co si oba přejete.

„Všichni v životě selháváme, a to v mnoha věcech. Ale skutečně 
neúspěšnými se staneme, když z toho začneme obviňovat druhé.“

Hloupý člověk se není schopný poučit z vlastních chyb. Chytrý 
člověk je schopný se z vlastních chyb poučit. Moudrý člověk se 
poučí nejen z chyb svých, ale i z chyb ostatních.....Snažme se být 
moudrými.

Kovalčíková Soňa

akumulátory a baterie Ve Výrobcích braVo
Jedním z limitujících prvků všech přenosných zařízení je 

zdroj elektrické energie. Ve většině běžných aplikací se po-
užívají hermeticky uzavřené, dříve  niklkadmiové (NiCd)  
nebo nyní již převažující  niklmetalhydridové (NiMH) aku-
mulátory. V některých případech, speciálně u bezdrátových 
meteostanic a teploměrů,  jsou to také  alkalické baterie. Po-
užívání těchto zdrojů elektrické energie ve výrobcích BRA-
VO má některé  zvláštní požadavky, které na základě zkuše-
ností zjištěných na  firemním servisu budou dále popsány.

Životnost akumulátorů značně závisí na podmínkách , za 
kterých jsou provozovány (teplota okolí, nabíjecí a vybíje-
cí proudy atd.). Výrobci uvádějí, že životnost standardního 
akumulátoru provozovaného za vhodných podmínek  by 
měla být větší než 500 cyklů. Vhodné podmínky však zna-
menají takové , které zákazník mnohdy nedodržuje, a proto 
se následně  počet nabíjecích cyklů významně snižuje. Všeo-
becně všichni výrobci řeší tento vztah se zákazníkem tak, že 
se na akumulátory poskytuje kratší záruční doba, obvykle  6  
měsíců. Při vhodných podmínkách  však vydrží akumulátor 
ve výrobku standardní záruční dobu, tzn. 24 měsíců, jako  je 
záruka  na celý výrobek.

Zásady používání  NiCd a NiMH  akumulátorů
Při nabíjení akumulátorů používat pouze původní nabíjecí 

adaptéry. Pokud se použije jiný typ nabíječky, je nutné do-
hlédnout, aby nabíjecí proud akumulátoru nepřesáhl výrob-
cem povolenou maximální hodnotu. 

Dále je třeba  při nabíjení mít na paměti, že okolní teplo-
ta významným způsobem ovlivňuje kvalitu nabití akumu-
látoru, především množství energie, kterou je akumulátor  
schopný pojmout.Proto je třeba akumulátory nabíjet v roz-
sahu okolních teplot, nejlépe 10°C až 30°C. Při okolních 
teplotách pod 0°C totiž v  článku nemůže dojít k  potřeb-
ným chemickým reakcím pohlcujícím volné plyny, jejichž 
tlak uvnitř článku postupně roste, což aktivuje bezpečnostní 

ventil. Následně dojde k jejich úniku do okolního prostředí, 
což vede k nenávratnému zhoršení parametrů akumulátoru, 
především jeho reálné kapacity. Nabíjení při teplotách vyš-
ších než 40°C je velmi neefektivní, neboť s rostoucí teplotou 
významně klesá schopnost akumulovat elektrickou energii.

Při spojování více akumulátorů 1,2 V  do série je nutno 
mít na zřeteli, že v důsledku nenulových odporů jednotli-
vých akumulátorů a nestejných reálných kapacit může při 
vybíjení dojít k samovolnému přepólování některého z nich, 
a tím  k omezení funkce celého řetězce.

Praktické zkušenosti s některými výrobky BRAVO
Chůvička B-5033

Používá se převážně pro 
odposlech chování dítěte 
v jiné místnosti, než jsou 
rodiče. V  chůvičce jsou 
jako příslušenství 3 + 3 
nabité NiMH akumulá-
tory typu AAA. Na LCD 
displeji je ukazatel stavu 
nabitých akumulátorů. 
Chůvičky lze používat i 
s  vloženými alkalickými  
bateriemi, nelze je však 
dobíjet,  provoz pak není 
ekonomický. 
Doporučení:

Při výměně originálního NiMH akumulátoru a použití od 
jiného výrobce se musí odizolovat PVC obal u spodní části 
akumulátoru,  který je umístěn  nad přepínači kanálů,   do  
výšky cca 5 mm. Tím se vytvoří plocha pro  pracovní kon-
takt , který je nutný pro indikaci dobíjení. Bez odizolování 
PVC obalu nelze akumulátory od jiných výrobců dobíjet a 
zákazníci pak zbytečně výrobek reklamují. 
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Akumulátory nechat nabíjet v souladu s návodem pouze  
v délce 9 hodin. Při delším dobíjení dochází výrazně rychleji 
ke ztrátě kapacity akumulátoru a zákaznící si pak stěžují, že 
akumulátor vydrží v provozu jen krátkou dobu.

Vysavač B-918
Jedná se o starší typ osvědčeného výkonného vysavače 

s NiCd akumulátorm 3,6V.  Používá se pro rychlý úklid su-
chých prostor.
Doporučení:

S vysavačem nevysávat až do úplného vybití  akumulátoru, 
které se pozná výrazným poklesem otáček motoru. Pokud 
se tato zásada nedodrží, dochází k přepolarizování 1 člán-
ku akumulátoru a celý řetězec pak ztrácí výkon a kapacitu. 
V praktickém provozu to znamená zkrácení doby vysávání 
z původních 8 minut na jedno nabití  na 3  minuty a méně.

Akumulátory nechat nabíjet v souladu s návodem pouze 
v  délce 12-16 hodin. Při delším dobíjení nebo ponechání 
akumulátoru stále v zásuvce dochází výrazně rychleji ke ztrá-
tě kapacity akumulátoru. Zákaznící si pak stěžují, že akumu-
látor nevydrží a  že dojde rychle k jeho vybití.

Vysavač B-4272
Jedná se o nový  typ  výkonného vysavače s NiMH aku-

mulátorem 6 V. Používá se pro rychlý úklid suchých a mok-
rých prostor.

Doporučení:
Podobné jako u vysavače B-918.

Meteostanice B-5039
Výrobek umožňu-

je bezdrátové mě-
ření vnitřní i vnější 
vlhkosti a vnitřní a 
vnější teploty. V me-
teostanici  se pou-
žívají 3x alkalické 
baterie typu AA a  
v  senzoru 2 x  typu 
AAA. Na LCD dis-
pleji je indikátor sta-
vu baterie.
Doporučení:

Zásadně použí-
vat alkalické baterie 
s  pracovním  napě-
tím 1,5V, pro které 
je výrobek zkonstruován. 

Nepoužívat levné zinko-uhlíkové baterie, které nemají 
dlouhou trvanlivost. Při vybití se z nich vylučují chemické 
látky a poškozuje se tak vnitřek přístroje.

Vyhnout se používání NiMH akumulátorů nebo jiných 
typů akumulátorů s  pracovním napětím 1,3V.Výrobek je 
sice po určitou krátkou dobu funkční, ale při poklesu napětí 
akumulátoru pod 1,25 V přestane spolu komunikovat me-
teostanice a senzor.

Meteostanice B-5040
Jedná se o jednodušší přístroj než B-5039. Výrobek umož-

ňuje bezdrátové měření vnitřní i vnější teploty a vnitřní vlh-
kosti.  Tyto údaje je však schopen snímat od 3  vnějších sen-
zorů. V meteostanici  se používají 2x alkalické baterie typu 
AA a v senzoru 2 x  typu AAA. Má automatické nastavování 
času  a data radiovým signálem o frekvenci 75 kHz. Na LCD 
displeji není indikátor stavu baterie.
Doporučení:

Zásadně používat alkalické baterie s pracovním  napětím 
1,5V, pro které je výrobek zkonstruován. 

Nepoužívat levné zinko-uhlíkové baterie, které nemají 
dlouhou trvanlivost, a při vybití vytékají chemické látky a 
poškozují vnitřek přístroje.

Vyhnout se používání NiMH akumulátorů nebo jiným 
typům akumulátorů s pracovním napětím 1,3V. Výrobek je 
sice funkční, ale při poklesu napětí akumulátoru pod 1,25 
V přestane spolu komunikovat meteostanice a senzor.

Pokud jsou na LCD displeji  u meteostanice a senzoru či-
telné údaje, ale navzájem mezi sebou nekomunikují, zkont-
rolujte napětí baterií. Při poklesu pod 1,25V se musí vymě-
nit za nové.

Teploměr B-5053
Výrobek umožňuje pouze bezdrátové měření vnitřní a 

vnější teploty od 3  senzorů. V teploměru   se používají 2x 
alkalické baterie typu AA a  v senzoru 2 x  typu AAA.  Na 
LCD displeji není indikátor stavu baterie.
Doporučení:

Stejné jako u meteostanice B-5040.

Výše uvedené údaje platí obecně i pro další přenosné pří-
stroje, např. fotoaparáty, kamery a ruční nářadí,  které po-
užívají jako zdroje elektrické energie popisované typy  aku-
mulátorů. 

Ing. Petr Appl
Vedoucí servisu

www.bravospotrebice.cz
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jak Vybírat doVolenou a jak relaxoVat
„Dovolená je od slova dovolovat si,“ říkal můj strýc pokaž-

dé, když přijel na dovolenou. A měl pravdu! Nejen to, že to 
vždy potvrzoval svým užíváním si zaslouženého volna, kde 
si prostě dovolil vše, o čem snil, ale prostě jsem se to od něj 
naučil a předávám to rád okolí. Je to tedy o správném relaxu 
v rámci daných možností.

Nezáleží totiž vůbec na tom, kde dovolenou prožíváme, 
ale jak a s kým. A to doslova! Je holt mnoho způsobů, jak 
relaxovat, a člověk musí umět zvolit ten správný. Na tom 
samozřejmě spočívá to, co ten dotyčný celý rok dělá, jak pra-
cuje v zaměstnání, jak využívá svůj volný čas a také, jak to 
má zařízené v rodině.

Člověk, který celý rok pracuje mezi lidmi, potřebuje více 
klidu, a naopak ti, kteří jsou celý rok zavření na svém pra-
covišti sami nebo jen v  omezeném kruhu lidí, vyhledávají 
společnost. To je prosté, člověk hledá opak toho, co má po 
většinu roku. Když trávím celé víkendy u babičky na vesnici, 
tak tam přeci nepojedu na dovolenou atd. 

Další důležitý faktor je, kolik máme peněz. Ne snad, že 
by to celé záleželo jen na penězích, ale je to rozhodující či-
nitel při plánování dovolené. Pravdou je, že i za pár korun 
jde udělat takový prázdninový výlet, na který se pak dlouho 
vzpomíná.

A tak prostě říkám, že z neomezené nabídky možností jet 
někam k moři a nebo cestovat po světě je stejně kvalitní do-
volená kemp u přehrady v Česku či týdenní pobyt u babičky 
na chalupě, kde jsme tak maximálně 2x do roka. Není na 
škodu poznávat naši vlast, kterou pořádně neznáme, naše 
krásné hory a řeky, prostě přírodu. Válení u rybníka můžeme 
proložit túrou po horách, ale opatrně na dávku náročnosti. 
Tady je právě ten střet dovolování si a řídit se. Jak se začne 
moc plánovat a stavíme- li si do cesty termíny a velké cíle, 
pak už si člověk nedovoluje, ale stává se otrokem týdenního 
všehopoznávání s cílem vše stihnout.

Tak to pozor, tudy cesta nevede! Každý, kdo umí správně 
trávit dovolenou, si musí jeden dva dny úplně orazit, musí 
umět vypnout a nic nedělat, ani nemyslet. Vstávat z postele, 
až když ho nebaví ležet a tělo ho o to požádá. A při návratu 
únavy si klidně trošinku zdřímnout i pod slunečníkem, a 
když člověka napadne, že teď prostě udělá to nebo ono, tak 
jde a udělá to. To je ta správná pohoda, která se pak může 
proložit drobnými výlety s velkým poznáním. Na tom se dají 
stavět krásné zážitky. Člověk si samozřejmě musí vytvořit 
úžasné vzpomínky, na které bude rád vzpomínat. Výborný 
relax pro domácí šikuly je, když člověk zaleze do své dílny, 
na kterou nemá celý rok čas, a něco krásného si vyrobí. Za-
pomene na každodenní shon a má jiné starosti. Nikam se 
nežene a nikam nespěchá.

A jak prožívám dovolenou já?

S rodinou. 
Poslední roky jsme si oblíbili Itálii. Takže letos jedem zase 

na jih. Rád cestuji v noci, a proto pravidelně jezdíme večer, 
abychom ráno byli na místě. Šum noční dálnice, doprová-
zený  koncertem řvoucích cvrčků, mě doslova fascinuje a 
ohromuje zároveň. Stojím u Autogrilu, popíjím vynikající 
italské piccolo, nemohu z představení odejít. Jak vzrušují-
cí!!! Ale vždy je na čase jet dál. Pár dní u moře nebo jezera, 
tam se restartuji a pak hurá do hor. Již několik let kempuje-
me. Zamilovali jsme si stanování, má to něco do sebe. Bez 
ohledu na počasí se vždy těším jak malý kluk. Konkrétně 
Itálie má kouzelná místa. Kdo to nezná, mohu doporučit 
Lago di Garda (úžasné jezero vytvořené ustupujícím ledov-
cem), camp je přímo u jezera. Odsud se dá udělat pár výletů 
do přilehlých Dolomit. Jinak do Itálie většinou bereme ko-
lečkové brusle, jsou tam rovné asfaltové dráhy, a také, aby-
chom zařadili adrenalin. Mám rád hodně malých příběhů. 
Jak říkám, den je potřeba rozsekat na kousky a prožít toho 
co nejvíce. Takový den se potom zdá být nekonečný. Taktéž 
miluji krásné letní večery, proložené živou hudbou nesoucí 
se z daleké pláže.

Když se vracím z  dovolené, mám rád být ještě pár dní 
doma, obejít přátele, udělat pár dobrých večerních grilova-
ček, poklábosit a tak. Občas zajít i do té dílny, něco vyrobit 
nebo jen udělat pro radost a užít si těch pár dní na 100%. 
To je potom člověk dobře připravený na další polovinu roku, 
než ho zase Vánoce osvobodí od každodenních povinností 
jinak běžného života.

Přeji všem hezkou dovolenou.  

Milan Žemlička
vedoucí prodeje přístrojů pro domácnost
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rozdílný přístup
Chtěl bych se tentokrát s vámi podělit o některé poznatky 

kolektivu recepce k rozdílnému přístupu a chování  našich 
spolupracovníků ve firmě Isolit Bravo.

Ano, přístup  k pracovní morálce či již zažitým pravidlům 
v naší firmě je opravdu plný kontrastního jednání a uvažo-
vání. Zatímco většině našich spolupracovníků nedělá pro-
blémy tato základní pravidla dodržovat, stále se mezi námi 
najdou tací, u kterých se jedná o problém značný. Možná že 
je to tzv. obtěžuje nebo tak činí z frajeřiny a pravděpodobně 
si tím něco dokazují. Ve své hloupé naivitě si ale pravděpo-
dobně neuvědomí, že tím kazí celkový obraz o naší firmě a 
strhávají tím pozornost na věci naprosto zbytečné, kterými 
se určitá osoba musí následně zabývat. Nemusím snad ani 
uvádět, že je to pak práce naprosto zbytečná, protože tito 
„problémy řešící“ spolupracovníci mají zajisté práci podstat-
ně důležitější.

Dost již bylo předmluvy a následně bych chtěl jednotlivé 
poznatky pracovníků recepce nastínit v šesti bodech.

1. - TURNIKET
Problém sice velmi ojedinělý, ale někdy máme pocit, že 

jediné řešení je takového spolupracovníka vzít jako dítě za 
ručičku a provést jej při příchodu do práce turniketem. Je na 
každém, aby zvážil, jestli mu ta ostuda za to stojí.

2. - ODCHODY
Je přeci jasně dané, že pracovníci D1 mají odcházet přes 

recepci nejdříve patnáct minut po konci pracovní doby. 
Každý snad ví, že se jedná o záležitost recepcí sledovanou s 
výsledky každodenně zasílanými vedoucímu D1. Přesto se 
najdou tací, kteří to poruší. Pravděpodobně mají tito pra-
covníci nadstandardní plat.

3. - PRACOVNí MORÁLKA
Zatímco někteří spolupracovníci se mohou tzv. ztrhat, aby 

po jejich pracovní době zbyla nějaká užitečná hodnota, na-

jdou se mezi námi i tací, kteří při noční směně přemýšlí se 
zavřenýma očima v poloze ležmo. O to hůře, že se jedná 
o dobře placeného pilotního pracovníka. Pravděpodobně si 
někteří myslí, že peníze padají z nebe. Omyl, pánové a dámy, 
ony se nejprve musí vydělat!

4. - PRONÁŠENí
Každý jistě ví, že při odchodu na recepci probíhá namát-

ková kontrola obsahu přenášených zavazadel, není to nic no-
vého. Jak si potom vysvětlit, že i přesto se některý spolupra-
covník snaží v batohu pronést jakési dvě kovové tyčky, které 
navíc nemají zcela žádnou hodnotu. Pravděpodobně se už 
ani nejedná o normální smýšlení dotyčného, ale o chorobný 
stav mysli. Zde připomínám, co bylo ředitelem firmy jasně 
dané. Jakékoliv předměty se zjevnou hodnotou do 500,- Kč. 
budou odnášeny společně s dokladem, který podepsal pří-
slušný vedoucí (myšleno vedoucí nikoli pilotní pracovník)! 
Předměty se zjevnou hodnotou nad 500,- Kč. budou odná-
šeny s dokladem opatřeným podpisem pana ředitele! 

Recepce děkuje ostatním slušným spolupracovníkům, že 
toto dodržují.

5 .- NEZÁJEM
Mělo by být naprosto samozřejmé, že každý spolupracov-

ník bude mít zájem o to, jak se nakládá s majetkem naší 
firmy. Ono to tak ale bohužel není. Zatímco většina  spolu-
pracovníků si majetku firmy váží a podle toho s ním také za-
chází, najdou se bohužel i tací, kteří jsou schopni naložit na 
kamion i europalety, aniž by o tom učinili jakýkoliv záznam. 
Pravděpodobně si takový spolupracovník myslí, že když se 
nejedná o jeho majetek, může ho rozdávat, kam se mu zama-
ne, a už si neuvědomuje, jaké problémy způsobí například v 
obalovém kontu s daným zákazníkem 

6. - NEDOPALKY
To, zda někdo kouří nebo ne a jak si nakládá se svým zdra-

vím, je asi jeho věc, to zde řešit nechci. Ale když už se vedle 
recepce nachází koš s popelníkem, lze předpokládat, že i ku-
řáci jsou slušně vychovaní lidé a budou nedopalky odkládat 
do popelníku  a ne je házet vedle popelníku na zem.  Je to 
jeden ze základů slušného vychování a jistě  o něčem svědčí. 
Nevím, jak by se dotyčnému líbilo, kdyby se tak dělo u dveří 
jeho domu. Každopádně těmto nepořádníkům pracovníci 
recepce vřele děkují za to, že mohou jejich nedopalky sbírat 
ze země. Doufáme, že se tak trochu zastydí a začnou se cho-
vat jako ostatní „slušně vychovaní“ spolupracovníci. 

Závěrem. Je na každém z vás zhodnotit, k jaké skupině se 
řadíte nebo k jaké se chcete v budoucnu počítat, popřípadě 
na sobě  zapracovat.

Na nás je pak zhodnotit, zda by se v příštím vydání Občas-
níku neměli již jednotliví provinilci objevit přímo jmenovi-
tě. Stojí jim to za tu ostudu?

Kolektiv Recepce
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rozhoVor s milošem burianem - naším dVorním uklízečem

1.) Miloši, ve firmě pracuješ už od roku 1999, pracoval 
jsi i v jiné firmě?

Ano, pracoval jsem i u jiné firmy,  a  to ve firmě Kos a 
v tkalcovně Nekoř. Poté jsem 

již nastoupil do Isolitu.

2.) Svoji práci ve firmě jistě děláš velice rád, protože tě 
vždy vidím s úsměvem na tváři. Máš nějaký trik, jak být 
stále v pohodě?

Já jsem za každou práci vděčný, proto ji dělám vždy s úsmě-
vem a tu pohodu, to se těžko vysvětluje.

3.) Miloši, co rád děláš ve svém volném čase?
Ve volném čase se nejvíce věnuji hasičině, protože 

rád pomáhám druhým. Počítač mi taky není cizí a ob-
čas jsem  i  DJ, jsem rád mezi lidmi.

4.) Máš nějakou veselou historku, kterou jsi ve fir-
mě zažil?

Ano, malou historku mám. Když jsem pracoval ještě 
na lisovně, tak jsme se bavili s lisařkami o zpěvu, a když 
mě slyšely zpívat, tak mě chtěly přihlásit do Doremi. 

5.) A co nějaký tvůj nesplněný sen ?
Zajisté mám nesplněný sen -  a to zdraví a spokojenost…

6.) Co bys rád vzkázal svým spolupracovníkům a čtená-
řům Občasníku?

Rád bych vzkázal všem spolupracovníkům a čtenářům 
Občasníku : Hodně zdraví, pevné nervy a  abyste byli stále 
spokojení! 

Miloši, děkuji za rozhovor a ať ti tvůj úsměv vydrží i na-
dále.

Lucka Pávková

tři důležitá žiVotní rozhodnutí
Všichni v životě děláme mnoho rozhodnutí. Jsou rozhod-

nutí malá a velká, rozhodnutí jednorázová a každodenní. 
Rozhodnutí vratná a nevratná. Každopádně okamžiky, kdy 
se rozhodujeme, staví naši budoucnost. Rozhodnutí nás při-
vedla tam, kde dnes jsme, a vedou tam, kde jednou budeme. 
Dobré rozhodnutí nás povede ke stanovenému cíli. Špatné 
rozhodnutí do ztracena. Umění rozhodovat se vyžaduje sílu 
a praxi. Většinou se umíme rozhodnout pro maličkosti a ta 
velká rozhodnutí necháváme na později. 
Jsou tři důležitá rozhodnutí, která v životě musíme udělat: 

1. Jak se budu v životě cítit?
2. S kým budu žít svůj život?
3. Co budu v životě dělat?

Jak se budu v životě cítit
Zdá se, že dnešní svět bere za normální cítit se nepříjemně. 

Jako by lidé, kteří ovládají umění dobrého pocitu, byli po-
važování za divné. Není ale člověka, který by se nechtěl cítit 
příjemně. Poněvadž se ale dobrá nálada nedá koupit a nikde 
na škole nás tomuto umění neučili, nezbývá nám nic jiné-
ho, než se tomu umění naučit sami. K dispozici však nejsou 
žádné manuály. Proto se musíte rozhodnout vy, že dokud se 
tomuto umění nenaučíte, nepolevíte. Rozhodněte se dnes, 
že jediné, co budete přijímat, je dobrá nálada, a že všechny 
faktory, které vám ji budou krást, ihned popíšete a odstraní-
te. Nepůjde to ihned, ale postupně se to naučíte. Odseknout 
nepříjemné situace, lidi, práce, zdravotní problémy, obezitu 

Miloš navštívil nedávno Liberec, kde měl sraz z učiliště…
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atd. 

S kým budu žít svůj život
Člověku není dobře o samotě. I když se dnešní trendy ubí-

rají tímto směrem, není to pro většinu lidí přijatelné. Trápí 
se a stále někoho hledají. Většina touží sdílet svůj život s ně-
kým. Praxe však ukazuje, že nejde o lehkou věc. Přes všechna 
ta lákadla mladické zamilovanosti se 40% dospělých rozvede 
a způsobí tak bolestivé rány sobě i svým nejbližším.Umění 
správně se rozhodnout pro svého životního partnera je umě-
ní vskutku důležité. Ale kde se ho mám naučit? Stačí snad 
spoléhat na cit lásky a horoucích emocí? Historie lidských 
vztahů ukazuje, že tato znamení nestačí. Musíme se naučit i 
jiné rozpoznávací metody. Nejprve  pochopit, že vztah plá-
nujeme na celý život. Nikdo se přece nechce sžívat s tím, že 
veškerou investovanou energii za několik let zahodí a začne 
si opět hledat někoho jiného. A když ho najde, tak pěkně od 
začátku investovat zase ty hromady času a vysvětlování. No 
to ne. To není cesta ke štěstí.

Vztah není zboží na krámě, které se kazí. Zboží, které se 
dá reklamovat. Vztah je unikátním dílem dvou jedinců, kte-
ří mají šanci ze svého života udělat zámek. Mají šanci díky 
druhému poznat lépe sami sebe a dojít k výšinám, kam by se 
sami nedopracovali.

Proto se musíme naučit správně se rozhodnout pro toho 
pravého. Jak?

1. rozhodni se někým být
2. rozhodni se odhalit obsah své hlavy
3. rozhodni se stále žít v pohodě, ať se děje cokoliv

Co budu v životě dělat 
Zdá se, že rozmanitost planety je obrovská, a přesto se lidé 

chovají jako hloupé stádo. Kde je většina, tam je bezpečí a 
pravda, hlásají známá hesla. Nikdo nechce vybočovat z nor-
málu, a tak se raději snaží přizpůsobit. Život je ale o něčem 
zcela jiném. Je o personifikaci osobnosti. Je o dorůstání v 
nezaměnitelného jedince, který svojí hodnotou přinese své-
mu okolí to, co by nikdo jiný nedokázal lépe. Třetí důležité 
rozhodnutí je o nalezení našeho talentu. Najít, proč jsem 
tady. Zjistit, proč jsem se narodil. V životě člověka jsou dva 
důležité dny. Ten první je den narození a ten druhý je den, 
kdy zjistím, proč. Dnes po vás nikdo nechce, abyste našli 
svoji „skutečnou práci“. Nikdo se vás neptá, kde máte talent 
a kde maximálně rozvinete svůj potenciál. Kvůli této nezna-
losti se mnozí dostávají do životní pasti. Pracují pouze pro 
peníze a trápí se nesmyslností svého života. Rozhodněte se 
dnes, že vyjdete ze stáda a začnete pracovat na poznání své 
skutečné práce i na objevování svého talentu.

Kovalčíková Soňa
Obchodní oddělení D5

rozhoVor s panem janem Vaňkem
Pan Jan Vaněk je spolu s ředitelem naší firmy Kvido Štěpán-

kem iniciátorem a ve spolupráci s firmou Isolit-Bravo a Městem 
Jablonné nad Orlicí je  jeho firma ECS Luxembourg i pořada-
telem mezinárodní iniciativy proti totalitě, zlu a násilí, která 
bude v podobě výstavy „Dagmar Šimková“ probíhat v době od 
5. září do 15. října t.r. v Informačním centru odboru cestovní-
ho ruchu v Jablonném nad Orlicí. 

Jan Vaněk se narodil v roce 1941 v Hradci Králové, povolá-
ním je chemický inženýr se specializací organická technologie. 
První půli svého života strávil v tehdejším totalitním Českoslo-
vensku, druhou v západní Evropě, kam se uchýlil v roce 1980 
z politických důvodů. V emigraci nejprve žil a pracoval dlouhá 
léta v Německu, v  současné době žije a pracuje v Lucembur-
sku. Jeho firma ECS Luxembourg se zabývá zprostředkováním 
obchodních kontaktů mezi západoevropskými státy a Českou 
republikou, Slovenskem a Polskem, a to zejména v oblasti kom-
pozitních materiálů a netkaných textilií pro automobilový a 
elektrotechnický průmysl, dále pak zastupováním významných 
světových firem na území bývalé východní Evropy. V Německu 
pracoval po řadu let v oboru odsířování tepelných elektráren a 
ochrany životního prostředí před škodlivými chemickými látka-
mi.

Vzhledem k dosavadnímu životu, strávenému ve dvou zcela 
odlišných politických a společenských systémech Evropy, diferen-
covanému, kritickému pohledu  na náš současný svět, mocenské 

ambice a politické struktury jednotlivých států - a v neposlední 
řadě i kvůli jistě zajímavému „pohledu českýma očima na nás 
zvenčí“  - si ho Občasník vybral pro rozhovor na tato témata. 

Pro jejich obsáhlost a různorodost jsme se rozhodli otisknout 
rozhovor v několika částech na pokračování.  

Občasník:
Pane Vaňku, váš pestrý a zajímavý život by jistě vydal 

na několik bestsellerů. Nejprve se budeme bavit o vašem 
dětství a dospívání, které jste - pokud vím - prožil v to-
talitním režimu. Již od útlého věku vám bylo krutě ode-
přeno právo každého dítěte vyrůstat u svých rodičů. Jak 
k tomu vlastně došlo?

J.V. :
Jak správně poznamenáváte, jde o životní příběh jistě 

dosti neobvyklý, příběh s tak komplikovaným pozadím a 
okolnostmi, které k němu vedly, že se zde omezím pouze 
na stručná fakta. Zcela jistě je nezadatelným právem kaž-
dého dítěte – alespoň v našem, „civilizovaném“ světě -  vy-
růstat u svých rodičů. Toto se bohužel nepodařilo ani mně, 
ani mým dvěma mladším sourozencům. Neboť se vyskytli 
lidé, kteří měli neutuchající zájem na pravém opaku, kteří se 
tímto nelidským, dnes si těžko představitelným způsobem, 
chtěli mstít na svých spoluobčanech jen proto, že tito zastá-
vali odlišné politické názory a měli jinou představu o svém 
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vlastním životě. Myslím si dnes, s odstupem tolika desetiletí, 
že je to ten nejodsouzeníhodnější, nejprimitivnější způsob 
lidského myšlení a jednání, mstít se na dětech, jimž bylo 
tehdy od několika měsíců do šesti let. Byla to ta pravá, ne-
falšovaná tvář tehdejšího brutálního komunistického režimu 
a jeho zvrácených vykonavatelů moci. Moji rodiče se ničím 
ve smyslu práva, obecně platného ve světě, neprovinili. Můj 
otec, povoláním podnikatel, byl stíhán za nacistické okupa-
ce kvůli nesouhlasu s ní – pár let nato pak komunistickým 
režimem, kterému se podařil uskutečnit jeho „vyšší zájem“ 
- rodinu roztrhat a rodinné soužití prakticky zlikvidovat na-
vždy. Nikdo se proto nemůže podivovat nad tím, když mezi 
tyto dva režimy kladu rovnítko a říkám slovy Alexandra Sol-
ženicyna: komunizmus je nereformovatelný, komunizmus je 
nutno vymýtit. Člověk, který prošel Gulagem, jistě věděl, o 
čem mluví.

Občasník:
Jakým způsobem se vaši rodiče snažili komunisty roz-

trženou rodinu znovu stmelit?

J.V.
Moji rodiče, kteří byli v době komunistického převratu 

v roce 1948 na obchodní cestě ve Švýcarsku, kde se - dle 
pozdějších vlastních slov mé matky- mínili spolu s námi dět-
mi natrvalo usidlit v tušení budoucího poválečného vývoje 
v tehdejší Evropě, se náhlým pádem „železné opony“ již ne-
stačili pro nás do své vlasti vrátit. Opatřili nám proto letenky 
na cestu tam - nepočítali však s krutostí  nových vládců nad 
lidskými osudy, kteři jim nelítostně udělali „čáru přes roz-
počet“. Usadili se tehdy ve Švýcarsku v naději na dočasnost 
nově nastoleného režimu - možná s představami, které se 
dnes mohou mnohému z nás po létech prožitých v totalitě 
zdát značně naivní. Tehdejší zmatená doba jim však dávala 
právo na to, takto přemýšlet a jednat. O nějakém „tmelení“ 
rodiny však nemohla být tehdy – ani později - vůbec řeč. Tří  
malých dětí se ujali skvělí, nezapomenutelní lidé ze širšího 
okruhu rodiny i zcela cizí, často tím  riskující i svou vlastní 
existenci. Později, s přibývajícími lety, se situace se stále sláb-
noucí totalitou poněkud zlepšila – návratu rodičů či odcho-
du za nimi jsme se však přesto už nikdy nedočkali. Zejména 
můj mladši bratr neměl na své rodiče ani tu nejmenší vzpo-
mínku. Moje sestra se ze šoku, prožitého v dětství, už nikdy 
- až do své smrti - nevzpamatovala.  Mně osobně, jako nej-
staršímu ze tří sourozenců, dětství takto prožité dalo před-
časnou dospělost, jasnou politickou orientaci v životě a velké 
množství obranných látek. Vše to, co velice často chybělo 
mým  stejně starým kamarádům. Byla to neobvyklá životní 
zkušenost, která mi pomáhá dodnes a za kterou jsem určí-
tým způsobem vděčný - i když to asi zní poněkud podivně.

Občasník:
Jaké jste získal v tehdejším Československu vzdělání, 

kde jste pracoval a jaká nálada tu panovala mezi vašimi 
přáteli a spoluvrstevníky ?

J.V.:

Jak jsem již naznačil, dostával postupně prvotní tvrdý a 
nesmiřitelný komunizmus sovětského ražení nejprve malé, 
pak stále větší trhliny. Ukazovalo se pomalu, ale jistě, zdravé 
jádro českého národa, na něž věřím a v něž doufám dodnes. 
Český člověk začínal postupně ukazovat, že mu sovětský typ 
nelidské, bezohledné totality nepřirostl k srdci. A možná se 
začala hlásit ke slovu i pověstná česká nedůslednost - vlast-
nost nedotahovat věci do samého konce, která někdy může 
mít i velice pozitivní důsledky - jak se ukázalo i v tomto 
případě. Diktatura sovětského ražení na štěstí u nás nikdy 
pevně nezapustila kořeny. Na rozdíl zejména od Němců, se 
Češi ve své národní mentalitě vyznačují vyšší mírou indi-
viduálního myšlení a jednání, nedají se tak snadno zmani-
pulovat. I když i zde samozřejmě výjimky potvrzovaly - a 
dodnes potvrzují - pravidlo. Nicméně se na obzoru postupně 
ukazovalo stále více těch, kteří s námi cítili a kterým náš 
osud nebyl lhostejný. Díky odvaze těchto lidi, riskujících – 
jak jsem se již zmínil – často vše, se mi podařilo dosáhnout 
středoškolského vzdělání, které jsem si pak mohl doplnit v 
pozdějších letech v zahraničí. Se zaměstnáním to bylo pak už 
horší: ztrácel jsem vždy zakrátko jedno místo za druhým a 
byl nucen peníze vydělávat i rukama. I za tuto životní zkuše-
nost jsem však dodnes stejně vděčný jako za zmíněné před-
cházející. Víte však, jak to myslím.                                                     

Nálada v tehdejším totalitním Československu byla u řady 
lidí lepší, než je dnes ve svobodné zemi. Říkám to vždy tak: 
nikdo neměl nic a lidé si neměli co závidět. Němci říkají - 
příliš mnoho na umření, přiliš málo na život. Většina lidí 
nebyla pány svého osudu a mnohým to absurdně vyhovova-
lo. Bylo jim vše nařízeno a o řadu věcí běžného života bylo 
postaráno - i když z dnešního pohledu na žalostně nízké 
úrovni. Smutné na celé věci je pouze skutečnost, že tehdejší 
laťku, tak nízko nastavenou, se mnozí pak již nesnažili a ne-
snaží dodnes zvednout výše.

Chválit a vzpomínat s nostalgií na tehdejší nelidský režim, 
se vymyká zdravému myšlení . A to i přesto, že v dnešní 
České republice toho tolik není v pořádku. Současní his-
torici uveřejnili před nedávnem prokázanou skutečnost, že 
komunistickými kriminály prošlo za totality přes dvě stě tisíc 
(!) Čechů a Slováků. Je to stejně, možná i více, než má dnešní 
Plzeň obyvatel.

Občasník:
Co bylo tou pomyslnou „poslední kapkou”, která vás 

donutila k emigraci do tehdejšího západního Německa?

J.V.: 
Myslím, že odpovědˇ na tuto otázku je velice snadná a 

rychlá:  každý hrnec jednoho dne přeteče.  Zcela jistě to byla 
za léta nashromážděná frustrace z nenáviděného režimu a 
pronásledování tehdejšími „bezpečnostními orgány“ , česky 
řečeno tajnou policií,  s obecně  známým vydíráním, nuce-
ním ke spolupráci a vyhrožováním. Výsledkem byl vysoký 
trest odnětí svobody „za nedovolené opuštění republiky” - 
jak se to tehdy nazývalo. Díkybohu vynesený již v mé ne-
přitomnosti.

Kromě toho jsem chtěl v  životě dosáhnout více, než mi 
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bylo tehdy „úředně povoleno“.

Občasník:
Z  vašeho vyprávění vím, že vaše opuštění republiky 

bylo odvážné – přibližte prosím našim čtenářům, jak to 
tehdy vlastně bylo.

J.V.:
Konec sedmdesátých let a začátek osmdesátých nebyl už 

v  tehdejším Československu dobou, kdy by občané země 
opouštěli svou vlast dramatickými útěky přes „zelenou hra-
nici“, známou z  dodnes nepochopitelně  obdivovaného, 
tendenčního „Krále Šumavy“. Tato nejenže ve skutečnosti 
prakticky už dávno ve své počáteční podobě neexistovala, ale 
i kdysi nekompromisní systém ostrahy země jevil známky 
únavy – možná v předtuše blížícího se konce. Země se pro-
to namísto toho opouštěla pololegálně – často na fingovaná 
pozvání ze zahraničí. Stále však zde existovala možnost udá-
ní s rizikem vysokých trestů za opuštění území, na němž se 
český občan „musel“ cítit šťastný jako nikde jinde na světě. 
Myslím, že vůbec nejhorší na celé věci byla vždy nutnost, 
utajit před rodinou, přáteli, spolupracovníky a známými své 
úmysly, aby tito nebyli vystavováni nebezpečí pronásledová-
ní, které bohužel v té době – i když v míře slabší než dříve 
– stále existovalo.

Moje opuštění republiky bylo pak z mého dnešního po-
hledu směsí osobní odvahy - i pro mne samotného později 
jen těžko pochopitelné - spolu s vůli riskovat vše, slábnoucí 
síly režimu i v oblasti ostrahy hranic a - v těchto případech 
vždy nezbytného - štěstí. Jistě mi prominete, že detaily si zde 
ponechám pro sebe. Velkým šokem pro mne tenkrát bylo vi-
dět zblízka po celá desetiletí budované „obranné“ systémy na 
hranicích, které s ochranou území před vnějším nepřítelem 
měly o to méně co dělat, o co více byly namířeny proti vlast-
ním lidem. V tom spočívala jejich absurdnost a perverznost 
zároveň. Nemálo občanů země jim padlo za oběť. Smutné je 
proto, slyšet ještě dnes na oficiálních místech z úst oficiálních 
představitelů národa, slova o jejich tehdejší oprávněnosti, o 
právu na vraždění nevinných lidí na hranicích země. Výroky 
v tomto smyslu před nedávnem skutečně znovu zazněly a je 
třeba na ně odpovědět patřičným způsobem. Národ, který 
se nevyrovná se svou vlastní minulostí, je vystaven stálemu 
nebezpečí, že se tato může kdykoliv opakovat. Není to výrok 
můj vlastní, nýbrž volně interpretovaná, velice moudrá slova 
Ivana M. Jirouse. 

Občasník:
A na závěr tu mám poněkud rozsáhlejší otázku: co si 

myslíte o lidech, kteří v dnešní době na komunistický re-
žim s nostalgií vzpomínají, v horším případě komunisty 
volí a v nejhorším případě i komunisty jsou?

J.V.
Odpovím volně interpretovanými slovy jednoho z  před-

ních současných českých žurnalistů:  „Všude na světě, kde 
se dosud objevil komunizmus, zanechal po sobě nesmaza-
telnou krvavou stopu.“ Je to ta nejpřesnější charakteristika 

zmíněného totalitního systému, kterou jsem dosud slyšel.
Jinak odpověď na tuto otázku jsem v podstatě již částeč-

ně předeslal v odpovědích předcházejících. Každý z nás má 
samozřejmě v demokratickém systému právo na svobodné 
mínění a vyjadřování. Toto však by se však rozhodně mělo 
odehrávat v mezích slušnosti. Při jedné z posledních návštěv 
Prahy jsem byl na jedné z nejrušnějších ulic města svědkem 
pravého opaku z úst „stále včerejších“ – jak se v Německu na-
zývají nenapravitelní občané země, vyjadřující se ještě dnes 
podobným způsobem o „nevídaných přednostech“ dřívější-
ho národně-socialistického společenského systému. Není  to 
bohužel jediná  moje zkušenost v tomto směru . Určíté části 
společnosti v obou v sousedících zemích mají  společné to, 
že svou slabost a chybějící argumenty často nahrazují těmi 
nejvulgárnějšími výroky na adresu jinak smýšlejících.

A nakonec  snad to hlavní: vzpomínat ještě dnes s  nos-
talgií na dobu, kdy se například za zdmi pardubické ženské 
věznice odehrávaly ty nejhrůznější lidské tragédie, kdy byli 
ponižováni, mučeni a zabíjení ti nejlepší a nejstatečnější pří-
slušníci českého a slovenského národa, se vymyká zdravému 
myšlení normálního člověka.

Kdo tomuto nevěří, ať navštíví naši výstavu o té době, po-
řádanou v Jablonném nad Orlicí od 5. září t.r.

A ještě úplně nakonec: srovnávat nelidskost, brutalitu a 
nesvobodu tehdejšího totalitního režimu se současným sta-
vem v zemi i třeba jen okrajově, i přes veškeré její (jistě veli-
ce závažné) hospodářské a společenské problémy, je z mého 
pohledu nesprávné, zavádějící a kontraproduktivní. A navíc 
společensky nebezpečné. Tím samozřejmě nechci říci, že 
současné problémy není nutno řešit – právě naopak.

Každá forma demokratické společnosti je vystavena stejné-
mu nebezpečí  a sice tomu, že se k moci dostanou nesprávní 
lidé. Ti správní ji to umožní svou nečinnosti – mlčí a neza-
brání tomu. Nečinnost, lhostejnost a mlčení vždy umožňují 
nástup zla.

Jean Bodin to v „Les six livres de la république“ z  roku 
1576 vyjádřil ještě přesněji  tím, že v každé demokracii exis-
tuje velmi reálné nebezpečí, že se k moci dostanou hlupáci a 
prospěcháři. Všimněte si přitom nejen data, kdy toto vyslo-
vil, ale i aktuálnosti jeho slov i dnes.

Připomeňme si na tomto místě i známý výrok Martina Lu-
thera Kinga: „ Až se svět ohlédne za naším 

stoletím (pozn: samozřejmě tím myslel 20. století, v němž 
žil), bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale 
proto, že dobří lidé mlčeli!“ 

Občasník:
Děkuji, pane Vaňku, velice si vážím vaší ochoty udělat 

pro náš časopis rozhovor. V příštím čísle se budeme bavit 
o vašem životě v bývalém západním Německu - o tom, 
jaké to je začínat v cizí zemi od nuly.

Za Občasník s panem Janem Vaňkem rozmlouval Kvido Ště-
pánek mladší.
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učitelům by měli ubrat z platu!
…řekl pán v autobusu s náležitou intenzitou hlasu.
Já: Proč?
Pán: Protože nic nedělají!
Já: Proč jste potom nešel za učitele?
Pán: Měli byste si  vy zkusit dělat u pásu za minimální 

mzdu!
Já: Určitě by si zasloužili víc.
Pán: Já vím, že dnes žáci neposlouchají, jsou drzí a dělají si, 

co chtějí. Je to v těch školách těžké. Moje švagrová je učitel-
ka… mírnějším tónem pokračoval pán v dialogu. 

Myslím si, že  každý učitel dennodenně předává vědomosti 
na základních školách. Tady kromě vzdělávaní velký prostor 
zabírá i výchovné působení. A to  na každé vyučovací hodi-
ně, protože . přibývá mladá populace s různými poruchami 
– lehká mozková dysfunkce, neschopnost koncentrace, nad-
měrná pohyblivost,…

A s tím vším za během každé hodiny musí učitel základní 
školy vyrovnat – chápat, trpělivě opakovat znovu a znovu 
to samé, naučit se je mít  rád, aby oni rádi přijímali, co jim 
odevzdává. 

Moje nejlepší kamarádka na Slovensku učí na speciální 
škole. Měla jsem možnost sledovat její práci a dost ji za to 
obdivuji. Nikdy neměla problém pořídit si pomůcky do ško-
ly za vlastní peníze, z  domu přinesla vlastní potraviny na 
vaření, aby žáky naučila základy vaření. Vždy s úsměvem od-
povídala na jejich zvědavé dotazy.

Když jsem přijela na Slovensko, moje první kroky vedly 
k ní a u kávičky nikdy nezapomněla mluvit o svých žácích. 
Vyprávěla mi příhody ze školy a já jsem s velkým obdivem 
poslouchala, co zase její děcka vyvedla. Při pohledu na ni 

bylo cítit, jak je má moc ráda. Byla usměvavá, šťastná a oči 
jí zářily. 

Pořád ji budu za to obdivovat. Já bych tohle určitě ne-
zvládla!

Jsem ráda, že existují i učitelky s velkým srdcem, a to moje 
kamarádka určitě má!

Vždy budu s úctou mluvit o práci učitelů, zvlášť těch, kteří 
učí na základních a speciálních školách.

Suchanová Božena
montáž

změna myšlení
Na začátku roku jsem na ranní schůzce prohlásil, že je po-

třeba změnit myšlení lidí, a to jak úkolových, tak i všech 
režistů a THP na lisovně. K tomuto prohlášení mě vedla 
aktuální situace v plastikářské výrobě, tlaku a požadavku na-
šich zákazníků a návštěva u našeho největšího zákazníka AL 
Jihlava.

Byl jsem požádán ředitelem firmy, abych tuto myšlenku 
prezentoval i na poradách v celé I-B.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a budu upřímný 
, že mě poměrně překvapila , protože ve většině případů to 
naši pracovníci pochopili poněkud jinak, než to bylo myš-
leno. 

 Uvedu několik příkladů, kde jsem předpokládal výše uve-
denou změnu:                          

1) maximální vytížení velkých lisů na lisovně-pouze pro 
zajímavost průměrná hodinová sazba velkého lisu je cca 
1200,- Kč .V  lisovně je  celkem 6 velkých lisů, jejichž vy-
užití bylo cca na 85 %, což znamená,že v průměru stál  3,5 
hodiny každý den. Při jednoduchém násobení vám vyjde ,že 
prostoj všech velkých lisů byl za den - 21 hodin , za měsíc to 
je již 630 hod. a za rok 7 560 hod. Při průměrné hodinové 

sazbě nás tyto prostoje stály 9 072 000,- Kč /zdá se někomu-
,že je neoprávněný požadavek sledování využití lisů/???

2) nepromrhávat zbytečně materiál –jen pro vaši informa-
ci za loňský rok jsme odvezli do firmy Karla,která od nás 
odebírá ostřiky,  85 tun, což při průměrné ceně materiálu cca 
56,-Kč/kg  znamená hodnotu 4 760 000,- Kč promarněné-
ho materiálu /zdá se to někomu málo/???

3) pokud mám dělat zbytečnou práci,tak na to upozorním 
–aktuální situace dle mého je následující –pracovník dělá 
zbytečnou práci , ale říká ,,vždyť oni mi to tak řekli, a tak 
co po mě chtějí“? Nemohu si odpustit jedno porovnání, kte-
ré se týká mezd. V porovnání mezd na lisovně v roce 2009 
k roku 2010 bylo v průměru navýšení o 23% /úkoloví pra-
covníci a režijní pracovníci/. Je tedy neoprávněný požadavek 
po takto placených pracovnících chtít větší samostatnost???

4) pokud vidím, že musím dělat něco po někom , koho 
to byla povinnost, upozorním daného pracovníka.Bohužel 
takových hrdinů  je minimum a většina je takových , že si 
přijdou stěžovat ,ale ne za přítomnosti toho daného pracov-
níka, ale jedině bez něj.

5) na lisovně se stalo dost dobrým zvykem, že se provede 
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výměna formy a na schůzce se prezentuje,že to je již připra-
vené na rozjetí nebo že je potřeba doladit. Bohužel toto do-
ladění kolikrát trvá i 4 a více hodin /nechám to bez dalšího 
komentáře/!!!

Mohl bych uvádět mnoho dalších příkladů, které jsou si 
bohužel podobné jako vejce vejci.

Musím podotknout a opakovat to, co jsem říkal na pora-
dách.

Upozorňuji na to , co vidím na lisovně , ale ve skutečností 
se to prolíná celou firmou, kancelářemi nevyjímaje.

Je potřeba si uvědomit, že pokud chceme být konkurence-
schopní a mít jisté peníze, o co nám všem určitě jde , tak je 
nutná změna myšlení a přístupu všech pracovníků !!!

Karel Slavík
Vedoucí divize lisovna

tip na celodenní rodinný Výlet

Dlouhé stráně

 se nacházejí na říčce Divoká Desná v pohoří Jeseníky, u 
obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk. Výstavba elek-
trárny byla zahájena v roce 1978.  Na počátku 80. let však 
vláda rozhodla o útlumu stavby a nebylo jasné, zda bude vů-
bec dokončena. V roce 1985 došlo k modernizaci projektu a 
po roce 1989 bylo rozhodnuto stavbu dokončit.

Elektrárna má tři „nej“: největší reverzní vodní turbínu v 
Evropě - 325 MW, elektrárnu s největším spádem v České 
republice - 510,7 m a největší instalovaný výkon v ČR - 2 
x 325 MW.

Hlavním úkolem elektrárny je zabezpečit stabilitu elektri-
zační soustavy, pro kterou je nezbytná rovnováha mezi aktu-
ální spotřebou a výkonem dodávaným energetickými zdroji. 
Několikrát denně tak přechází z čerpadlového do turbíno-
vého režimu a naopak. Vlivem nástupu větrných a sluneč-
ních elektráren se výrazně zvýšila nestabilita systému. Proto 
v poslední době elektrárna přechází do čerpadlového režimu 
i během dne, zatímco dříve přecházela do tohoto režimu nej-
častěji pouze v noci.

Horní nádrž se nachází na vrcholu hory Dlouhé stráně v 
nadmořské výšce 1350 m a dolní nádrž leží na říčce Divoká 
Desná. Jelikož  areál elektrárny je  uvnitř chráněné krajin-
né oblasti, je z ekologických důvodů celý provoz umístěn v 
podzemí.

 Kromě statické funkce - přeměny nadbytečné energie na 
špičkovou -  také elektrárna poskytuje funkci dynamickou 
– funguje jako výkonová rezerva systému, poskytuje regu-
lační výkon a podílí se na řízení frekvence soustavy. Dále 
pak může fungovat v kompenzačním režimu, kdy pomáhá 
regulovat napětí v soustavě. Provoz elektrárny je řízen dálko-
vě, z pražského centrálního dispečinku společnosti ČEZ. V 

samotné elektrárně pracuje přibližně 40 zaměstnanců, kteří 
mají na starost zejména údržbu.

Prohlídka největší evropské přečerpávací vodní elektrárny 
zanechá nevšední zážitek.

Marta Bednářová
ŘKJ D3
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młodzież We Współczesnym ŚWiecie
Młodzi ludzie chcą zaistnieć we współczesnym świecie. 

Mają na to wiele sposobów. 
Pierwszym argumentem jest obecność młodych ludzi w 

mediach. Oglądając telewizję czy słuchając radia, na pierw-
szy plan wysuwa się młodzież. Aby przyciągnąć oko widza 
producenci filmowi obsadzają młodych i świeżych aktorów. 
Przez to na castingi do filmów czy seriali przychodzi wiele 
nastolatków. Powstają też różne programy telewizyjne po-
święcone dla młodzieży np.:

YOU CAN DANCE to odmiana tanecznego, w którym 
bierze udział tylko młodzież.

Następnie chciałam zwrócić uwagę,że młodzi ludzie nie 
tylko pokazują się we współczesnym świecie, ale także chcą 
pomagać innym. Za każdym razem kiedy wydarzy się jakaś 
tragedia słyszymy, że mnóstwo młodych ludzi zgłosiło się do 
pomocy. Wykorzystują fakt, że są młodzi silni, aby pomóc 

innym. Także w domach starców,hospicjach czy schroni-
skach dla zwierząt, można spotkać młodych ludzi. Są tam, 
gdzie ktoś potrzebuje ich pomocy.

Myślę, że młodzi ludzie chcą się wybić i zaistnieć we współ-
czesnych czasach. Każdy z nich ma na to swój własny sposób.

Dorota Bielak
D3

5 otázek pro pana ing. jana kožnara
1.) Honzo, ve firmě jste již 15 let, je to úctyhodná doba. 
Můžete nám prozradit, jak se vyvíjelo vaše působení ve 
firmě, jistě jste toho zde zažil již mnoho. 

Nastoupil jsem jako vývojový konstruktér a jsem rád, že 
toto můžu dělat i nyní po těchto mnoha letech, protože 
jen tak je možné využít zkušeností získaných v minulost. 
Ve firmě již není mnoho lidí, kteří pamatují montáž D3, 
která byla v prostorách dnešního skladu, tedy o patro níže 
než dnes. Prvními výrobky, jež mi prošly pod rukama, byla 
designově vybočující konvice Nineth, která  se sice obchod-
ně neprosadila, ale na její technické kvality nedám dopustit. 
Dodnes mi každý den  spolehlivě vaří. Současně s vývojem 
této konvice začala i spolupráce s firmou Philips, pro kte-
rou jsme začali vyrábět fritézy HD4282 a HD4283, které 
měly základ ve fritéze Bravo F2L. Rok 1997 byl přelomo-
vým v implementaci 3D konstrukčního sw v I-B. Výběro-
vým řízením jsem prosadil nákup 1. licence sw Pro/E od fy 
PTC, kvalita a funkcionalita se osvědčila a v současné době 
fa vlastní 9 licencí s dalšími nástavbami na konstrukci forem. 
Zajímavostí  může být i to, že sw jako Cadkey či Euklid, v té 
době používané, jsou již „po smrti“.

V roce 1998 se narodila Bravoska a v zápětí i její větší sestra 
XXL. Pro Philips to byla semiprofesionální  nerezová fritéza 
HD 6162 s topením v oleji. Asi nejhektičtější rok byl 2001, 
kdy jsme připravili do výroby současně 3 fritézy. Comfort a 
2 verse Cuciny. Následoval vývoj nerezové konvice s pracov-
ním názvem MK2002. Na tomto projektu jsme si vyzkoušeli 
mnoho nových postupů při tváření a finálním opracování 
nerezového plechu. Smutné ovšem bylo, že ani tato, dle mne 
designově pěkná, neslavila velký obchodní úspěch, přestože 
zákazník měl velké marketingové plány.

Dalším významným okamžikem bylo rozhodnutí ředi-
tele, že výroba forem musí být podpořena simulačním sw 
pro zajištění max. servisu zákazníkům a zvýšení konkurence 
schopnosti.

Byl jsem poctěn, že jsem mohl začít používat tento jedi-

nečný nástroj a současně využít nabyté znalosti z oblasti plas-
tů, ve které se pohybuji již od prvního zaměstnání. V této 
době také začala příprava nové fritézy Cactus pro Philips, 
které předcházel vývoj zcela nové nádoby se zalisovaným to-
pením ve dně. Aktivity, které vyvolala světová finanční krize, 
jsou již mladé a pro rekapitulaci to byly následující: vývoj a 
výroba prototypu komprimačního zařízení na PET láhve, - 
LED obklady a vložky Liles, - motorizovaný paletový vozík a 
poslední řadě MOTÚČKO. Na tomto projektu bylo a stále 
je to nejkrásnější, že můžete být tím, kdo rozhodne, jak se to 
udělá, a pak vidět ve velice krátkém čase okamžitě výsledek. 
Pro mě zde byla nová zkušenost v tom, že jsem si všechny 
plastové díly navrhl, analyzoval a následně na ně i navrhl 
vstřikovací formu.

2.) Co cítíte jako největší změnu za těch 15 let, co zde 
pracujete? Je to více jak 1/3 vašeho života, uvažoval jste 
někdy o změně zaměstnání? Jaké zaměstnání předcházelo 
tomuto? 

Tři roky jsem pracoval jako vývojový konstruktér v OEZ, 
na vývoji nového motorového jističe jsme strávili mnoho 
času a stále byly určité důvody, proč se nemohl začít vyrá-
bět. Toto byl důvod odchodu úzkého kolektivu zaintereso-
vaných lidí do soukromé fy, která tento výrobek připravila 
do výroby a již po 1/2 roce začala vyrábět v podmínkách, 
jež nemohly gigantu jako OEZ konkurovat. To byl klasický 
případ toho, že když se chce, tak vždy je cesta. Zde jsme se 
opět sešli s Jiřím Duškem., což cca po 3 letech se opakovalo 
v I-B. Pokud člověk každý den vidí výsledky své práce, tak 
není čas na černé myšlenky a drobné kolize.

3.)  Nyní pracujete jako ,,vývojář“, co považujete za svůj 
nejlepší tah v této oblasti?

Není to určitě tah, ale mít možnost se podílet současně na 
vývoji výrobku, ovlivňovat výrobní nástroj a současně být v 
kontaktu se sériovou výrobou dílu, tak to je to, co bych přál 
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všem konstruktérům.

4.) Jste ve firmě znám svojí láskou  ke sportu. Co po-
važujete za svůj nejlepší sportovní výkon, na který jste 
patřičně hrdý? 

Sportem jsem strávil určitě dost času. Absolvoval jsem 
sportovní gymnázium se zaměřením na běh na lyžích, účast-
nil se všech závodů na tehdy federální úrovni. V této době 
jsem i absolvoval mistrovskou 50. Je to už opravdu historie, 
ale čas 2 hod.35 min není ani dnes špatný... Co lze  absol-
vovat za 28 hod je i např. toto: 125 km kolmo do Krkonoš, 
ráno odjezd do Semil /20 km/, časovka družstev Semily - 
Zlaté Návrší /40 km/, odjezd domů /145 km/ suma 340 km. 

5.) Honzo, také vím, že jste byl nedávno na dovolené na 
Ukrajině, řeknete nám nějaké podrobnosti z tohoto, jistě 
velmi zajímavého zážitku? 

Na Ukrajinu jsme vyrazili proto, že tomu předcházely 
pravidelné návštěvy slovenských hor. Za devět let už neby-
lo kam, tak jsme nejdříve byli v polských Bieščadech, které 
navazují nejen na slovenské Karpaty, ale i na  Zakarpatskou 
Ukrajinu. Kdo ví, jaké rozměry mají slovenské hory, tak na 
Ukrajině to je ještě o řád větší a pustší. Letos jsme navštívili 
poloninu Runa. Jedná se o rozsáhlé vysoko položené, takřka 
neobydlené oblasti. Několik osad, jimiž jsme prošli, člověku 
ukázalo dost tvrdý život, který si málokdo z nás už dokáže 
představit. Lidé se zde živí především prací v lese. Navzdory 
chudobě jsou lidé  přívětiví a je zde k vidění mnoho malých 
dětí, což v našich krajích dávno není moderní.

Jelikož to byla po dlouhé době cesta mino „šengenský pro-
stor“, tak si člověk uvědomil, na co jsme si rychle zvykli. Jak 
je to jednoduché se pohybovat mezi jednotlivými státy bez 
buzerace arogantních celníků. Jezdí s námi i náš labrador, a 
to, co jsme absolvovali při vstupu a výstupu z UK, to se snad 
ani nedá popsat. Ale i přesto, za rok opět, a bude to polonina 
Država!!!

 Kdo by měl zájem, je to vždy 1. týden v květnu.

Honzo, děkuji za rozhovor a přeji mnoho pracovních i 
sportovních úspěchů.

Lucka Pávková

zaměstnaVatel regionu 2011

ZAMĚSTNAVATEL REGIONU 2011 – 2. místo v Par-
dubickém kraji

Naše společnost dosáhla velkého úspěchu, kterým je be-
zesporu 2. místo v silně obsazeném soutěžním projektu Za-
městnavatel regionu. Po pečlivé přípravě projektu jsme se 
přihlásili do regionálního kola soutěže, kde odborná porota  
analyzovala hlavní kritéria pro závěrečné hodnocení:

- Produktivita společnosti
- Systém odměňování a řízení pracovního výkonu
- Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
- Možnosti kariérního růstu
- Ukazatele angažovanosti
- Zaměstnavatelská značka
- Zdraví
- Diverzita
- Talent management

- Společenská zodpovědnost
- Efektivita HR oddělení
- Spokojenost zaměstnanců
- Pracovní podmínky
- Work-life balance
- Komunikace

Na základě výše uvedeného byli vyhlášeni tři nejlepší za-
městnavatelé Pardubického kraje, kteří mohou používat titul 
ZAMĚSTNAVATEL REGIONU 2011. Umístění nás těší a 
zavazuje k další pilné práci.

Martin Šlesingr
personalista
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dopis pro isolit-braVo
Dobrý den.

Dostali jsme možnost prezentovat ve Vašem firemním časopise nabídku zvýhodněných produktů pro zaměstnance společ-
nosti ISOLIT – BRAVO, s.r.o.

Nejprve bychom Vám chtěli představit penzijní fond finanční skupiny AXA:

AXA penzijní fond dosáhl v České republice zhodnocení 6,40% p.a. ( průměr za období 1995- 2006), které patřilo mezi 
nejvyšší na trhu. Průměrné zhodnocení 2006-2009 bylo 2,8%p.a.

AXA penzijní fond zvítězil v kategorii penzijních fondů v soutěži MasterCard Banka roku 2007 a získal prestižní ocenění 
Penzijní fond roku 2007. V roce 2008 jsme ve stejné kategorii obdrželi druhé místo.

AXA penzijní fond spravuje téměř 550 000 klientům v České republice více než 33 miliard Kč, což jej řadí na 2. místo na 
trhu.

Finanční skupina AXA nabízí zcela zdarma k penzijnímu připojištění unikátní AXA kartu.
AXA karta je platební karta, s kterou lze platit v jakémkoliv obchodě veškeré zboží nebo služby. Ze všech uskutečněných 

plateb se načítá jako bonus na Vaše penzijní připojištění až 10% ze zaplacené částky. Další předností této karty je bezplatný a 
bezúročný úvěr ve výši až 100.000,--. 

Pokud máte uzavřené penzijní připojištění u jiného penzijního fondu, než je AXA, a měli byste zájem využít této unikátní 
nabídky, kontaktujte prosím naši poradkyni paní Karlu Černíkovou, která Vám ochotně a profesionálně pomůže vyřešit pře-
vod Vaší stávající smlouvy ke společnosti AXA.

Přehled některých produktů od skupiny AXA
• Bonusová VISA KARTA Axa Clubu s asistenčními službami v hodnotě až 49.000,-Kč ročně
• ZDARMA spořicí účet u AXA Bank s aktuálním zhodnocením 1,85% p.a. lze využít i jako běžný účet, ke kterému
   je zcela zdarma platební karta
• Sleva na povinném ručení až 5%, u běžných automobilů je naše povinné ručení zcela bezkonkurenční
• Možnost převodů bonusů z povinného ručení na havarijní pojištění      
• Při pojištění nemovitostí nebo domácnosti odpovědnost zdarma, vztahuje se i do zahraničí
• 20% sleva na cestovní pojištění
• Právní ochrana při povinném ručení i majetkovém pojištění

V případě Vašich dotazů nebo zájmu o jakoukoliv službu finanční skupiny AXA kontaktujte prosím naši manažerku ob-
chodní skupiny Karlu Černíkovou, která s Vámi vše ochotně vyřeší.

V Pardubicích dne 13.6.2011

Karla Černíková
+420 732 175 932

Manažer obchodní skupiny
Regionální ředitelství Pardubice

Smilova 1975
530 02  Pardubice
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nakladatelstVí Flétna
Dobrý den pane Štěpánku,

zdravíme Vás ze Říček. Doplňujeme několik informací ke včerejšímu telefonátu manželky. Od roku 2002 vychováváme 
adoptované sourozence Petra a Simonu (nyní jim je 15 a 14 let). U Petra v 6 letech odborné prognózy doporučovaly navště-
vovat zvláštní školu, vzhledem k nižší schopnosti vzdělavatelnosti. S verdiktem jsme se ale nesmířili, a o letošních prázdninách 
Petr prozatím dobojoval 7 ročníků ZŠ v Libchavách. Díky pochopení kantorů, ale i díky svému úsilí, které jen stěží pochopí 
ten, komu jde učení samo... Petr je vynikající ve florbale, violoncello jsme již u něj „pověsili na hřebík“, už ho vzhledem ke 
škole přetěžovalo příliš. Ale jinak je to prima kluk, kterého sice v pubertě musíme musíme ke všemu přesvědčovat a „tlačit“, 
nakonec si ale vždy dá říct. Simona je na tom ve škole o něco lépe, díky tomu stíhá v ZUŠ v Ústí n.O. hezky zpívat a hrát na 
housle. Nyní se dokonce propracovala až do symfonického orchestru Decapoda. Máme z ní radost. Petrovi a Simoně koluje v 
žilách 1/4 romské krve, život s námi nemají snadný, ale snažíme se jim vštípit, že se s nimi v dospělosti nikdo mazlit nebude 
a vše co budou umět, jako když najdou... Simonu motivujeme ke studiu na uměleckoprůmyslové škole v Ústí, měla by na to, 
pokud dokáže zmobilizovat svoji vůli - což bývá u těchto dětí největší problém..., z Petra bude nejspíš kuchař.

Loni 29. března jsme tento náš „čtyřčlenný tým“ rozšířili najednou o druhou sourozeneckou skupinu, tentokrát do pěs-
tounské péče. Jde o děti: Jindřicha (nyní 7 let - po prázdninách nastupuje do 1. třídy ZŠ Říčky v Orlickém Podhůří), Martina 
- 6 let, a dvojčátka Kateřinu s Valentinkou (4 roky). Poslední rok a půl je pro nás velmi hektický, manžel opustil zaměstnání 
u ČD, aby mohl vypomáhat doma a po chvilkách volna se věnuje rodinnému nakladatelství. V prosinci jsme Vám s vděčností 
za Váš loňský dar poslali 10 našich knih o poznávání východních Čech. 

Druhá sourozenecká skupina si u nás již zvykla, je z nás početná náhradní rodina. Všechny příchozí děti neustále dohání 
svůj hlavní handicap, kterým je řeč. I přes velkou péči logopedů z Ústí nás čeká ještě velký kus práce. Jindřich s Martinem 
jsou šikovní kluci a chtiví každého podnětu, Kateřina rozbaluje své vyjadřování a je velmi vnímavá, Valentina je pomalejší. 
Všechny malé děti u nás dělají velké pokroky.

Letos na jaře jsme museli dát do opravy našeho osmimístného Citroena C8, ale nevypadá to s ním vůbec dobře. Špatně 
startoval, ale z banálního podezření na žhavící svíčky se vyklubal poškozený 4. válec motoru. Nyní se řeší kompletace motoru 
s jeho náhradní spodní částí, což bude poněkud nákladnější položka...

V příloze přikládáme ofocenou 1. stranu rozhodnutí soudu o svěření mladších 4 dětí do pěstounské péče. Jestli je třeba, pro-
síme o zaslání formuláře na žádost o finanční dar. Přikládáme také čerstvé foto náhradní maminky se čtyřmi mladšími dětmi.

S pozdravem

Jana a Martin Leschingerovi, Orlické Podhůří - Říčky 101, tel. 736 681 735

ib on line od Velikonoc do plného léta
Jablonský Gurmán uspořádal minihostinu  s  praktický 

předvedením  u příležitosti uvedení multifunkční pánve 
v ceně přes  půl milionu do provozu

Slovenské elektrárně podruhé zvítězily na ČEZem a staly se 
dodavatelem elektřiny  pro IB

PZP zahájila rekonstrukci chlazení v IB s cílem zjednodu-
šení a posílení rekuperace tepla

Nástrojárna IB vybrala a objednala nové CNC obráběcí 
centrum Tajmac-ZPS Zlín

IB se umístil na druhém místě v Pardubickém kraji v pres-
tižní soutěži Zaměstnavatel regionu 2011.

vystavovali jsme Motúčko na výstavě stavebních strojů a 
materiálů v Irrelu v Německu

proběhlo jednání se starostou o neuspokojivém stavu sil-
nice z autobusového nádraží k IB. Vyjádřili jsme názor, že 
stav silnice (bezkonkurenčně nejhorší v Jablonném i oko-
lí) je, bohužel, odrazem postoje městského zastupitelstva 

k firmě IB, což je podle našeho názoru velká škoda. Tento 
postoj jde totálně proti všemožným přínosům, které práce 
IB pro město znamená. Inu, doma není nikdo prorokem 
a s demokracií je to tak, jak píše o několik stran vedle pan 
Jan Vaněk

IB získal významné zakázky v projektu Škoda A7
uspořádali jsme v Nástrojárně  minioslavu  dědění řemesla 

z dědy na vnuka  - Jiří Hubálek přivedl svého vnuka,  čer-
stvě vyučeného nástrojaře Adama Lišku

vystavovali jsme Motúčko v Voklabrucku v Rakousku
poprvé po pěti letech  jsme jednali s  Philips o možnosti 

nových projektů v oblasti kuchyňských přístrojů
potenciální noví zákazníci si vyžádali  od Jablonského Gur-

mána nabídky na zhruba  čtyři sta  porcí  denně
Marketing and Sales naplnil kapacitu Nástrojárny již na 

období do konce února 2012
Martin Ulbrich a Jiří Ulbrich vyrobili první funkčně po-
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užitelný kus nového vynálezu -šroubováku Jules Verne. 
Šroubovák je ve zkouškách na Ortopedické klinice FN 
v Motole u vedoucího lékaře MUDr. Jana Hofty

vystavovali jsme Motúčko na obří zemědělské výstavě FAE 
v Ettelbrucku v Lucembursku

IB přivítal letošního prvního nástrojaře-absolventa Marka 
Jironče.

v IB proběhly několikaměsíční studentské praxe a exkurze 
spádových středních a základních škol a učilišť.

zahájili jsme usilovnou činnost za účelem získání přímých 
dotací na vzdělávání v rámci projektu „Vzdělávejte se pro 
růst“. Předností projektu je, že vše děláme poctivě sami a 
na rozdíl od většiny konkurentů hlavně bez pomoci ne-
průhledných rádoby agentur, které na všem nehorázně vy-
dělávají a často balancují na hraně zákona 

IB zahájil první (červencový) turnus brigád. Při různých 
činnostech si u nás vydělává ca 25 studentů a učňů. V této 
podobě a šíří záběru jsme v rámci regionu zcela ojedinělí

IB zorganizoval tradiční zájezd pro bývalé spolupracovní-

ky-důchodce. Před odjezdem  se účastníci zájezdu posilnili 
pravou českou  snídaní  v jídelně firmy, servírovanou přes-
ně v 5:30

v kuchyni proběhla akce s názvem „Vaříme s Romanem“ 
za účelem prezentace nových možností v  dochucování a 
kořenění jídel. Již tak výborná jídla tím získávají novou 
dimenzi i pro opravdové gurmány. Akce proběhla v režii 
profesionálního šéfkuchaře Romana Ťulpy.

 v srpnu a září budeme vystavovat Motúčko na výstavách 
v Českých Budějovicích , dále v Bad Neustat a později v 
Bad Krozingen v Německu

 obchodní divize připravuje uvést do prodeje opět mnoho 
zajímavých novinek (radiobudík, žehličku na vlasy, vysa-
vač, elektrické pánve, manikúru a další)

Nástrojárna IB vybrala a objednala CNC brusku ELB 
s průměrem brusného kola až 500 mm a rozměry brouše-
ných ploch 1500 x 750 x 500 mm

redakce Občasníku

ukázka z připraVoVané knihy zapomenutá země Vzpomíná

Dům č. 5 
(dnešní MARTA MARKET)
Dnes vypráví paní Marie Žižková, dcera armádního generála Ludvíka Krejčího, náčelníka generálního štábu  Čes-

koslovenské armády v letech 1932 - 1939 a vrchního velitele Československé armády v mobilizaci 1938. Dnešní část je 
pokračováním z minulého čísla.
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Byly to překrásné roky.Roky prvních lásek a přátelství na 
celý život.Společně prožívané těžké  chvíle  nás spolužáky 
stmelily navždy. Ale  můj idylický život přerušil černý den 
14.října 1941

Byl to pošmourný a vlhký den. Tatínek se vracel z procház-
ky do přírody a z náměstí uviděl  velitele četníků Šlajse, jak 
se prochází před domem čp.5. Asi bude nejlepší,když zde 
ocituji tatínkovými slovy tuto událost,tak jak ji popsal v Při-
hlášce  pro důstojníky a rotmistry z povolání,kterou podával 
po válce.Má rozsáhlé přílohy  a ke každému dotazu tak po-
drobné vylíčení,že  mě párkrát napadlo to všechno skloubit 
do zvláštního povídání.Tak tedy jeho slovy ,co tomuto dni 
předcházelo:

Za kruté zimy v lednu 1941  mne v Jablonném navštívil 
pensionovaný železniční zřízenec legionář Adrián z Kolína, 
příslušník 6. Hanáckého pluku, jemuž jsem svého času ve-
lel. Pomocnici v domácnosti,která mu otvírala,představil se 
jako takový, že má pro mne příjemnou zprávu. Přijal jsem 
ho v  jídelně, měl plnou aktovku knih,brožur a prospektů. 
Představil se jako příslušník 10. roty 6. hanáckého pluku. 
Povídám: neznám tě a na jméno se nepamatuji. Stál přede 
mnou muž zcela neznámý, ačkoliv jsem příslušníky 10. roty 
znal aspoň od vidění, neb byla v 3. praporu,kterému jsem 
velel a delší dobu byla v jednom vlaku pohromadě se mnou. 
I to mi bylo divné, že jméno upomínající římské císaře mi 
neutkvělo v paměti. Byl jsem nedůvěřivý a žádal jsem, aby 
se legitimoval. Legitimaci měl správnou, ale tu může gestapo 
vystaviti také. Začal jsem se vyptávat  na život  v 6. pluku a 
vyšlo najevo, že do pluku přišel později,když jsem už asi byl 
velitelem pluku, neb dokonce divize. Nabídl na ukázku al-
bum 6. han.pluku,které také někde v bednách mám. V něm 
jsem podobenku Adriánovu našel. Od toho okamžiku jsem 
mu začal věřit. Prohlížel jsem se zájmem podoby spolubo-
jovníků před mnoha lety od začátku až do konce. Mezitím 
Adrián rozkládal knihy na stole a docela šikovně přešel na 
politické pole a situaci vůbec a zkoušel mé stanovisko. Kou-
pil jsem od něho dílo Bachmač a přeplatil. Podepsal jsem se 
do alba, podepsal jsem Adriánovi pohlednici z Jablonného. 
Daroval mi fotografii z pohřbu prezidenta Osvoboditele T.
G.Masaryka a žádal mě ještě o podpis na pohlednici,na níž 
byla budova hlavního štábu. Odmítl jsem podepsati bianco 
fotografii vojenské budovy. Jsa utvrzen o mém silně protině-
meckém zaměření, předložil mi hektografovaný leták, po-
depsaný jménem pana prezidenta. Byla to snůška různých 
zpráv, známých každému myslícímu člověku a těm,kteří 
poslouchali zahraniční rozhlas obzvláště. S úsměvem,jak ne-
zapoměl vypověděti při výslechu na gestapu,jsem mu leták 
vrátil.

6

Vyptával se však na zaměření různých generálů legionářů. 
Prozradil mi, že byl ke mně    poslán, že se něco připravuje. 
Položil mi na stůl kroužek a minci,jako poznávací značku. 
Podrobnosti se zdráhal sděliti,jelikož je vše v zárodku. Věc 

mi byla sympatická, že vychází zespoda od nenápadných 
legionářů. Řekl,že opět přijde a sdělí mi více.Dal jsem mu 
ještě 100 Kčs  na dobrý účel a připomenuv mu, že opatr-
nosti  nikdy nezbývá, jsme se rozešli. Skryl jsem poznávací 
znaky, z  rodiny nebyl nikdo našemu rozhovoru přítomen, 
ani později zasvěcen. Po druhé přišel v polovině srpna 1941, 
nijak neavizován. Nezastihl mne v  Jablonném, neb já v  té 
době bývám každoročně s rodinou v mém rodišti na Moravě 
na rodinné schůzce v den narozenin mé zemřelé matky 15. 
srpna. Zanechal mi  mapu východního bojiště, na níž byla i 
východní Francie,,vydanou jako příloha  deníku Volkischer 
Beobachter, jak řekl tchýni na důkaz, že tu byl. Čin hezký, 
ne však moudrý,zanechávat po sobě stopy .

„Přišel 14.říjen 1941,pošmourný den s podzimními sprš-
kami. Jako obvykle jsem šel do přírody a jelikož poprchá-
valo,chodil jsem po lesnaté stráni blízko Jablonného nad 
hlavní silnicí na Žamberk. K  polednímu jsem šel na pilu  
Jansa a Vacek,ležící na opačné straně města než dům,v němž 
bydlím. Tam jsem chodíval velmi často, po návratu z vazby 
skoro denně. S majiteli pily,(vzdálení příbuzní mé manželky) 
jsme si sdělovali, co kdo slyšel z  radia a bavili se většinou 
válečnými událostmi. Pan Jansa má nějaký semestr práv a 
jeho zeť Dr.Eduard Novotný,notář z  Valašských Klobouk, 
zahynul v Osvětimi jako Sokol. Pak jsme šli k obědu.

Již z náměstí jsem viděl velitele zdejší četnické stanice Šlaj-
se,čekajícího u našeho domu. Jakmile mne spatřil,šel mi na-
proti. Netušil jsem nic dobrého. Pravil: pane generále,máte 
přijít na četnickou stanici, je tam pro vás dopis. Odpověděl 
jsem, co bych tam mohl míti za dopis,kdybych byl v aktivní 
službě, tak snad. Mohu jíti ještě domů obouti si druhé bo-
ty,mám tyto úplně mokré. Odpověděl,že ne, že musím jíti 
hned. Optal jsem se: není tam gestapo? Odpověděl:já nevím, 
byl jsem na poště a bylo mi to telefonováno ze stanice. Ob-
rátil jsem se a šli jsme na stanici,která se nachází ve vile shora 
zmíněných majitelů pily v zahradě na kopci o samotě,kam 
odbočuje polní cesta ze silnice. Hned jsem zjistil čerstvé sto-
py auta na cestě k vile. Když jsme vešli do zahrady,viděl jsem 
zmizeti  muže v koženém kabátě do dveří četnické stanice. 
Auto jsem neviděl,bylo schováno za vilou. Povídám: to je 
gestapák. Já nevím, zněla odpověď. Při pohledu na vilu mi 
hlavou projela myšlenka, tento dům byl první, jehož práh  
jsem v Jablonném překročil, bude poslední z něhož vyjdu?

7

Při vstupu do první místnosti legitimoval se gestapák 
známou plaketou na řetízku,vytaženou z  kapsy u kalhot a 
ptal se mně,zda jsem generál Krejčí. Odvedl mě do zadnější 
místnosti,kde jsme byli sami. Optal se zda znám Adriána. Po 
kladné odpovědi vyzval mne k zvednutí rukou a promakal 
mne  od hlavy až k patám. Mluvil jen německy. Byl jsem 
překvapen, Bůh ví,přemýšlel jsem cestou  o svých hříších,ale  
na Adriána jsem si vůbec nevzpomněl. Více jsem se obával 
engagementu přes doktora Karla Procházku z Hradce Krá-
lové  na mistra Jaroslava Kvapila vzhledem ke stáří a pak na 
druhé věci. Při prohlídce kapes nejvíce ho zajímaly drobné 
mince v peněžence, hlavně měděné.Pomyslil jsem si: ty blá-
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hový,myslíš že budu corpora delicti nosit u sebe? Ptal se: Byl 
Adrián u vás? Byl. Co chtěl? Prodával knihy. Koupil jste? 
Ano. Co? Bachmač. Za kolik? Řekl jsem požadovanou cenu, 
věděl o přeplacení. Podepsal jste vojenské album? Ano. Co 
ještě? Pohled z Jablonného. Lístek s budovou Hlavního štá-
bu jsem nepodepsal. Nedal Vám velezrádný leták? Ne. Nedal 
vám prsten a minci? Ne. Přiznejte se, jinak musíme u vás 
provésti domovní prohlídku. Prosím,beze všeho, byla má 
odpověď.

Ponechal mě pod dozorem na stanici a odejel ještě s jed-
ním k domovní prohlídce. Mezitím již druzí gestapáci,kteří 
byli ve střehu v hostinci u Vorlíčků a sledovali mé odvádění 
na četnickou stanici byli u nás v bytě, sehnali všechny čle-
ny rodiny do jídelny a čekali jakoby na mne. Vyptávali se, 
s kým se stýkám, zda mne navštěvují důstojníci, zda nepři-
cházejí k nám podomní obchodníci s knihami. Manželka se 
stále divila, že tak dlouho nepřicházím, poněvadž obvykle 
kolem 12,30 bývám již doma. Mladší dceru propustili do 
školy Pak přišel ten,co mě vyslýchal ve vile a jali se provádět 

domovní prohlídku, slušným způsobem. V ložnici na stolku 
stále ležel dopis od Oberlandrata z Prahy, že mi nemůže vrá-
titi odevzdané zbraně. Když to jeden z nich hlásil vedoucí-
mu,dostal odpověď, o tom že on ví. V písemnostech nenašli 
nic zajímavého, jen samé účty, Při návratu na stanici mi po-
vídá vedoucí: Tu věc musíme vysvětliti v v Hradci Králové. 
Odpověděl jsem suše a klidně: Bitte. Nasedli jsme do auta a 
jeli do Hradce.“

Tolik tedy tatínkovo vylíčení této smutné události. Ná-
sledovaly výslechy v  Hradci, a na Pankráci  a 27.11.1941  
transport autobusem do Terezína.  Do domu č.5 se vrátil až 
v červenci 1942 a do konce války byl pečlivě střežen.

Já jsem o ničem nevěděla, byla jsem v Kostelci a když se 
najednou u vrátek vilky, kde jsem bydlela, objevila uplakaná 
maminka, vůbec mě nenapadlo, jak hroznou zprávu mi při-
náší. Bylo mi 11 let.

Marie Žižková
dcera armádního generála Ludvíka Krejčího
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