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IB ON-LINE
• Pro Nástrojárnu se nám podařilo získat významné zakázky 

na nové projekty pro Škoda Auto,Grupo Antolin,Automo-
tive Lighting, Visteon, Malina Safety,Hella a další. Asi dvě 
třetiny  z nich zůstanou v IB pro sériovou výrobu dílců.

• Pro Lisovnu celkem 27 dílců, které vedle lisování jsou také 
pokovovány

• D5 zahájila vedle naší značky Bravo také prodej výrobků 
Kärcher, Auto Kelly  a Bielmeier. Pro výrobky německé 
fi rmy Bielmeier máme výhradní zastoupení pro celou vý-
chodní Evropu

• Do Nástrojárny nastoupilo na jaře a  v létě celkem 15 kva-
lifi kovaných pracovníků – z toho  z řad vyučených 6, čers-
tvých absolventů 5  a pracovníci již s praxí 4

• Po sedmi letech v tomto směru půstu  se nám podařilo 
získat novou zakázku pro Philips Holandsko. Jsou to ko-
vové dílce pro zcela nový výrobek Air Fryer, kde využijeme 
i švovou svářečku

• Do Nástrojárny jsme zakoupili CNC brusku na plocho 
ELB, CNC hrubovací frézku a objednali  6-osý stroj –
kombinaci vyvrtávačky s obráběcím centrem Auerbach. 
Před objednáním je  CNC bruska nakulato, drátová řezač-
ka a další CNC hrubovací frézka .Celková investice je tak 
v hodnotě kolem dvaceti milionů korun během necelých 
dvou let. 

• V Lisovně je před uzavření výběrové řízení na sedm nových 
vstřikovacích lisů v hodnotě více než jeden milion Euro.

• v červnu jsme prodali Motúčko s pořadovým číslem 3000.
• Do konce letošního roku se zúčastníme výstavy Spoga 

Gafa ( Motúčko ) a Euromould ( formy ) – obě dvě výstavy 
se konají v Německu

• na podzim začneme dodávat fritézy  pod značkou Philips 
až do Brazílie. Ročně to bude přibližně 25000 fritéz.

• zorganizovali jsme velmi milé ranní setkání s důchodci, 
které předcházelo jejich tradičnímu zájezdu. Letos se zú-
častnilo 70 bývalých pracovníků a využili jsme 2 autobusy. 
Důchodcům jsme předali pozvánku na Den otevřených 
dveří a již tradiční akci IB baví důchodce, která proběhne 
v předvánočním čase.

• Svítáním s Andělem byla završena jeho rekonstrukce. 
Při úsvitu dne 20.6.2012 jsme se spolu s dalšími ca 40 ka-
marády sešli v Hradiskách na odhalení rekonstruované so-
chy. Součástí bylo i promítání pracovní verze snímku An-
děl už má zase křídla! a drobné  ranní občerstvení. Škoda, 
že na tuto velmi pozitivní akci, o které vyšel rozsáhlý článek 
v MF DNES, nedorazili žádní zastupitelé Města. Možná 
je to dílem i tím, že účastníci pojali setkání jako duchovní 
a nadčasové, což se v dnešní bulvární a na gulášové voliče 
cílené době, zkrátka nenosí.

• Den otevřených dveří – 25.8.2012 – všichni se těšíme 
na návštěvníky!

• Od září jsme připravili k nástupu do Nástrojárny další 
3 absolventy s velmi dobrým prospěchem.

• Od 1.8.2012 spouštíme akci IB 4 ALCZ, která znamená 
další upevnění již tak dobré spolupráce s naším zákazní-
kem. Základem je nadstandardní cenová nabídka našich 

elektrospotřebičů pro zaměstnance ALCZ. 

Výstavba naší fi rmy On-line
• Na jaře letošního roku jsme se rozhodli odstranit nehezkou 

stavební proluku mezi Nástrojárnou,Jídelnou a Bytový do-
mem. Rozhodnutí padlo na Atrium –zimní zahradu, která 
rozšíří a zkulturní stávající jídelnu. Celkové náklady této 
akce se blíží ke dvěma milionům korun a ve své podstatě 
z malé části poslouží Nástrojárně jako rozšíření její výrobní 
plochy ( to je přízemí nové stavby) a v podstatné většině 
slouží nám – pracovníkům fi rmy -  jako zkulturnění pro-
storu pro svačiny, obědy a večeře.Součástí stavby je také 
venkovní otevřený balkon, takže v letní období bude mož-
né o přestávce poobědvat také venku pod slunečníkem.

• Během léta opravujeme v nemalé míře nátěry a omítky, 
převážně brigádníky

• V Kuchyni,Jídelně a Zeleném domě byla vyměněna okna 
za moderní plastové dithermy s  koefi cientem prostupu 
tepla 1,1 W/m2/K

• Byla opravena a zvednuta střech nad chodníkem 
• Zelený dům byl kompletně zateplen a omítnut
• V Lisovně a Nástrojárně byly položeny stěrkou nové povr-

chy podlah, akce bude pokračovat až do úplného položení 
všech podlah

• V dlouhodobém kontextu připravujeme prodloužení Li-
sovny v čelním směru o 22 m na délku a minimálně 
21 m na šířku a dále demolici budovy Starý a její nahrazení 
moderní výrobní halou

• V krátkém horizontu připravujeme novou zateplenou halu 
navazující na současný Pomeranč

• Před podpisem je smlouva na instalaci sedmi slunečních 
elektráren na střechách (nezabíráme zemědělskou půdu) fi -
remních budov o celkovém špičkové výkonu 200 kW.Před 
instalací budou příslušné střechy rekonstruovány.

• Rekonstruujeme osvětlení fi rmy s cílem uspořit dvě pro-
centa celkové spotřeby elektřiny

redakce občasníku
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DNEŠNÍ DOBA JE PŘÍLIŠ USPĚCHANÁ….

VĚDOMÁ HLOUPOST VŠUDE KOLEM NÁS

Hodně mladých lidí nebude tomuto článku rozumět, je-
likož nezažili něco, co bylo před 20 lety. Dnes mobilní te-
lefon, internet … jsou naprostou samozřejmostí, co patři k 
životu. Bohužel, díky modernímu životu lidé zapomínají na 
spoustu hezkých věcí, tradic, mezilidské vztahy…

Co se  dnes řeší? Jednoznačně jen peníze. Také to, zda sou-
sed nemá lepší auto, větší dům, hezčí dovolenou…

Před 20-30 lety bylo vše jinak. Lidé si pomáhali, radovali 
se z úspěchů ostatních, zakládali si na rodinných hodnotách. 
Dnes, pokud člověk na něco nemá, tak si půjčí, aby náho-
dou nebyl horší než ostatní. Tahle cesta vede do pekla. Pro-
tože lidé si pořizují věci, které nepotřebují k tomu, aby byli 
šťastni. S tím přichází strach, zloba, závist, nenávist…

V dnešní době je naprosto normální popřát babičce pouze 
esemeskou, zajít do obchodu a koupit zmražené,již připra-
vené jídlo, zelenina a ovoce se  již nepěstuje, ale kupuje... 
Dodavatelé potřebují zase rychle zbohatnout, tak přidávají 
chemikálie, aby zelenina a ovoce lákaly atd. Pak se nemů-
žeme divit, proč dnes existuje tolik nemocí, o kterých kdysi 
nikdo nevěděl. Vede k tomu špatná strava, každodenní stres. 
Lidé nemají čas na sporty, na odpočinek, na přečtení knížky, 
na to, aby něco pěstovali nebo něco uvařili z kvalitních po-
travin. Již od narození dávají rodiče svým dětem přípravky 
zakoupené ve velkoobchodech. Kde se  tedy berou vitamíny? 
Koupené v lékárně v podobě prášku? Proč dnes děti jsou 
pořád nemocné? Později dostávají hračky, jako mobil, note-
book, iPod  atd. Dnes už jen málokdo čte knížky, chodí do 
knihovny, navštěvuje kroužky. Nedávno jsem zaslechla od 
jednoho kluka, že jdou hrát fotbal – mysleli ale hru na po-
čítači.

Nedávno jsem si prostudoval článek, který podrobně 
zkoumal fenomén s pracovním názvem „ umělá hloupost“. 
V zásadě se autor zamýšlel nad procesem řetězení chyb a 
omylů, vzniklých v důsledku prvotní hlouposti, udržované 
při životě z pohodlnosti, strachu či neznalosti. Musel jsem 
uznat, že i přes jistou míru nadsázky jsem v mnohých přího-
dách poznal i část naší každodenní praxe. 

Také zažíváme situace, ve kterých na začátku stojí omyl 
a následující hloupostí či nedbalostí na sebe jako pomyslná  
sněhová koule nabaluje další a další problémy, jež se pak na 
nás řítí se všemi závažnými důsledky. Že v tom nejsme nijak 
výjimeční, je nasnadě a bohužel celý současný svět je toho 
dobrým příkladem.

V minulém Občasníku se Kvido zamýšlel nad knihou Ed-
warda Gibbona  Úpadek a pád Říše římské. Zcela mi mluví 
z duše a pokud jen trochu sledujete dění kolem, musíte dát 
autorovi za pravdu. „Umění je bezduché, nevkusné a ošklivé 
a bohatí za něj platí horentní sumy“, praví se mimo jiné ve 
zmíněném textu. Jaký už použít lepší příklad než právě tuto 
oblast? 

Nejsem žádný expert, pouze průměrný člověk s obyčejným 

Dnes se ztrácí význam knihoven, kroužků zaměřených na 
přírodu, pomoc starším, zvířátkům… Za pár let už to vůbec 
nebude!  Všichni budeme žít ve virtuálním světě a kvůli ne-
dostatku času se nebudeme  ani navštěvovat.

Zamysleme se, jak žijeme a v čem vyrůstají naše děti…
nemají žádné zájmy – pouze mobil a internet. Člověk ztrácí 
spojení  s přírodou, přátelství, rodinu, víru…

Dnes každý věří jen v to, že 15. uvidí na výplatní pásce 
o  něco více než minulý měsíc a pevně doufá, že to nebude 
míň.

Nikdo neví, co ho čeká zítra. Proto by každý člověk měl 
žít tak, jako by zítřek nebyl. Co dobrého  jsem pro někoho 
udělal? Kdy jsem naposledy viděl své rodiče? Z čeho jsem se 
nejvíce radoval v posledním týdnu? Kdy jsem s něčím po-
mohl kamarádovi? Kdy jsem naposledy trávil čas s prarodiči? 
Potěšil jsem někoho něčím? Anebo jsem myslel a myslím 
stále jen na sebe?

Naši pradědečkové opouštěli rodiny, děti, položili život za 
to, abychom se měli lépe, šťastněji a žili v míru. Nevím, zda 
by dnes měli radost z toho, jak žijeme.

Dnes lidé umí jen nadávat a stěžovat si. 
Chceme se mít všichni lépe, stačí začít dívat se na svět tro-

chu více pozitivně, vidět spíše dobré než to špatné  a hlavně 
hledat  cesty, a ne výmluvy. Když dnes pomůžu já někomu, 
třeba zítra pomůže on mně. Nečekejme na to, že se to změní 
samo. Udělejme radši něco pro to, aby nejen náš život byl 
lepší a šťastnější.:-)

Ganna Keyzerová
Vedoucí D3

Obraz „Křik“ norského malíře Edvarda Muncha se v New Yorku 
prodal za 119,9 milionu dolarů, což je v přepočtu 2,3 miliardy 

korun. Kolik by jen tato suma nasytila hladových dětí?!
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DNEŠNÍ DOBA
„Ahoj, Vašku, jak se máš?!“ „ Dobře, nezaslouženě dob-
ře!“

Tak tuhle odpověď na obvyklý pozdrav jsem se naučil, jak 
již shora uvedeno, od svého kamaráda Václava Vacka, mana-
žera Nástrojárny. Trochu s ní provokujeme okolí, protože je 
neobvyklá. Kdo dnes nenadává, je podezřelý. Moje manželka 
si večer stěžuje, že všechno by se v prodejně dalo vydržet  - 
nevychované děti, které nepozdraví, rozhazují hračky a čmá-
rají do vystavených sešitů, rodiče je neokřiknou a rozházené 
a počmárané nekoupí (Kult dítěte – pozor, vymstí se!), lidé, 
kteří se jen vyptávají a potom si jdou nakoupit do hyper-
marketu (pozor- jednu věc jim tam zlevní, ale na ostatních 
i celkem zaplatí více!), lidé, kteří nás ignorují docela  a snad  
i to, že papírnictví a hračky dnes najdete  v skoro každém 
potravinářství – ale jedno, jedno  že je hrozné:

Že totiž mnoho lidí jen otevře dveře a už nadává. Na vlá-
du, na všechno kolem a vůbec na všechny.

Jsem přesvědčen, že ono nadávání a nespokojenost vůbec 
nepramení z reálné situace, ale z lidské povahy. Když máme 
nad sebou bič, zařezáváme a ještě si to pochvalujeme, a když 
se tlak uvolní, neoceníme to, není nám nic dobré a chceme 
stále víc. Jednoduše, nevíme, co chceme a nedáme pokoj, 
dokud to nedostaneme  -  a to nejenom ženy.

Historikové to dávno pochopili a všimli si, že žádný v dě-

estetickým cítěním. Vím, co se mi líbí a co ne, což je celá má 
kvalifi kace v tomto oboru, a tak nějak si troufám posoudit, 
co je a co už není zcela normální. A když občas v médiích 
zachytím nějaký ten výsledek z dražby uměleckých děl, ne-
stačím se divit. Celé mi to připomíná notoricky známou po-
hádku od Andersena Císařovy nové šaty. Jistě ji znáte. Císař 
si od dvou podvodníků nechal ušít šaty, které „svět neviděl“. 
Podvodníci ale pouze předstírali výrobu šatů a všem řekli, že 
pokud šaty nevidí, tak je to důkaz jejich hlouposti. Všichni 
se báli být za hloupé, a tak nadšeně opěvovali krásu látek 
a jejich úžasnou zdobnost. V den přehlídky si císař navlékl 
tyto své nové šaty a za jásotu všeho lidu vyšel na přehlídku. 
Všichni se ze šatů radovali, až jedno malé dítě konečně řeklo: 
„Vždyť je císař nahý!“ Teprve pak procitli ze svého bludu. 

A s tím dnešním uměním je to podobné – kolikrát jsme si 
jen řekli: „Cože? Tolik peněz za takovou patlaninu?“ 

A ti „opravdoví“ odborníci, ověnčení tituly, se předhánějí 
v ódách na krásu díla, jeho uměleckou hodnotu, vytříbe-
ný styl. Vyhlásí to do světa, udělají z nevkusného krásné, z 
obyčejného výjimečné a navrch předražené.  Je to zářný pří-
klad toho, jak jednotlivec či v tomto případě skupinka svojí 
hloupostí způsobí dehonestaci něčeho vznešeného. A umění 
bezesporu vznešené je – kolikrát jsme jen obdivovali v úžasu 
antickou sochu, renesanční obraz či barokní stavbu?! Podob-
ných příkladů je bohužel víc a nalezneme je bez dlouhého 
hledání všude kolem sebe.

Přeji nám všem, abychom byli světlou výjimkou, uměli 
včas rozpoznat onu „umělou hloupost“, ale hlavně – aby-
chom z ní vždy rychle vystoupili!

Martin Šlesingr
personalista

Obraz Marka Rothka (v překladu červená, žlutá) se vydražil přesně      
 za 86,88 milionu dolarů a překonal rekord za vydražené poválečné 

dílo.

Emil Filla, „Hlava muže v cylindru“ Aukce v ČR: 18 240 000 Kč.

jinách známý režim nepadl v době, kdy provozoval nejtvrdší 
represálie, ale zdánlivě paradoxně v době, kdy se chtěl polid-
štit. Lidé jeho snahu nepochopili, nepřijali a naopak využili 
uvolnění  a  vládu smetli. Nemusíme chodit nikam daleko. 
Komunizmus, minulý režim, který řada z nás na vlastní kůži 
zažila, zcela přesně podle této jednoduché poučky nepadl v 
době svých největších krutostí – tedy v padesátých letech. 
Naopak, právě tehdy psali občané hromadě děkovné petice 
za nejhrubší represálie, hlásili se šmahem do KSČ,  chodili 
jednotně k volbám manifestačně volit komunisty, psali pe-
tice za oběšení Milady Horákové a zločinného prezidenta  
Klementa Gottwalda  balzamovali, aby jim vydržel na tisíce 
let jako egyptský faraon-bůh. Když se sami  komunisté  už  
svých strašných  zločinů zalekli a chtěli si nasadit masku lid-
ské tváře, hrozilo jim bezprostřední smetení lidem a zachrá-
nily je až sovětské tanky. Podobně se komunistům vedlo „ve 
velkém“ – tedy  v Sovětském svazu. Tam už ale tanky neměly 
přijet odkud. A tak dále, přehrajte si v hlavě jakoukoli část 
dějepisu, kterou znáte. Poučka platí bezvýhradně.

Není tedy divu, že dnes, když máme tak velikou osobní 
svobodu, stále jenom nadáváme, odboráři  a David Rath nás 
ženou do ulic a na Václavák a myslíme si, že režim je potřeba 
smést. 

Jenže, co by mohlo asi tak přijít po svobodné demokracii?!
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HURÁ, PRÁZDNINY!
Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží,… tak se 

zpívá ve známé písničce.
A opravdu zvonek zazvonil v uplynulém školním roce na-

posledy a prázdniny začínají!!!
Neznám dítě školou povinné, které by nemělo radost z 

toho,  že ho čekají dva měsíce prázdnin. Ne tak již ale všichni 
rodiče, hlavně menších školáků, pociťují také takovou radost 
z tak dlouhého volna. Kam s nimi? – myšleno samozřejmě s 
dětmi. Jistě část prázdnin děti stráví s rodiči na dovolené u 
moře, u přehrad nebo na chalupách, využity budou i tábory 
s mnoha různými zaměřeními a naplno budou „pracovat“ i 
všechny babičky a dědečkové. 

Ne všichni si ale mohou napsat takovýto prázdninový scé-
nář. Mnoha rodičům totiž nezbývá nic jiného, než přistoupit 
na nejméně oblíbenou variantu prázdnin, a to je „ nechat 
děti doma samotné a doufat, že vše dobře dopadne a nestane 
se žádný průšvih.“ 

Pak samozřejmě přichází na řadu spousta instrukcí, co 
všechno se smí, co nesmí, co se má či nemá udělat. Ale ať 
jsou příkazy rodičů sebevíce jasné, nikdy nevíme, co se v 
chytrých dětských  hlavičkách může „vylíhnout“ a potom 

Kvido Štěpánek
ředitel fi rmy

P.S. Pro ty, kteří si myslí, že naši předkové žili v jakési mo-
rálně zlaté době, kdy právo platilo, stát řídili ti schopní a vů-
bec, vztahy mezi lidmi byly daleko lepší, jsem vybral báseň 
jednoho světového autora:

„Leč tebe zůstavit mu napospas?!?!

Jsem unaven
a za smrt prosím boha - 
jen nevidět už, 
jak je bita ctnost, 
a vynášena nicka přeubohá,
a křivdou rozšlapána nevinnost, 
a odívána zlatem nemohoucnost, 
a v trhu prodávána dívčí čest,
a pokálena bezúhonná vroucnost, 
a utloukáno to, co silné jest,

a umění jak panáčkuje vládě 
a doktor Blbec káže géniům,
a lumpové se posmívají pravdě 
a Dobro babě Zlu jak smejčí dům -
tím světem unaven tak rád bych zhas!
Leč tebe zůstavit mu napospas? 

William Shakespeare

často bývá jen malý krůček k nějakému tomu maléru.
Ale nějaká základní pravidla bychom  dětem měli určit v 

každém případě a tím co nejvíce možnost nějaké nepřed-
vídané události eliminovat – ať už je to jízda na kole s ka-
marády minimálně s helmou na hlavě (i když to platí vždy 
a nejenom o prázdninách), koupání se v rybníku nebo na 
koupališti bez plavčíka ( což je v blízkém okolí téměř všude) 
pouze za přítomnosti alespoň staršího kamaráda a jiné rady, 
které je dobře zvláště v tomto prázdninovém čase o něco čas-
těji připomínat.  A samozřejmě pravidelná hlášení alespoň 
SMS či krátkými telefonáty není třeba připomínat. Vždyť 
těch pár korun navíc se určitě vyplatí v porovnání s tím, co 
by se mohlo stát, kdyby…

Ale dost katastrofi ckých scénářů  a popřejme si jen pří-
jemné a veselé prožití nadcházejících dnů volna a mnoho 
hezkých prázdninových zážitků.

Hana Šedivková
nákupčí

ANDĚL(N)OVINY
-jak již uvedeno, 20. června ráno jsme na úsvitu (4:37 

SEČ) odhalili v kroužku asi čtyřiceti příznivců rekonstruo-
vanou sochu Anděla. Nejdelší cestu na tuto inauguraci pod-
nikl můj nejlepší kamarád  MUDr. Honza Hofta, vedoucí 
ortoped  z nemocnice Motol.  Jak se mi někteří  účastníci  
předtím i potom svěřili, v mystickém načasování, po noci 
lehkého spánku  a v příslušné  příhodné atmosféře čekali 
zázrak, který .....a teď – není to tisková chyba, ani nezkres-
luji minulost -  ... PŘIŠEL!  Ne, shůry nezazněl žádný hlas, 

žádná ruka bez těla nepsala  po silnici vzkazy  a nezaúřadoval 
tentokrát  ani proslulý hořící keř. To jen v srdcích - a nikoli 
jenom nás  přítomných, se pohnulo zaseté a v zimním spán-
ku dosud hybernované semínko dobra  a uvědomilo si svoji 
šanci vzejít a vyrůst.

-socha Anděla bude za odborného dozoru 26. července 
přestěhována do Hořic v Podkrkonoší akademickému so-
chaři Michalu Moravcovi (já jsem si jeho křestní jméno fakt 
nevymyslel!), který podle ní zhotoví kopii pro Urnový háj v 
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Svítání s Andělem – úžasné ranní setkání v Hradiskách 

Jablonném nad Orlicí.
-těsně před kopírováním, v sobotu 21. července, Anděla 

naskicovala akademická malířka Jarmila Maťátková. Obraz 
ojel na plátně bude trvat asi jeden rok.

-pokračujeme v natáčení amatérského fi lmu Anděl už má 
zase křídla, tentokrát přišli na řadu odborníci v teologii. 
Inu, ti odborníci! Více než oni se osvěčují lidé, kteří mají s 
anděly osobní zkušenost. Pokud k nim patříte nebo o někom 
víte, kontaktujte mě, prosím.

-Vojtěch Jasný, profesor newyorské Academy of Arts, svě-
toznámý režisér na úrovni Miloše Formana a Stevena Spiel-
berga , který natočil jednašedesát vesměs světově proslulých 
fi lmů (Všichni dobří rodáci,Až přijde kocour,Návrat ztrace-
ného ráje, a tak dále a tak dále), žije od malička ve spojení 
s Anděly a paralelními světy (pro bližší, nahlédněte článek v 
MFDnes z 16.července nebo si jeho kopii vyžádejte u mne). 
Byl jsem velmi vděčný, že mě přijal a mohl jsem  s ním do-
konce natočit vstup do našeho fi lmu. O půl sedmé v podve-
čer jsem s tříminutovým zpožděním zaparkoval na nádherně 
malebné Podkově v Bystrém. Mistr, oděný v bílém, už mě 

JIŘÍ BÜLLOW
Hezký den, 

Naše rodina je velká, jsem vlastní syn a rodiče přijali v mém dětství 
postupně čtyři děti z dětských domovů. Dnes jsou již všichni dospělí 
(tatínek již nežije). 

Jsme rodina věřící, ale nikoliv upjatým způsobem církevních stanov. 
Jeden z farářů před lety řekl mamince, že v pomoci dětem vykonala ve-
liký kus práce, ale že chybí v lavicích božího lidu. Maminka vysvětlila, 
že sice chybí v lavicích božího lidu, ale pracuje neustále na vinici Páně a 
tam zase nepotkává ty, kteří jsou pravidelně v lavicích božího lidu. 

Vycházíme z názoru, že vztah k Bohu je v nitru a není potřeba cizího 
prostředníka.

Svým studentům elektrotechnické fakulty ZUČ v Plzni  jsem vysvět-
loval, že člověk nemůže jednat podle svých tužeb, člověk může chtít a 
docílit jakékoliv hodnoty a jmění. To není proti žádnému Božímu záko-
nu. Problém si vytváří člověk pouze v případě, že hmotné hodnoty získal 
nebo získává na základě utrpení druhých (války, vraždění, interrupce, 
eutanázie, podvody v dědictví). Náhoda neexistuje. Byl jsem za to „ode-
jit“ z pozice vysokoškolského pedagoga i z fakulty.

Krása Vesmíru - ještě jsem nepotkal člověka, který by řekl, že Vesmír 
není hezký. Podstata je opět jednotná Boží Zákonitost jíž jsme součástí, 
její podstatou je Krása a Láska.

Bůh není žádné hřímání a zastrašování. Je to Univerzální Láska a kdo 
se nepostaví proti Zákonu Lásky, nemá se mu co stát. Takzvaná „karma“ 

není trest, ale čestné vyrovnání dluhu nebo přestupku lidského chování. 
Tak jako ředitel má kolem sebe spoustu spolupracovníků, má i Stvoři-

tel kolem sebe mnoho bytostí - andělů. 
Vaše myšlenka a touha společně s ostatními restaurovat sochu anděla 

je vynikající myšlenka. Není tak důležité, jak si anděly představujeme, 
nebo „vidíme“, ale jak jejich vedením a Božím zákonem jednáme. Posvě-
cení sochy v silách Archanděla Michaela přinese velké požehnání vašemu 
kraji. 

Nástup vlády Archanděla Michaela začíná 29. září a končí 23. prosin-
ce. Pak přejímá vládu jiný Archanděl. Archanděl Michael vyzařuje síly 
slunečního zlata a svým mečem chrání lidstvo i kraj před drakem sobec-
kého rozumu. Archanděl Michael přináší zklidnění do lidského života a 
odměňuje člověka za jeho jednání tak jako člověk, který pečoval o svoji 
zahradu dostává odměnou plody přírody.

Věříme, že Vaše odevzdání se pod ochranu sochy anděla v čase Arch-
anděla Michaela přinese mimořádné požehnání a ochranu vám všem. 

Bůh není bohem „na obláčku“, který shlíží na lidstvo. Bůh je Láska a 
také Láskou člověka stvořil. Bůh - Láska je ukryt v nitru člověka a tam 
Jej člověk kdykoliv může hledat.

Přejeme Vám, pane řediteli, i vaší rodině a vám všem příznivcům An-
děla v Jablonném nad Orlicí  Požehnání a Ochranu každý den.

Jiří Büllow a maminka Jana Büllowová
Plzeň

očekával a poznal okamžitě. Já skoro nikoho nepřijímám, ale 
u vás jsem cítil zájem opravdový a udělal jsem výjimku, řekl 
mi na úvod. A pak jsme dvě hodiny hovořili o Andělech, 
vystupování v fyzického těla, posmrtném životě a části na-
táčeli. Některé věci natočit nemůžete a ani je později nesmíte 
nikomu říct, požádal mě pan profesor. Podléhají totiž povolení 
z Onoho světa...

-po návratu sochy Anděla  na místo  v září t. r. provedeme 
samozřejmě také terénní zlepšení

-premiéru fi lmu Anděl už má zase křídla plánujeme 
předběžně na 29. září večer v Atriu

-možná si vzpomínáte na pracovní název fi lmu Anděl. Byl 
nevýrazný a dlouho jsme nemohli přijít na ten správný. Pak 
mi řekl při nějaké příležitosti jablonský farář Pavel Pokorný: 
Považ, telefonoval mi jeden starý pán z Jamného  a celý nadšený 
křičel do telefonu: Pane faráři, pane faráři, jel jsem do Orliček z 
Jablonného a považte,představte si, on anděl už má zase kří-
dla!!! 

A tu se mi rozsvítilo. Díky – to mi stačí! Už vím, jak se ten 
fi lm má jmenovat!

-Akademický sochař Michal Moravec vytesá také další pís-
kovcový blok, ve kterém budou jenom dvě šlépěje a bude 
umístěn z druhé strany bloku, o který se Anděl opírá . Ka-
ždý, kdo si chce na chvíli vyzkoušet úlohu Anděla strážce, 
nechť si stoupne do šlépějí a opře levou ruku o stejný blok 
jako on. Zamyslí se nad svými svěřenci, kteří jako ve hře 
Člověče, nezlob se! stoupají a padají na žebříčku dosaženého 
povznesení – sotva s pomocí andělů něčeho dosáhnou, už to 
zase vlastní hloupostí zkazí. A to vše se chaoticky opakuje po 
desítky tisíc let. Není to snadné, být Strážným Andělem lidí!

Kvido Štěpánek
ředitel fi rmy
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JÁ SE BOJÍM

Prdlej, praštěnej, cáklej a střelenej – čeština má dostatek 
výrazů, které všechny normální, usedlé a rozumné lidi při po-
hledu na tento obrázek napadnou. Rozumný, usedlý klasický 
ředitel má přece chodit v obleku, mluvit v ustálených klišé a 
ne budit rozruch, říkaje, co si myslí,a dokonce jezdit – ještě 
před zraky velkého počtu spolupracovníků – na koloběžce!

Kde se v nás vzal ten názorový rozdíl? Začínali jsme přece 
všichni jako děti – snili o všem možném a spíše nemožném 
a  chtěli se stát  kosmonauty a prezidenty. Jak to přišlo, že 
nás tenhle svět tak uzemnil a stali se z nás více či méně used-
lí,obtloustlí taťkové,kravaťáci, klasičtí manažeři, standardní 
a nevybočující mamky,matrony?!

 Abychom byli spravedliví, určité uzemnění je nezbytné, 
tak jako v elektroinstalaci domu. Ale pokud to přeženete, 
odteče vám všechna elektřina do země a už nezbude žádná 
na svícení, vaření,internet,televizi… A to se právě mnoha 
lidem stává. 

Opakovaně jsem se přesvědčil, že naopak právě ty největší 
kapacity jsou nejpřístupnější, v mém úhlu pohledu tedy nej-
normálnější. Pro usedlé, uzemněné lidi naopak jsou to nepo-
chopitelní,nekonvenční  výstředníci. 

Tak například největší idol mé dcery Daniely při studiích 
medicíny profesor Josef Koutecký, úžasná lékařská kapaci-
ta, napsal mezi jinými knihu s výmluvným názvem – Zůstal 
jsem stále klukem. Profesora Emila Škrabala zmiňuji ve smyč-
ce na recepci mnohokrát denně. Na jednu stranu fabrika po-
třebuje zažité mechanizmy, které fungují jako dobře namazaný 
stroj, řekl mi jednou pan profesor,ale na druhé straně jsou jejím 
největším nebezpečím. Nikdy nesmíte přestat vyvětrávat zatuch-
lost, usedlost a nikdy nesmíte přestat šokovat novými nápady, byť 
by se zdály bláznivé!

Profesorů, které jsem měl tu možnost a čest poznat a kteří 
vybočovali z usedlé společnosti „mým“ směrem, je mnoho, 
řekl bych, většina. 

Naposled jsem se přesvědčil při natáčení fi lmu Anděl. Tvr-

dě jsem narazil u lokálních rádoby celebrit. Já o andělích vů-
bec nic nevím! - omlouval se mi jeden farář z okolí - a kromě 
toho totálně nestíhám a nemám absolutně na nic čas! Protože 
se v telefonu ozývalo jakési vyvolávání, lekl jsem se, jestli ho 
snad neruším při mši. Ale ne, odtušil bezelstně, ale zavolej mi 
radši večer, já teď právě hraju tenis! 

Některým duchovním - například mnichovi dominikán-
ského kláštera v Plzni, který je údajně jedním ze dvou nej-
větších angelologů katolické církve, jsem se vůbec nedovolal, 
zato jsem skončil desetkrát u sekretářky, pokaždé se vzka-
zem, aby byl tak laskav a zavolal mi. Nezavolal.

Naopak s kapacitami skutečnými nebyl problém - komu-
nikují a spolupracují lehce, přátelsky, bez podmínek, podob-
ně jako zmínění špičkoví profesoři.

Nedávno jsem četl článek svého známého, snad můžu  říci 
i kamaráda, Radima Jančury, mediálně velmi populárního 
majitele Student Agency. Můj syn, který se právě intenzívně 
drtil na zkoušku, přesto nelitoval, že jsem ho vyrušil, a oba 
jsme se od srdce smáli nádherným a upřímným obratům. 
No, posuďte sami – Radim Jančura píše o protikorupčních 
aktivitách NFPK (Nadačního fondu proti korupci), jehož  je 
s Karlem Janečkem  spoluzakladatelem, například takto: Při-
rozeně, že lidem, na které míříme, se naše aktivity nelíbí a po-
dávají trestní oznámení proti představitelům NFPK…Osobně 
se nebojím. Mně by vůbec nevadilo, kdyby mě zavřeli, já bych si 
odpočinul. Připravil jsem svoji fi rmu tak, aby i kdyby mě někdo 
tzv. zastřelil, fungovala dál. A o kousek dále pokračuje: Není 
třeba závidět lidem, kteří se k penězům dostali podvody. Stačí 
vědět, že přijde čas, kdy si budou muset vzít svých pár švestek 
a z této země utéct….Copak nám chybí Viktor Kožený? Nebo 
chybí našim věznicím? Žije skoro jako bezdomovec, docházejí 
mu fi nance, ruplo mu v bedně a píše šílené knihy. 

Potud tedy jedna z největších osobností českého byzny-
su, Radim Jančura. Konvenční tedy jeho myšlenky rozhod-
ně nejsou. Zkrátka opakovaně se mi potvrdilo staré rčení, 
že „čím menší trpaslík, tím větší si nárokuje fotel“ a naopak, 
čím větší osobnost, tím skromnější. 

„Já se bojím,“říká Eva v naší fi lmové verzi příběhu o zá-
chraně evangelických emigrantů Andělem. Když jsme natá-
čeli, neměli jsme příliš pevný scénář a řada dialogů vznikala 
na místě. „Ale co mám říkat?! Já se toho bojím?!“ptala se Eva. 
„Tak řekni to, co cítíš– že se bojíš!“ navrhl Martin. Jak řekli, 
tak udělali. Eva tak přetransformovala svůj skutečný strach,  
aby se nepřeřekla, aby se známí fi lmu nesmáli, aby spolu-
pracovníci do ní nerýpali, do ochotnického strachu o svoji 
fi lmovou rodinu. A dopadlo to výborně - Evu pochvalně  
zmínil i redaktor MF Dnes.Taková užitečná transformace je 
ale možná jen výjimečně. Obvykle nás strach svazuje a nutí 
dělat věci, o kterých víme, že nejsou správné. Jestli byl Ježíš 
Bůh, má můj obdiv. Jestli byl člověkem, obdivuji ho úpl-
ně nejvíc. Ať tak, či tak, perfektně znal a připravil odpovědi 
pro všechna zákoutí lidské mysli na tisíce let dopředu. 

„Amen pravím tobě, že ty dnes, této noci, dřív než ko-
hout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš,“ říká Ježíš v zahra-
dě Getsemanské před svým zatčením a ukřižováním svému 
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apoštolovi a posléze největší křesťanské církevní kapacitě 
všech dob, Petrovi. Petr se s pláčem bránil, to že on přece 
nikdy, on že mistra miluje, ale skutečně se tak té noci stalo.
Strach před světem je prostě v nás zakódován, a když se ne-
musíme bát o život, tedy se aspoň bojíme toho, co o nás řek-
nou normální lidé.

Cesta strachu není správná. Tak, jako nakonec Petr strach 
prolomil a byl stejně jako Ježíš ukřižován, prolomme i my 
svoje strachy ve společnosti, kde se po nás - aspoň zatím - 
mučednická smrt nevyžaduje a jedná se tedy  o strachy pod-
statně menších kalibrů. 

Nenechme strach o to, co o nás řeknou, aby ovládl naše 
mysli a naše jednání. V tom nám může velmi pomoci pů-
vodní dítě, které stále žije v našich srdcích. Zůstaňme kluky 

a holkami, kterými jsme kdysi také i fyzicky byli, a nenechá-
vejme se svázat usedlými a unylými konvencemi a falešnými 
uzancemi zdánlivě normálního, ve skutečné podstatě nenor-
málního světa.

Ničeho se, přátelé, neobávejte, všechno dobře dopadne!, říkám 
často. Jediné totiž, co by  na tomto světě mohlo dopadnout 
špatně, je, když mineme cíl, pro který jsme se sem narodili. 
Všechno ostatní, i zdánlivé porážky, je jedno velké vítězství. 
Vždyť přece nikdo – ani  z  těch unylých – lidí dnes nepo-
chybuje, že Ježíš i mistr Jan Hus slavně zvítězili, i když byli  
těmi konvenčními  a standardními umučeni!

Kvido Štěpánek
ředitel fi rmy

NÁVRAT

PROČ JE DOBRÉ BÝT OPTIMISTOU

Pracuji v této fi rmě již 15 let s přestávkou na mateřskou 
dovolenou, na kterou jsem odcházela v roce 2002.

V té době se na montáži  vyráběly mixéry, různé druhy 
konvic, fritéz a jogurtovače. 

Po mém návratu se mnohé změnilo. Přibyla výroba pro 
automobilový průmysl.Vyrábějí se světla na Smart, Yeti, 
Mercedes, kapsy, zrcátka a schránky. V menším množství 
se pro fi rmu Philips vyrábí fritéza Cactus a pro domácí trh 
bravosky, jogurtovače a fritovací hrnec Praktik. Ale největší 
novinkou je MOTÚČKO, které  slouží pro ulehčení práce 
na zahradě, v lese i v  zemědělství. Dokonce se uplatní i  při 

Možná jste ten článek, který byl před nedávnem hitem 
zpravodajských serverů, také četli. Jakýsi pán trpěl nevylé-
čitelnou chorobou a podle všech kritérií mu zbývalo maxi-
málně půl roku života. Řízením osudu ale v nemocnici, kam 
šel na vyšetření zamíchali výsledky a pánovi oznámili, že je 
zcela zdráv. To by nebylo samo o sobě tak zvláštní jako to, 
že se věci udály před téměř třiceti lety. Celou tu dobu si pán 
žil spokojeně až do chvíle, kdy k němu konečně dorazila po 
letech pravá diagnóza. Po zjištění skutečného stavu věcí ne-
šťastník chřadnul a do půl roku zemřel, v podstatě se usoužil. 
Jedná se sice o klasický bulvár, který z duše nesnáším, nic-
méně jako příklad nám poslouží dobře. Pro každou činnost 
je totiž psychická, chcete-li vnitřní stránka v nás nesmírně 
důležitá a nepochybně ovlivňuje celý náš život. Naše vnitř-
ní nalezení, přístup k životu a způsob vyrovnávání se s jeho 
radostmi i starostmi jsou základními kameny pro spokojený 
a plnohodnotný život. Každý z nás se občas setká s onou sor-
tou lidí, pro které se vžil příhodný termín „věčně naštvaný“. 
Takový člověk nakvašeně ráno vstane z postele, v práci se 
několikrát pořádně rozčílí nad hloupostmi, odpoledne si za-
kleje na zahrádce či nad úkoly dětí a večer si užije adrenalin 
u zpráv. Postupně zabředává do svého každodenního folkló-
ru a bezpečně jej poznáte – mračí se, nezdraví, spolupráce 
s ním je téměř nemožná a v podstatě se vnitřně souží jako 
nešťastník z úvodu článku. Takoví lidé svůj život vlastně ani 

úklidu sněhu. Tento všestranný pomocník má mnoho pří-
slušenství. 

Velkou změnou prošel i systém stravování. Rozšířila se na-
bídka výběru jídel, která je možné si objednat i domů. 

Jsem ráda, že jsem se mohla vrátit do fi rmy, kde nezůstává 
nic při starém a stále se něco mění.

Přeji IB  mnoho dobrých nápadů  při vývoji dalších no-
vých výrobků. 

Munzarová Jana
dělnice Montáže D3

nežijí a pouze přežívají. Možná to ale všechno začíná dost 
nenápadně a na první pohled nevině. Jedna z našich typic-
kých lidských vlastností je ta, že stále chceme mít něco víc 
a mít se líp. Na tom by samo o sobě nic špatného nebylo. 
Problém je ale v tom, že si  neumíme vážit toho, co máme. 
Netěší nás, že máme pěkné auto, ale hněte nás, že soused 
má lepší. Neradujeme se z dobré výplaty, ta přece měla být 
mnohem vyšší. Vadí mám teplo i zima, slunce i déšť. A tady 
přesně začíná propad mezi věčně naštvané a nespokojené. 
Aniž si to člověk uvědomí, je z něj pesimista, který nadává 
na kdeco a kdekoho.

Cesta ven je velmi obtížná. Proto je tak důležitý pozitivní 
přístup k okolí, zaměstnání a životu celkově. Uznávám, že 
současná celospolečenská a politická situace mnoho optimi-
smu neskýtá. Důležité je proto nepodléhat chmurám a najít 
si takové přátele či spolupracovníky, kteří jsou na stejné vlně. 
Myslím, že se to v naší fi rmě ve velké většině daří a jsem 
tomu opravdu rád. 

Martin Šlesingr
personalista
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Oslava 3000. prodaného Motúčka a prezentace vynálezů IB

Návštěva velvyslance Ukrajiny v naší fi rmě vč. setkání s našimi ukrajinskými spolupracovníky

HNĚDÝ MOR
Ne, řeč není o fašizmu, šířícím se sem v 30. letech minu-

lého století z Německa, ale o hnědých vypasených slimácích, 
kteří se rozšířili tentokrát údajně ze Španělska či Portugalska.

Využili přitom kamionové i letecké přepravy, a tak není 
divu, že se zhruba před 10 lety objevili na našich zahrádkách 
dosud neznámí tvorové, krásou nesrovnatelní s našimi tu-
zemskými slimáky s boudičkou . 

Dříve než přišla instrukce z Bruselu, jak se s tímto nebez-
pečím v rámci sjednocené Evropy vypořádat, kdo má komu 
zaplatit za nežádoucí vývoz  škůdců a kde selhala kontrola 
potravin, využili tito životaschopní tvorové právního vakua a 
poschovávali se pod kameny ve vlhkých koutech, aby odtud 

vyráželi spásat naše zahradní bioprodukty. Jejich nebezpeč-
nost nespočívá pouze v tom, že nás připravují o plody naší 
práce, ale například i v tom, že zvyšují nebezpečí smyku, 
a tím i úrazu na cyklostezkách pro vyznavače aktivního ži-
votního stylu na horských, trekingových i silničních kolech, 
in-line bruslích, skládacích i silničních koloběžkách, skate-
boardech či kolečkových lyžích. Jedině jezdci na čtyřkolkách 
a maminky na bruslích, které se přidržují rukojeti kočárku, 
jsou v relativním bezpečí. A to nemluvím o joggingových 
běžcích či nord-walkingových chodcích, pro něž může být 
slimák také nečekanou nástrahou. Dále mohou být slimáci 
příčinou nepříjemných sousedských sporů, kdy např. pečli-
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MOC
naučme se ji používat ve prospěch budoucí a lepší 
společnosti

Slovo „moc“ má několik významů a já bych rád přiblížil 
toto slovo ve smyslu -  mít moc nad něčím čili ovládat ně-
koho nebo něco. 

Hned na úvod musím říci, že pominu moc soudní, úřední 
moc, vyšší moc a potravinový řetězec, kde platí moc silněj-
šího z důvodu zákonů přírody. Platí totiž, že až po tato vy-
užívání moci je vše v pořádku. Ať už podle zákonů, anebo 
společenských norem. 

Ponechme tedy stranou vyšší a politické moci a sestupme 
na naši úroveň. Budeme se zabývat mocí tak, jak ji známe 
z běžného života, setkáváme se s ní prakticky stále. Je vyu-

vý zahrádkář se vzorně vyholeným trávníkem, kde se žádný 
plž neschová, obviňuje svého nepořádného souseda s vyso-
kou trávou, že se tam přes den slimáci skrývají, aby v noci 
zaútočili na jeho zeleninu. Běžný plot je přitom prakticky 
neúčinnou překážkou.

Protože údajně nemají slimáci v Česku přirozené nepřátele 
kromě určitého druhu kachen, které  nikde volně  nepo-
bíhají, rozhodl jsem se shromáždit a dát k veřejné diskuzi 
svépomocné metody jejich likvidace tak, jak jsem je posbíral 
u veřejnosti.

a) Metody bez přímé likvidace

1) Nalezeného slimáka hodit co nejdále k sousedovi.
Výhodou této metody je její jednoduchost a přijatelnost 

z ekologického hlediska, nevýhodou  možnost, že se slimák 
zase vrátí.

2) Umístit slimáka na veřejnou komunikaci.
Možnost, že se slimák vrátí, je u této metody menší. Nevý-

hodou je však omezené množství slimáků, které takto může-
me umístit, a nutnost dostatečně frekventované komunikace 
v blízkosti zahrady, která nesmí být cyklostezkou.

b)Metody spojené s přímou likvidací

1) Slimáky posbírané do nádoby nebo na jejich přirozených 
stanovištích posolit.

Jedná se o poměrně starou a dosti rozšířenou metodu. Vý-
hodou jsou poměrně nízké náklady a bezkontaktní likvidace 
slimáků. Nevýhodou pak pohled na pomalu se rozpouštějící 
slimáky spojený s představou, že by to někdo udělal nám.

2) Slimáky posbírané do nádoby zalít vařící vodou z rychlo-
varné konvice.

Tuto metodu považuji pro slimáky za přijatelnou. Nevý-
hodou  je nutnost přívodu el.energie na zahradu a také fakt, 

že než ohřejeme vodu, slimáci občas utečou. Také vzniklý 
vývar je dosti odporný a je nutno ho nalít někam do kanálu.

3) Slimáky posbírané do nádoby utopit zalitím studenou 
vodou.

Jedná se o variantu metody 2), ovšem podle mne pro sli-
máky nepřijatelnou. Autor této metody také používá ke sbě-
ru hrotem opatřenou tyč, aby se vyhnul přímému kontaktu 
se slimákem. To považuji již za přímo neetické. Tuto metodu 
nedoporučuji.

4) Malé slimáky předhodit slepicím, velké rozkrojit na půl a 
poté udělat totéž.

Jedná se o přírodě nejbližší ekologickou metodu, při které 
údajně navíc slepice snášejí velmi kvalitní biovejce. Nevýho-
dou je nutnost chovat slepice, které pozemek spolehlivě zničí 
daleko rychleji než slimáci, a krájení slimáků napůl také není 
nic zvlášť příjemného.

5) Posypání terénu modrými granulemi, které jsou dostupné 
v obchodě.

Poměrně účinné, avšak nákladné a navíc prakticky nepou-
žitelné pro pozemky nad 1000m2. Také bílá stopa slimáka, 
který se po pozření granule vydal na svou poslední cestu, 
vzbuzuje nepříjemné asociace.

Ostatní používané metody jsou již jen variantami uvede-
ných. Domnívám se, že problém stále čeká na své uspoko-
jivé řešení. Měly by zasednout příslušné komise a ekologičtí 
aktivisté, aby dali občanům jasné instrukce, jak postupovat. 
Zatím se musíme spokojit s výše popsanými metodami.

Vaše náměty k předloženému tématu uvítám na tel. čísle 
465 616 213.

Stanislav Dubský
vedoucí ŘKJ D2

žívána v různých podobách, situacích a hlavně intenzitách. 
Oprávněně a neoprávněně.

Jednou za mnou přišla dcera, když jí bylo asi 13 let, a ze-
ptala se mě, co je to zákon padajícího hovna. Začal jsem jí 
vysvětlovat principy a v tom přišla matka a vynadala jí za  ně-
jakou hloupost. Bylo naprosto zřejmé, že to, čeho se matka 
dopustila, bylo zbytečné, a že to celé bylo vlastně o tom, co 
vám chci touto cestou sdělit. Dcera se na mě podívala a řek-
la: „Taťko, není to náhodou zákon padajícího hovna? Tys jí 
přeci před chvíli za něco vynadal a ona to jen posílá dál!“ 
Byl jsem šťastný, jak mám chápavé dítě. Moje odpověď zněla 
jasně a dcera hlavně pochopila bez dlouhých výkladů, jaký je 
svět. Kdo má vyšší postavení ve společnosti a nebo má fyzic-
ky navrch, má jasnou převahu jednat. Správné to rozhodně 
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není, ale jak s tím naložit?
Jak vychovávat mládež a jak se vlastně chovat v těchto pří-

padech? V první řadě je třeba jít příkladem a rozeznávat jed-
notlivé typy zneužití moci. Já třeba osobně nesnáším, když 
vynervované matky bijí své děti kvůli maličkosti na veřejnos-
ti. V těchto případech vystupuji z davu a zastavuji páchané 
násilí! Kolikrát stačí na takto šílenou ženu zakřičet „au! to 
bolí!“, většinou psychopatický výprask ustane a je klid. Je 
ale třeba si položit otázku, má na to právo? Nemá! Bije své 
dítě, protože má nad ním moc. Dítě se neumí bránit, tak je 
jednoduchým terčem. To samé se ale odehrává v některých 
rodinách, kde platí právo silnějšího, ale ani domácí násilí 
není cílem mého příspěvku. Toto vše je ovšem počátkem 
toho, co dítě bere jako normu, a jednou nám to vrátí při 
jiném okamžiku třeba tím, že ze sociálně vyšší pozice námi 
pohrdne a třeba nás z okýnka referenta podpory důchodů 
pošle k čertu anebo pod most. Bude si totiž myslet, že ječet 
na lidi je normální. Konec konců, vždyť je to na státních 
úřadech běžné, že? 

To, na co se chci zaměřit nejvíce, je zneužívání moci so-
ciálních vztahů ve společnosti a na pracovištích. Absolutně 
nesnáším, když člověk, který ze své pozice může něco udělat, 
posune tu odpovědnost nebo vlastní úkon na nižší pozice. 
Ano, má tu moc nařídit něco lidem pod sebou a mnohdy je 
to i správné, od toho tam ti lidé jsou, ale bohužel se setkává-
me s tím, že tito lidé jen shodí problém ze stolu a bravurně 
ho posunou směrem dolů. Většinou to ovšem dělají ti, kte-
ří podřízené nemají, ale jen si najdou sociálně slabší pozici 
osobnosti, která to holt musí unést. Jak by k tomu přišel ten 
poslední člověk ve fi rmě, na kterého všichni všechno hodí 
právě ve stylu zákona padajícího hovna??? Ať už je to snůška 
nadávek, nebo halda práce, která nikoho nebaví!!!

Myslím si, že v naší fi rmě je dělba práce nastavená dobře 
a že s nějakými malými zádrhely vše funguje tak, jak má. 
Musím ale zároveň říci, že se i u nás občas setkávám se zne-

užíváním tzv. malé moci, že se tu a tam najde někdo, kdo se 
obrátí se svými úkoly na své kolegy z nižších pater a posune 
je směrem k nim. 

Ale také jsou ve společnosti případy, že když to nejde smě-
rem dolů, tak se jistě najde někdo v horizontálním směru, 
kdo to odskáče pořádným verbálním útokem -  bohužel, ně-
kdy právě volající dodavatel, zákazník nebo jen kolemjdou-
cí spolupracovník. Pokud se někdo domnívá, že to jsou jen 
řádky slohové práce, tak je na omylu. Je to závažný problém 
a pro takové lidi není ve spořádané společnosti místo!

Tak, vážení, zamysleme se. Přehazování problémů na dru-
hé rozhodně není ta pravá cesta  a jak já  říkám, pokud máš 
příležitost na někom si smlsnout a s oblibou to provedeš, pak 
jsi rozhodně ten člověk, který, kdyby měl větší příležitost, 
bude zneužívat více. Končí to největšími maléry, které vidí-
me třeba v TV. Rozhodně bychom měli být lepší společností! 
Každý však musí začít u sebe. Tak jako déšť se skládá z kapek, 
můžeme se společně disciplinovaným a sociálním myšlením 
zbavit nepříjemných kauz.

Vždyť slovo moc vyjadřuje daleko lepší a silnější vztah, 
který je vyjádřen slovem pomoci. Na to se poslední dobou 
zapomíná. Takže mysleme, jak si pomoci, jak pomáhat li-
dem kolem sebe, jak pomáhat druhým. Položme si otázku, 
kolikrát jsme řekli spolupracovníkovi: „Můžu ti nějak po-
moci?“ Je to přeci tak snadné, a dokonce v naší fi rmě velmi 
dobře zakořeněné. 

Vždyť pomoci druhým je věc, na kterou můžeme být za 
Isolit-Bravo všichni právem hrdí. Buďme takoví i v osobních 
životech a prostřednictvím našich dětí se prosaďme za lepší 
společnost!

Milan Žemlička
vedoucí D5

NĚMÉ SVĚDECTVÍ 
Dne 25. září 1941 byl za: (cituji historický dokument) „Skutkem osvědčené nepřátelské smýšlení vůči Říši“ zatčen zaměst-

nanec nádraží v Ústí nad Orlicí Josef Filip. O jeho dalším osudu vypovídají níže uvedené a chronologicky řazené dokumenty.
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Dlouho jsem přemýšlel, v jaké formě mám tento příspěvek uveřejnit. Napadaly mě různé varianty, ale nakonec jsem se 
rozhodl pro tuto, pro někoho možná příliš strohou a drsnou. Ale to je důvod, proč jsem se rozhodl právě pro ni. Záměrně 
jsem německy psané dokumenty nepřekládal do češtiny, protože v tomto případě německý originál vyvolá v člověku mnohem 
větší emoce než jeho překlad. 

Právě 6.7. 2012 uběhlo od smrti Josefa Filipa 70 let. Čest jeho památce.
PS : 
1) Uveřejnil jsem dva dopisy ze sedmi obdržených. Každý vězeň mohl poslat za měsíc pouze jeden dopis, který musel být 

v němčině a jeho obsah podléhal důkladné cenzuře. Pokud dopis cenzurou neprošel, žádná další možnost poslání dopisu v 
daném měsíci již neexistovala.

2) Ani na jednom německy psaném dokumentu není uvedeno jméno důstojníka SS. Vždy pouze hodnost a nečitelný 
podpis.

Také jsem se dlouho rozhodoval, jak tento článek ukončit. A rozhodl jsem se použít úvod z novinového článku „Mauthau-
sen žaluje“, který byl otištěn v Lidové demokracii dne 30. května 1945:

„Nevinní lidé se vracejí z koncentračních táborů a vyprávějí. Bolest jim zírá z očí, hlas se chvěje, ztrhané tváře němě podtr-
hují hrůzu prožitého utrpení. Nasloucháme. Nasloucháme se zatajeným dechem, s účastí, jakou bychom sotva kdy někomu 
věnovali. Ale uvnitř, někde v nejzazších hlubinách lidství pociťujeme stále jakýsi zárodek nechápavosti a rozpaků. A přece 
naši lidé nelžou. Stojí před námi, hanebná znamení ukrutenství leží na jejich rysech, pohybech, doposud nepřekonaný úděs 
vane z jejich řeči. Mluví, jak skutečně žili, trpěli a strádali. Je to vše možné? Jak je možné, aby člověk 20. století beztrestně a s 
perversním cynismem mohl sáhnout na životy tisíců mužů, žen a dětí? To vše v plné pravdivosti jsme pochopili v okamžiku, 
kdy nám bylo dopřáno stanout na půdě prosáklé krví našich lidí, na půdě pověstného koncentračního tábora Mauthausen. 
Nero, Domitian, to vše bledne před nízkou zvrhlostí nadčlověka 20. století.  - Zanedlouho oheň a pluh vyhladí zvířecká 
místa zvěrstev, jaká svět nepoznal. Pravda, mrtví se již nevrátí. Ale ve jménu spravedlnosti vstanou a s živými předstoupí před 
spravedlnost světa, aby žalovali, aby žalovali nejen pro blaho přítomných, ale i budoucích. Bude jich mnoho a poznáte je. Ze 
všech národů této země. A budou tu i ti, o nichž víte nejméně. Věřte jim. Věřte, že Himmlerův vyhlazovací tábor Mauthausen 
byl jedním z nejhnusnějších a nejodpornějších. Věřte tomu právě proto, že se o něm dovídáte teprve nyní …..“

Važme si toho, že žijeme v době, kdy jsme nic podobného nezažili, kdy vše výše uvedené je již pouze historií, i když pro 
někoho stále ještě hodně bolestnou. Ale nezapomeňme. Moc je velmi špatným pánem a mnoho lidí ji neunese. A je jedno, 
zda mluví německy, japonsky anebo česky.

Tento článek a dokumenty v něm uveřejněné byl otištěn s laskavým svolením mé maminky – Jarmily Bodlákové rozené Filipové, 
které bylo v roce 1942 pouhých pět let.

Petr Bodlák
vedoucí SaM
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BRUSKA ELB
Před dvěma měsíci byla v nástrojárně instalována nová 

NC bruska od Německého výrobce ELB, typ SMART BL15 
H7D. Parametry stroje  umožňují broušení větších dílců až 
do velikosti 1500 x 800 x 500 mm  a hmotností až 1900 
kg. Dalšími zajímavosti stroje je lože z mikrogranitu, který 
má lepší tepelnou stálost a tepelnou stabilizaci hydraulické-
ho oleje. Díky tomu si stroj udržuje stálou teplotu a pracuje 
stabilně s velikou přesností. Stroj je osazen nejmodernějším 
řídícím systémem, který umožňuje bezobslužný automatic-
ký provoz a broušení několika dílců najednou. 

Tato investice do nového stroje byla správná, nová bruska 
nahradila dva starší stroje, a proto je výroba v nástrojárně 
produktivnější a přesnější
Jiří Zavřel a Jaromír Kotyza
brusiči Nástrojárny

MOTÚČKO DOBÝVÁ KORUTANY!
Je již dobře známo, že naše Motúčko se neprodává jen 

po České republice. Od poloviny roku 2011 expandujeme 
úspěšně  i do zahraničí, a to převážně do německy mluvících 
zemí, jako je Lucembursko, Švýcarsko, Německo a Rakous-
ko. 

Naše obchodní oddělení s těmito zeměmi navázalo ob-
chodní vztahy ve smyslu  vybudování obchodní sítě ve formě 
obchodů a dealerů. Pro tyto partnery a zahraniční zákazníky 
se  Motúčko prodává pod obchodním názvem Motokarre. 
Jelikož se jedná o skvělého pomocníka nejen na zahradě, 
v lese, ale také i v ostatních hobby aktivitách, získal si rychle 
své příznivce. V poslední řadě nachází  obdiv i mezi staveb-
ními fi rmami a zemědělci.

Ráda bych vás seznámila s jedním velkým úspěchem, 
na který je naše společnost náležitě hrdá a který dokazuje, 
že námi vynalezený a vyráběný výrobek je jedinečný a za-
ujme širokou škálu profesí, počínaje  „hobbisty“  a  konče 
politickými špičkami .

Dne 11. - 13. května 2012 jsme se účastnili veletrhu 
v Obervellachu ve spolkové zemi Korutany v Rakousku, kde 
jsme prezentovali Motúčko.

Na veletrhu se nám podařilo zkontaktovat zemského  hejt-
mana  spolkové země Korutany pana Gerharda Dörfl era 

(na  fotografi ích pán, který obsluhuje Motúčko). Pan Dör-
fl er si se zájmem vyslechl popis a technické přednosti výrob-
ku a poté osobně otestoval jeho  výkonnost i spolehlivost. 
Kouzlu Mottokarre neodolal a ihned jedno zakoupil. 

V dalším dni bylo Motúčko prezentováno zástupcům kra-
je na úřadu Zemského hejtmanství v Klagenfurtu, a to již 
za účasti novinářů.  Prezentace byla opět úspěšná, jelikož do-
šlo k objednání dalších 5 kusů pro místní technické služby.

Spokojenost se zakoupeným výrobkem dokazuje i fakt, 
že předání  Motúčka zemský úřad zveřejnil na svých hlav-
ních internetových stránkách, viz  přiložený webový odkaz 
a  fotografi e.

Jsme přesvědčeni, že i v budoucnosti budeme slavit další 
úspěchy v prodeji tohoto úžasného výrobku nejen v České 
republice a německy mluvících zemí, ale i jinde.

Odkaz… http://www.ktn.gv.at/27987_DE-ktn.gv.at.?new-
sid=19502&backtrack=27987

Daniela Štefanská        Ing. Martin Cihlář
zahraniční obchod           manažer projektu  

Foto č. 1 Test Motúčka zemským hejtmanem Dörfl erem Foto č. 2 předání Motúčka zástupcům Zemského úřadu a technic-
kých služeb
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MOTÚČKO(NO)VINY ON-LINE

EXPANZE VÝROBKU MOTÚČKO

-osmého  června  na mikroslavnosti  jsme pokřtili  třítisící 
prodané  Motúčko
-do skupiny příslušenství přibyly další užitečné: 
-manipulátor těžkých  břemen Herkules
-orací pluh Přemysl
-brzda pro jízdu z prudkého kopce z nákladem Brejk
-rozjezdový modul Softstart
-vinařskou nástavbu Veritas
-kolo s balonovou pneumatikou Traktor 160
-společný modul Brzda-Plynulý rozjezd-Ovládání rychlosti 
(BAPOR)
Fota a krátká videa naleznete na našich www

-Motúčko POWER  se zvýšeným výkonem a nosností  o 
20% je v sériové výrobě.  Je cíleno především na profesionál-
ní zákazníky a nejnáročnější segment trhu.
-Motúčko SOFT má naopak nosnost sníženou na 80 kg, 
výkon zůstává,  konstrukce  je o 6 kg vylehčená, rukojeti 
zkrácené, barva žlutá puntíkovaná. No, dámy, pomocník 
jako stvořený!
-v roce 2012 jsme se s Motúčkem zúčastnili , popřípadě zú-
častníme 10 výstav  v Čechách a na SLovensku
- v německy hovořícím  zahraničí  jsme již vystavovali  v St. 
Poeltenu a v Obervellachu v Rakousku. Na posledně jme-
nované jsme získali pro Motúčko také zemského hejtmana 
Korutan a jeho spolupracovníky, kteří  na místě koupili 5 
Motúček pro Technické služby města Klagenfurtu
- v Polsku na výstavě u Agro u  Opole 
-připravujeme další výstavy, mezi jinými také závody do vr-
chu v konkurenci  s výhradně pásovou technikou na nejstr-
mějších vinicích Evropy na řece Mosel v Německu, 13.srpna 
(naštěstí to není pátek). Reprezentovat nás bude ředitel , 
který již teď trénuje.
-Motúčko vozí náklady na Sněžku-Poštovnu, kam nemají 
přístup žádná motorová vozidla
-5.července provedl Milan Žemlička  předváděcí akci asi 5 

Rozhodla jsem se zmínit o výrobku,kterým se teď právem  
pyšní Isolit-Bravo. 

Člověk, když odpracuje 14 let u jedné fi rmy a vidí, co se 
vyrábělo a kam se výroba posunula, tak se raduje, že mohl 
něčím výrobě přispět  anebo alespoň mohl být u toho.

Těší mě, když jedu na Ukrajinu navštívit rodinu a známé  
a tam potkávám lidi, kteří využívají výrobky Isolit-Bravo. 
Chválí si kvalitu a já můžu být pyšná, že u této fi rmy, která 
si zakládá na kvalitě ana spokojeném zákazníkovi, pracuji.

Je velká škoda, že tam prozatím nevědí o novém výrob-
ku Motúčko. Myslím si, že hodně lidem a fi rmám by tento 
vynález zjednodušil práci a ušetřil  čas.Když jsem měla mož-
nost vyprávět několika známým o  Motúčku, tak projevovali 
zájem. Hodně mě to potěšilo.

Nemůžu se dočkat, až opět pojedu na Ukrajinu. Promlu-
vím s několika lidmi a třeba i pomůžu  expandovat  Motúč-

ko do další  země. Na Ukrajině spousta lidí pracuje manuál-
ně a věřím, že by ho dokázali  velmi ocenit.

„Říká se, že díky sedmi známostem se dá dostat i k prezi-
dentovi!“

Doufám, že zásluhou svých kamarádů a rodiny udělám 
Motúčku pořádnou reklamu a za pár let mi lidé poděkují, že 
jsem se  o našem výrobku zmínila a doporučila ho.

Chtěla bych touto cestou poděkovat  spolupracovníkům, 
kteří měli tento nápad, a těm, kteří ho pomohli  zrealizovat.

Přeju jim spoustu dalších skvělých myšlenek!

Ganna Keyzerová
Vedoucí D3

tisícům turistů, kteří ten den dorazili na Sněžku
-téhož dne předváděl s  úspěchem Motúčko  velkému počtu 
turistů, kteří dorazili na otevření Suchého vrchu Motúčko-
-tým složený tentokrát z  Petra Bodláka a Martina Šlesingra
-v časopise Receptáře se objevily rady kutilů na doplňky jako 
například velkoobjemová nástavba na seno, Herkules a další
-lidový vynálezce pan Klapetko zkonstruoval a vyrobil  z po-
honné jednotky Motúčka zahradní traktůrek, který bez pro-
blémů uveze 250 kg plus  pana Klapetka  k tomu nelehkým 
terénem jeho zahrady. Video můžete shlédnout na recepci 
IB. Inu, s takovými lidmi skutečně lze Číňany porazit!
-akumulátor byl posunut o 40 mm směrem k ose kola a zdvi-
hací síla v rukojetích se tak zmenšila o 1 kg
-od 1.srpna  t.r. se objeví v nabídce platba Motúčka na splát-
ky
-z pohonu  Motúčka vycházejí další potenciální výrobky – 
paletový vozík MÁŤA  a terénní koloběžka ANYPLACE, 
které v prototypech vidíte pohybovat se po IB a dále  elekt-
rický rudl  E-RUDA, který je ve výrobě
-trvale nás zajímají nápady na vhodná příslušenství k Motúč-
ku, a tak dveře pro všechny kutily a domácí vynálezce jsou 
široce otevřené
-26.srpna bude Motúčko v pořadu receptář Přemka Podlahy 
na Primě

redakce občasníku

„Bude osm a ještě 
pracují?!

Oni teď spadají 
pod Isolit?“
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MOTÚČKO SLAVÍ LETOS ÚSPĚCHY 

MOTOTACZKA – DEBIUT NA WYSTAWIE OPOLAGRA 2012

Není to tak dávno, co jsme slavili Motúčko s pořadovým 
číslem 1000 a už  je tady Motúčko s číslem 3000. Letos se 
opravdu v prodeji  Motúček daří a to jak v tuzemsku tak i v 
zahraničí.  Určitě tomu přispěla únorová reportáž v pořadu 
Přemka Podlahy  „Receptář prima nápadů“, potom výstavy, 
kterých jsme se s Motúčkem účastnili (jejich přehled – jak 
těch minulých tak i těch, které nás ještě čekají - najdete na 
konci tohoto článku). Hlavně ale pomohla, a to především  
v Čechách, ta lidová šeptanda,  kdy si o tom lidi povídají 
mezi sebou. Ten  má Motúčko doma, ukáže ho sousedům, 
ti si o tom povídají se známými …… a takto  se informace 
šíří dál.  Je opravdu  velký rozdíl, když porovnám stávající 
stav se stavem před dvěma lety. Tehdy o Motúčku skoro ni-
kdo nevěděl a nyní, když se o Motúčku zmíníte, tak většina 
lidí již reaguje slovy: „To jsem už viděl“. A to je opravdu to 
nejdůležitější – lidé již tento výrobek znají.

Co se týče zahraničí, tam se zatím nejvíce daří v Německu, 

W dniach od 15 do 17 czerwca wzięliśmy udział w wystawie 
rolniczej Opolagra 2012. Bijąca rekordy popularności 
impreza odbyła się po raz dziewiąty w Kamieniu Śląskim, 
niedaleko Opola. Mogę powiedzieć, że dla naszej Mototaczki 
był to ofi cjalny debiut na wystawie tej wielkości, która 
odbywała się w Polsce.

Jak dotąd podobne przedsięwzięcia nie przynosiły 
większych skutków. Wydawało się, że Polacy podchodzą do 
naszego produktu bardzo sceptycznie.

Jak wielkie było moje zdziwienie kiedy okazało się, że 
Mototaczka już pierwszego dnia zaczyna robić furorę wśród 
odwiedzających wystawę.

kde se dokonce stalo to, že se dva dealeři potkali na prodej-
ně, kam chtěli dodávat Motúčka a poprali se spolu. Věřte 
nebo nevěřte, ale skutečně je tomu tak. Motúčko jim stálo 
za to, že se porvali jako malí kluci. Je politováníhodné, že 
se to stalo, ale upřímně řečeno, jsem rád, že Motúčko je ta-
kový skvělý výrobek, že se kvůli němu dokáží poprat i dva 
dospělí chlapi. Dalším úspěchem Motúčka je určitě to, že si 
ho v Rakousku koupil i zemský hejtman spolkové země Ko-
rutany Gerhard Dörfl er, který ho chce zároveň zakoupit pro 
technické služby města Klagenfurt ( ale o tom již v článku 
Daniely a Martina na jiném místě tohoto Občasníku).

Takže nezbývá si než přát, abychom brzy mohli oslavit 
Motúčko s pořadovým číslem 5000.

Petr Bodlák
Vedoucí SaP

Ponieważ każdy z wystawców chciał pokazać siebie i 
swój produkt z jak najlepszej strony, muszę przyznać, że 
„konkurencja“ była ogromna. Najnowsze modele traktorów, 
kombajnów, ładowarek, i całego szeregu sprzętu potrafi ącego 
wykonać prawie wszystko, prezentowali wystawcy z całego 
świata.

Nasze stoisko, umieszczone między największymi 
producentami sprzętu rolniczego i ogrodniczego przyciągało 
ogromne ilości zaciekawionych zwiedzających. 

W sobotę nasi najbliżsi sąsiedzi, ze stoiska Husqvarna, chyba 
nie byli w stanie już dłużej powstrzymać swojej ciekawości 
i znudzeni brakiem interesantów wszyscy pojawili się u nas 

Slibovaný přehled letošních výstav a předváděcích akcí Motúčka :

Konzum - otevření  prodejny HOBBY MARKET Ústí nad Orlicí 10.3.2012 Čechy

Setkání vinařů Moravská Nová Ves 23.3.2012 Čechy

Wissa Messe St.Pölten 19.- 22.4.2012 Rakousko

Gardenia 2012 Nitra 19.4.-22.4.2012 Slovensko

Vinařský den Prušánky - Něchory 21.4.2012 Čechy

Zahrada 2012 Havlíčkův Brod 27.4. - 29.4.2012 Čechy

Doubravice u Boskovic - akce na pštrosí farmě Doubravice 28.4.2012 Čechy

Dům a zahrada Liberec 10. - 13. 05. 2012 Čechy

Stavba, zahrada, hobby Svitavy 12.5.2012 Čechy

Mölltaler Messe Obervellach 11.-13.5.2012 Rakousko

XIII. Veletrh Novojičínska Nový Jičín 12. – 13.5.2012 Čechy

Opolagra Opole 15.-.17.6.2012 Polsko

Závody tažných koní Loštice 23.6.2012 Čechy

Spoga Gafa Köln 2.-5.9.2012 Německo
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SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK MOTÚČKA
Dobrý den pane Žemličko,

konečně Vám posílám fotky Motúčka. Jsme s ním velmi 
spokojeni. Pouze jsme si # vpředu přidělali kovové zpevnění, 
aby se ta velká plastová korba nezlomila. To # by myslím 
brzy hrozilo. Baterie vždy vydrží minimálně týden. Motúčko 
vyjede po # rampě i na vůz (sedmituna).

z chęcią zapoznania się z naszym produktem. „Panowie, co 
wy tu sprzedajecie - wszyscy chodzą do Was?“ zapytał jeden 
z przedstawicieli Szwedzkiej fi rmy.

Pod wielkim wrażeniem, był reporter gazety NTO, 
który Mototaczkę zakwalifi kował jako jeden z kilku cudów 
techniki prezentowanych na tegorocznej Opolagrze.

Podczas trwania samej wystawy złożone zostały 3 
zamówienia od klientów indywidualnych, z czego 2 taczki 
zostały już przekazane zamawiającym. Oprócz tego kilka 
osób wyraziło chęć zakupienia naszego produktu w jak 
najbliższym czasie.

W ostatnich dniach otrzymałem bardzo ciekawe 
zamówienie od Jednostki Wojskowej w Opolu. Zamówiła 
ona Mototaczkę z wyposażeniem, która będzie służyć na 
tamtejszym poligonie 

Obecnie dyskutujemy o kolejnych zamówieniach z 
potencjalnymi klientami. Kilka dni po wystawie kontaktowali 
sie z nami przedstawiciele „Kompani węglowej“ w skład 
której wchodzi kilka kopalń na terenie Polski, planujący 
zamówić Mototaczkę na próbę. Jeżeli zdałaby ona egzamin 
istnieje możliwość, że będzie zapotrzebowanie na większe 
ilości. Również kilku dealerów zgłosiło chęć sprzedaży i 
dystrybucji Mototaczki na terenie Polski.

Pozytywne przyjęcie Mototaczki na wystawie w Polsce 
napawa nas wielkim optymizmem. 

Cieszy nas również fakt, że drzwi polskiego rynku, które 
do tej pory wydawały się być zamknięte, zostały w końcu 
uchylone. W tej chwili tylko i wyłącznie od nas będzie 
zależało to, aby sukces wystawy przekuć w konkretne 
zamówienia i zdobyć kolejne interesujące rynki zbytu.

Mototaczkę wraz ze mną na wystawie promował kolega 
Kamil Chodorowski (pracownik D3), któremu z tego miejsca 
chciałbym bardzo podziękować za wielkie zaangażowanie i 
wsparcie techniczne.

Sebastian Plaskonka
SaM

Ve dnech 15. až 17. června jsme se účastnili  zemědělské 
výstavy Opolagra 2012. Lámajíc tentokrát všechny rekor-
dy, byla výstava již podeváté v Kamienu Slezském nedaleko 
Opole. Mohu říci, že pro Motúčko to byl debut na výstavě 
této velikosti a významu v Polsku.

Až dosud jsme v Polsku neměli úspěch a mysleli jsme si, že 
Poláci se na Motúčko dívají skepticky.  Jaké bylo však moje 
překvapení, když Motúčko začalo budit rozruch a nadšení 

již před zahájením výstavy mezi samotnými vystavovateli!
Protože každý vystavující chtěl prezentovat sebe a svůj vý-

robek v nejlepším světle, musím připustit, že konkurence 
byla ohromná: nejnovější modely traktorů,kombajnů, na-
kladačů, sběračů a celého agrosegmentu, schopného vyko-
návat téměř všechno,  zde prezentovali vystavovatelé z celého 
světa.

Náš stánek, který  byl umístěn mezi výrobci strojů a nářadí 
pro zemědělství a zahradnictví, přitahoval ohromné množ-
ství zvědavců.

V sobotu už naši sousedi ze stánku Husqvarny, asi nebyli 
schopni vydržet svoji zvědavost a znuděni nedostatkem zá-
jemců ve vlastním stánku,  se hromadně vydali do stánku 
našeho. Pánové, co vy tu jen  prodáváte, že všichni chodí k 
vám?! zeptal se hlavní představitel švédské fi rmy.

Velmi nadšený byl reportér novin NTO, který Motúčko 
nazval jedním ze zázraků techniky, prezentovaným na letoš-
ním Opolagru. 

Během samotné výstavy jsme získali tři objednávky od in-
dividuálních zákazníků, dvě Motúčka jsme prodali přímo na 
místě.Velká řada návštěvníků potvrdila silný zájem si Mo-
túčko v nejbližší době koupit.

Během dalších dnů jsem dostal velmi atraktivní objednáv-
ku od Vojenského svazu v Opole. Jedná se o Motúčko s pří-
slušenstvím, které bude sloužit na tamějším polygonu.

Dále jednám s dalšími potenciálními zákazníky. Několik 
dnů po výstavě mě kontaktovali představitelé Uhelné spo-
lečnosti, která je vlastníkem několika dolů v Polsku, a chtějí 
si koupit Motúčko na zkoušky. Pokud jejich speciálními tes-
ty projde, otevírá se možnost, že by je nakoupili ve velkém 
množství. Rovněž se na nás napojuje vícero dealerů, kteří by 
chtěli v Polsku Motúčko prodávat.

Pozitivní přijetí Motúčka na výstavě v Polsku nás naplňuje 
velkým optimizmem.Těší nás rovněž fakt, že vrata polského 
trhu, která se až dosud zdála být pevně zamknutá, se nako-
nec do široka otvírají. V této chvíli je to především na nás, 
abychom úspěch výstavy dokázali přetavit do konkrétních 
objednávek a abychom tento nanejvýš zajímavý trh dobyli.

Motúčko spolu se mnou velmi aktivně vystavoval kolega  
Kamil Chodorowski (pracovník D3), kterému bych na tom-
to místě chtěl velmi poděkovat za jeho nasazení,  nadšení i 
technickou pomoc.

Sebastian Plaskonka
Manažer SaM 

Ještě jsem slíbila poslat název druhého prodejce, který se 
zabývá zemědělskou # technikou a produkty pro koně, jme-
nuje se HEAPCO. Bližší údaje najdete na jejich # stránkách.

S pozdravem Alena Benešová z Počátek u Chotěboře 
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ZOO BRNO - POSLEDNÍ PRŮLOM DO ZAHRAD

KONEC ÚMORNÉHO ZADÁVÁNÍ

CO JE NOVÉHO VE SKLADU NT?

Žijeme v moderní době, kdy se již bez údajů získaných 
z počítače neobejdeme. Abychom mohli včas a přesně pl-
nit zakázky pro zákazníky, je zapotřebí mít údaje, které jsou 
přesné a online. 

První krokem bylo zavedení skladů na čárové kódy, kde se 
veškerý příjem a výdej zboží provádí přes čtečky. 

Ve druhém kroku jsme upravili program na zadávání od-
vedené práce přímo pracovníkem. Byla zakoupena dotyková 
obrazovka pro rychlejší zadávání  a lze zadávat i na dalších 
místech lisovny přes klasický počítač. Každý pracovník se do 
programu přihlásí čipem a podle pořadového čísla příkazu 

Zavedením čárových kódů a  používáním čtecích zařízení 
se výrazně zlepšila evidence materiálu. Je tak zachycen tok 
výlisku z lisovny přes mezisklad „auto“ až do buňky v regá-
lovém skladu NT. Zároveň je zajištěno dodržování metody 
FIFO ( First In, First Out-první do skladu, první ze skla-
du), kdy vyskladňujeme materiál, který je na skladu nejdéle. 
Čtečka jednoduše nepustí skladníka naložit  jiný materiál 
než ten nejstarší.

Postupně dochází ke změnám ve způsobu balení  výlisků 
pro ALCZ Jihlava. Upouští se od velkých skládacích KTP 
boxů  a přecházíme na balení do kufrů s různými textilními 

již jen zadává odpracované hodiny a vyrobené množství, u 
zmetků se zadává i druh vady podle „klíče“.

Datum i směna jsou přednastaveny podle času zadávání. 
Zadávání je jednoduché, zvládli ho všichni. 
A co je přínosem? Odpadlo úmorné každodenní zadávání 

v kanceláři, nesmyslné přepisování, odbouralo se chybení, 
údaje pro plánování jsou online.

Dobšíčková Jarmila
Lisovna

mřížkami. Narůstá nám  počet vratných obalů a vyvstává 
potřeba skladovat tyto  obaly chráněné před nepřízní počasí.  
Jsou tak kladeny větší požadavky na místo ve skladu a na 
operativnost v oběhu obalů. 

Naší každodenní snahou je udržovat ve skladu pořádek. 
Dbáme na to, aby komunikační uličky zůstávaly volné, aby 
bylo ve skladu čisto, vratné obaly byly řádně uskladněny a 
označeny atd. V tomto směru  stále máme co zlepšovat.

Věra Mikysková
Sklad NT

Zdravím kolegové,

myslím že máme za sebou poslední krok k průlomu na 
zahrad.

Byl jsem vyzván na prezentaci vyjetí největšího kopce v 
Zoo s nákladem.

Hoši si naložili motúčko plné kamení a vyrazili vzhůru, 
akce se zdařila a sledující ředitel na dálku zvolal: „to je per-

fektní, bereme na začátek 3 kusy a všem to řekneme, že jste 
obstáli“.

Další 3 kusy přislíbil na podzim.

Tímto se nám značně uvonila cesta do dalších těchto zaří-
zení, které stále pochybovaly.

Milan Žemlička
vedoucí D5
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STROJOVÉ VIDĚNÍ ANEB KAMERY A KAMEROVÉ SENZORY
Konkurence a 

neustále se zvyšují-
cí nároky průmyslu 
na kvalitu výrobků 
a stabilitu procesu 
nás nutí vyvíjet a 
využívat stále nové 
a nové technologie. 
Jednou z těchto 
technologií je také 

kontrola kvality výlisků pomocí kamer nebo kamerových 
senzorů. Jedná se o sofi stikovanou metodu vyhodnocování 
a porovnávání aktuálních výrobků s referenčním obrazem 
výrobku uloženého v kameře. V současné době v naší fi r-
mě využíváme kamery od dvou společností, od f.Turck a 
f.Cognex. 

Kamery používané v průmyslu se standardně používa-
nou kamerou v domácnosti mají pramálo společné, mají na 
rozdíl od domácích kamer specifi cký software a hardware, 
upravenou optiku a využívají různá spektra světla, jako jsou 
například UV nebo IR světlo. Jedná se vlastně o jednoúče-
lové zařízení, které je zaměřeno a vytvořeno pro průmyslové 
aplikace. Nástroje, které kamera využívá, jsou specifi kovány 
a vyvinuty přímo pro danou aplikaci, výrobek. 

V Isolit-Bravo využíváme kamery převážně k odhalení 
nedolisovanosti 
tvarů. 

Aby kamera 
byla účinným ná-
strojem, musí se 
skloubit a úzce 
spolupracovat s 
lisem, potažmo s 
manipulátorem, 
dále je nutné dlou-
hodobé zkoušení 
optimálního na-
svícení, natočení 
kamery apod. Po 
vytvoření aplikace 

na daný výrobek musí manipulátor a kamera vše více než ti-
síckrát zopakovat s velkou přesností. Jelikož se jedná o kom-
plikované soukolí, jako všude a vždy i tady, se vyskytnou 
zrnka prachu, která můžou celý stroj rozladit. Proto je nutné 
aplikace pravidelně kontrolovat, dolaďovat a vylepšovat. Ne-
lze tedy ve spleti velkého množství výrob připravit aplikaci a 
nechat ji svému osudu. 

Aktuálně se věnujeme možnosti kontroly čirých dílů po-
mocí kamer. Jedná se o docela složitou aplikaci, kde je nut-
né používat speciální osvětlení, odhadnout a nastavit úhel 
dopadu světla na kontrolovanou plochu, zajistit dokonalou 
opakovatelnost a přesnost natočení dílu manipulátorem. Už 
z podstaty věci čiré díly propouštějí světlo, tudíž jejich iden-
tifi kace je dost náročná a nejistá (kontrolu uvedených dílů 
vzdalo již několik oslovených fi rem). Nicméně výsledky tzv. 
„laboratorních“ zkoušek jsou pro nás slibným začátkem, ale 
abychom dosáhli stabilních a uspokojivých výsledků, je nut-
né aplikaci připravit a přivést k životu přímo na skutečném 
lise a v reálném prostředí. 

Dalším specifi ckým odvětvím využití kamer jsou jednoú-
čelové stroje. Jedná se o automatické přípravky určené pro 
kontrolu zvolených vlastností zájmového dílu.  

Do uvedených strojů Isolit-Bravo aktuálně investoval 
nemalé fi nanční prostředky, takže se v dohledné době náš 
strojový park rozroste o další kus tohoto osobitého zaříze-
ní, který bude určen ke kontrole sedmi vybraných dílů. U 
těchto strojů jsou používány kamerové senzory od německé 
fi rmy SICK.

A co do budoucna? Jelikož probíhá nákup 7 ks nových 
lisů, zvažujeme nákup a vybavení uvedených strojů také prů-
myslovými kamerami. 

Ladislav Maťo
ŘKJ D1
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PRO/MECHANICA STRUCTURE
Pro/Mechanica STRUCTURE patří do nabídky software 

od PTC – jedná se o modul připojený k SW Pro/Engineer 
(nově označovaný jako PRO/CREO), což je CAD (kon-
strukční) software používaný v IB. 

Tento modul je součástí balíku produktů fi rmy PTC. Lze 
jej získat jako modul Pro/MECHANICA Structural Simu-
lation Package, který umožňuje simulovat, vyhodnocovat a 
optimalizovat strukturální chování výrobků v oblasti statiky, 
vlastních frekvencí, dynamiky, vzpěrné stability, kontaktu a 
velkých deformací. 

Dále existují ještě moduly Th ermal a Motion sloužící pro 
simulaci prostupu tepla a simulaci pohybu těles v prostoru.

Modul STRUCTURE má následující vlastnosti:
1. Přímá vazba na systém Pro/ENGINEER, což zname-

ná, že veškeré potřebné analýzy lze do určité míry provádět 
přímo na modelu součásti nebo strojního uzlu, vymodelo-
vaného v prostředí. Platí zde rovněž plná asociativita mezi 
jednotlivými modely, což znamená, že veškeré změny prove-
dené na modelu v jakémkoliv režimu se promítnou do všech 
souvisejících modelů.

2. Automatická tvorba sítě tzv. geometrických prvků. 
Modul STRUCTURE je vybaven generátorem sítě prvků, 
které jsou potřebné pro pevnostní analýzy. Generátor prvků 
je vybaven nástrojem pro optimalizaci sítě.

3. Generace sítě pro standardní metodu konečných 
prvků a vyhodnocení výsledků z jiných řešičů. Pro pří-
pady složitých výpočtů, které nejsou vhodné pro aplikaci 
modulu STRUCTURE nebo pro uživatele výpočtářských 
systémů, lze vygenerovat síť prvků pro použití v ANSYSu, 
Nastranu a podobně.

4. Zatížení a okrajové podmínky lze přímo aplikovat 
na geometrické entity nebo na entity sítě výpočtového 
modelu. Tato vlastnost umožňuje zadávat zatížení a způsob 
uložení na rovinné nebo rotační plochy, na křivky, popřípa-
dě do bodů. Tato vlastnost  však v sobě nese určitá omezení, 
která budou dále vysvětlena.

5. Vyváženost požadavků na přesnost výpočtového mo-
delu a rychlost řešení. STRUCTURE využívá „adaptivní 
P-technologii“. Princip této technologie spočívá v tom, že 
při výpočtu napětí a deformací dochází k zpřesňování výpo-
čtu zvyšováním stupně polynomu řešených rovnic.

6. Díky těmto vlastnostem lze aplikovat metodu geome-
trických prvků zhruba na 70 – 80% běžných inženýrských 
výpočtů. 

Modul STRUCTURE umožňuje následující typy analýz:
1. Statické analýzy („New Static“) představují výpočty, 

pomocí nichž získá uživatel hodnoty napětí, deformací, 
apod. Součást nebo sestava může být zatížená statickou silou 
nebo momentem  s  konstantní hodnotou nebo může být 
dána funkcí, jejíž průběh je závislý na entitě, ke které je de-
fi nován, (eliptický, sinusovka apod.). V těchto typech analýz 
nelze zadat zatížení závislé na čase.

2. Modální analýzy („New Modal“) umožňují zjistit 

vlastní frekvence analyzované součásti. Tyto analýzy jsou vý-
chodiskem pro dynamické analýzy.

3. Vzpěr („New Buckling“) -  výsledkem této analýzy je 
tzv. „buckling faktor“, jehož pomocí se zjišťuje bezpečnost 
dlouhých tyčí zatížených vzpěrem.

4. Analýza typu Fatique (životnost) a Prestress (předpě-
ťová analýza),

5. Dynamické analýzy („New Dynamic“) vycházejí z 
modální analýzy a umožňují zadávat různé typy dynamické-
ho zatížení součástí.

6. Optimalizační studie („New Design Study“) jsou 
špičkové nástroje pro aplikaci tvarové a rozměrové optimali-
zace součástí a strojních uzlů.

Praktické využití v IB:
Z výše uvedených vlastností je zřejmé, že se jedná o velice 

výkonný software, schopný analyzovat a spočítat téměř co-
koliv. Přímo se zde nabízí využít jej  pro výpočty namáhání 
forem, avšak každá mince má dvě strany. 

• Formy pro vstřikování plastů (zvlášť ty, které doopravdy 
potřebujeme spočítat) jsou natolik složité nástroje, že přesný 
výpočet prakticky není možný. Výpočet namáhání materiálu 
ve formě je totiž velice náročný na výpočetní výkon – každé 
středění, každý kolík, každá díra a každé odlehčení zvyšuje 
náročnost výpočtu geometrickou řadou. 

• Prakticky jsme měli možnost  se přesvědčit o náročnosti 
výpočtu minulý rok, kdy jsme nebyli schopni s jistotou určit, 
zda bude mít forma při dané velikosti dostatečnou tuhost, a 
zadali jsme si výpočet specializované fi rmě. Samotný výpočet 
(pouze čas, kdy počítač zpracovával zadaná data) trval více 
než dvanáct hodin a model formy musel být silně zjedno-
dušen, tzn. bylo opomenuto velké množství zpevňujících a 
oslabujících prvků, jinak by výpočet netrval v řádech hodin, 
ale v řádech dní. A výsledek? Díky zjednodušení stejně neby-
lo možné 100% určit, zda je tuhost rámu dostatečná.

• Další komplikací pro zadání je, že je pro dosažení objek-
tivních výsledků nutné zadat každou součást formy zvlášť a 
defi novat všechny stupně volnosti. V praxi z toho vyplývá 
při zadávání výpočtu celou formu „přeskládat“ – a při stov-
kách dílů ve formě je to opět velice náročné. 

• Nezanedbatelným aspektem je také cena, licenci Pro/
Mechanica nekoupíte pod půl milionu korun, takže aby se 
vyplatila, je nutné ji využívat co nejčastěji, což v IB není tře-
ba, neboť nutnost těchto výpočtů je u nás spíše výjimečná. U 
většiny konstrukcí dochází k určitému předimenzování. To 
se může jevit jako plýtvání materiálem, ale opak je pravdou – 
zlepšují se vlastnosti formy v případě neočekávaných zatížení 
a je tak možné částečně předejít závadám způsobeným např. 
vadou materiálu.  

• Nutná je zde také vysoká odbornost obsluhy programu 
– co mu obsluha zadá, to program spočítá, takže jakmile se 
obsluha dopustí chyby při zadávání vazeb, vlastností materi-
álů, působení sil apod., je celý výpočet chybný a zavádějící. 

Z výše uvedeného je jasné, že Pro/Mechanica není pro nás 
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to pravé. Je to způsobeno především tím, že každá forma 
je jiná a vyrábí se (až na výjimky) pouze jednou – naopak 
se použití Pro/Mechanica velmi vyplatí při sériové výrobě 
(např. automobilový průmysl). Také je velká škoda, že i přes 
obdivuhodnou výkonnost dnešních počítačů nelze snadno 
propočítat formu bez značných zjednodušení v krátkém 
čase. Nejzajímavější variantou pro IB se tedy zřejmě jeví ob-

časné zadání výpočtů externě. 
Zatím tedy zřejmě nenastal čas, kdy bude dlouholetá zku-

šenost konstruktéra snadno nahraditelná programem, který 
všechna rizika odhalí za něj. Možná se dočkáme za pár (de-
sítek) let…

Tým Konstrukce

NOVINKY Z TECHNOLOGIE NÁSTROJÁRNY

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Vážení spolupracovníci dovolte abych Vás seznámil s pár 
novinkami v technologii v nástrojárně. 

Na jaře výrobce softwaru, který používáme k programo-
vání CNC strojů uvolnil novou verzi – WorkNC V21 X64. 
Nová verze plně využije 64 bitový systém což jí dělá mno-
hem rychlejší. (v ČR jsme patřily mezi první, kteří novou 
verzi začali používat)

K tomu aby byl software využit na plno byly zakoupeny 
dvě nové pracovní stanice Dell T3500. Tyto PC jsou speciál-
ně určeny pro náročné výpočetní operace a grafi ckou práci. 
Jsou vybaveny 6ti jádrovým procesorem s taktem 3.2MHz, 
12GB pamětí RAM,2GB grafi ckou kartou AMD a neotá-
čivým pevným diskem SSD. Troufám si tvrdit, že jsou to 
nejvýkonnější PC v celém Isolitu-Bravo. Na starých PC jsme 
výpočty větších, složitějších tvarů spouštěli na konci směny 
a PC počítal přes noc. Na těchto“nadupaných mašinách“ se 
dají spustit i dva výpočty najednou a v třetím projektu kres-
lit elektrody. Počítač plynule reaguje a bez problémů vše stí-
há. Dříve to bylo nemyslitelné. Člověk si ani nestihne uvařit 
kafe a výpočty jsou hotové. Jsme s nimi velice spokojeni. 

Další novinkou je  dotažení vize plynulého 5tiosého fré-
zování do konce. Od dubna máme k dispozici softwarovou 

Mezi naše nejvýznamnější zákazníky patří  fi rma  Automotive Lighting s.r.o. Jihlava, která je největším producentem auto-
mobilových světlometů v Evropě a dodává světlomety pro většinu evropských automobilek. 

Spolupráce s ALCZ je na vysoké úrovni, o čemž svědčí i neustálý nárůst výroby pro tuto fi rmu. V loňském roce se  zajišťo-
valy dodávky  většinou dvěma  kamiony denně, nyní jezdí tři kamiony denně.

 Pro porovnání také uvádím množství prodaných ks a obrat v Kč za 2. pololetí r. 2011 a 1. pololetí 2012 (upozorňuji, že za 
letošní červen nejsou ještě zaúčtovány všechny dodávky):

období počet dodaných ks hodnota v Kč

VII.- XII. 2011 4 539 447 87 341 993,41

I. – VI.2012 4 855 288 90 816 061,54

V současné době probíhá transfer 16 forem z ALCZ Jihlava do I-B (BMW, VW), mezi nimiž jsou i formy pro pokovené 
díly, jejichž výroba je velmi náročná na kvalitu.

Změna proběhla také ve způsobu zajišťování dodávek do ALCZ, kdy jsme od 14.5.2012 přešli na dodávky „just in time“ – 

nástavbu AUTO5, která nám to umožnila. Měsíc jsme ji 
měli zapůjčenou na zkoušku a po dobrých výsledcích jsme 
ji zakoupili.  Za dva roky co tu 5tiosý  stroj MCV1220FA 
máme se stal pro naši výrobu nepostradatelným. Zatím jsme 
ho používali v režimu 3+2osy. Tento způsob sebou nesl ně-
kolik omezení. Byl náročnější na technologickou přípravu, 
programy se kouskovaly a ne moc dobře na sebe navazovaly. 
Nástavbový modul AUTO5 tyto problémy elegantně řeší. 
Stačí dráhy nástroje spočítat v jednom směru s neomezenou 
délkou frézy a pak na několik kliknutí a po nastavení pár 
parametru se provede přepočet na plynulých 5os s krátkým 
vyložením frézy. V nové verzi WorkNC V21 má AUTO5 
ještě pár vylepšení. Ve výsledku to pro nás znamená méně 
práce při přípravě, lepší kvalitu obrobených ploch- nástro-
je na sebe lépe navazují, nevynechávají ostrůvky a zbytečně 
nepřejíždí jedno místo vícekrát. AUTO5 není spasitel na 
všechny problémová místa forem z hlediska obrobitelnosti 
ale je to dobrý pomocník.

Petr Šťovíček
Vedoucí skupiny CNC  
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tzv. kanban, který spočívá v objednávání vybraných dílů (Smart, Škoda Yeti, Mercedes a Touran) pomocí kanbanových karet, 
které jsou generovány 3x denně dle aktuálních potřeb jednotlivých linek v ALCZ. Zde mají zásobu  těles maximálně na dvě  
směny.  Pro nás to znamená pružně a rychle reagovat na aktuální  potřeby ALCZ, s čímž také souvisí  větší zátěž na skladovací 
prostory, z důvodu udržování pojistné zásoby u těchto dílů, aby nedošlo k ohrožení dodávek pro zákazníka.

Dalším významným zákazníkem se pro nás stává  fi rma Visteon – Autopal s.r.o. Nový  Jičín, která se  zabývá vývojem, 
výzkumem a výrobou světlometů pro osobní automobily. Mezi její významné zákazníky patří mimo jiné  automobilky Ford, 
PSA, Jaguar Land Rover, Volkswagen, General Motors, Saab, Mercedes.

Pro porovnání opět uvádím množství prodaných ks a obrat v Kč za 2. pololetí r. 2011 a 1. pololetí 2012 (upozorňuji, že za 
letošní červen nejsou ještě zaúčtovány všechny dodávky):

období počet dodaných ks hodnota v Kč

VII.- XII. 2011 866132 17 4145 69,85

I. – VI.2012 833251 20 089 924,39

Také spolupráce s touto fi rmou se neustále rozvíjí, nyní probíhá  transfer 7 forem, projekt PSA a Škoda Fabia. Opět se jedná 
o pokovené díly náročné nejen na kvalitu, ale také na obalový materiál, který je specifi cký a musí  být přizpůsoben nárokům 
na přepravu, aby nedocházelo k poškození výrobků při transportu k zákazníkovi.

Spokojenost zákazníka je základem úspěchu každé fi rmy, je měřítkem toho, jak výrobky a poskytované služby splňují nebo 
překonávají očekávání zákazníka. Je-li zákazník spokojený, obrací se na nás s dalšími novými projekty, spokojený zákazník = 
spokojená fi rma.

Proto by mělo být naší snahou se o tyto zákazníky co nejlépe starat, neboť obecně platí, že 

„Získání nového zákazníka je pětkrát nákladnější než udržet si zákazníka stávajícího.“ (Barbara Glanz)

Jana Ježková
prodej D1 - Lisovna

NOVINKY V PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ
Penzijní připojištění je v současné době nejvýhodnější 
státem podporovanou formou spoření.

Mnozí z vás již zaznamenali změny, které se připravují od 
ledna 2013 v penzijním 
připojištění. Zákon č.427/2011 Sb. o doplňkovém penzij-
ním spoření mění pravidla
a výši připisovaných státních příspěvků.
Při měsíčním příspěvku účastníka:
Do 299 Kč - ztrácíte nárok na státní příspěvek
300 až 999 Kč - státní příspěvek činí 90 Kč + 20% z částky 
přesahující 300 Kč
1000 a více Kč - státní příspěvek je 230 Kč

Pokud se rozhodnete navýšit svůj příspěvek tak, abyste do-
sáhli na státní příspěvek, popř.
ho zvýšili, a platba probíhá formou srážky ze mzdy, nezapo-
meňte  včas nahlásit změnu ve mzdové účtárně!

Změny se také promítnou při ročním zúčtování daní. V sou-
časné době lze snížit svůj

daňový základ  při platbě účastníka  600 Kč a více, od roku 
2013 to bude při platbě
1100 Kč a více.

Maximální výhody, které lze získat v roce 2012 /platba 
účastníka musí být 1500 Kč měsíčně/
-státní příspěvek      1800 Kč /150 Kč x 12 měsíců/
-úsporu na daních   1800 Kč ročně / snížení daň. základu o 
12 000 Kč/

Maximální výhody, které lze získat v roce 2013 /platba 
účastníka musí být 2000 Kč měsíčně/
-státní  příspěvek     2760 Kč /230 Kč x 12 měsíců/
-úsporu na daních  1800 Kč ročně/ snížení daň. základu o 
12 000 Kč/ 

Příspěvek zaměstnavatele
Součástí penzijního připojištění bývá i příspěvek zaměstna-
vatele. Příspěvky až do výše 24 000,-Kč nepodléhají zdanění 
a zaměstnavatel neodvádí platby na zdravotní a sociální
pojištění.



24

Občasník - 2/2012

I v naší fi rmě je příspěvek na penzijní připojištění oblíbeným 
benefi tem.
Každý měsíc přispívá vedení fi rmy vybraným spolupracovní-
kům na penzijní připojištění částkou přibližně 65 000,-Kč, 
průměrná částka činí 500,-Kč.

Věra  Kalousová
MÚ  

SUPER NABÍDKA PRO ZAMĚSTNANCE IB
Vážení spolupracovníci,

obchodní divize D5 pro vás připravila speciální nabídku 
obchodního zboží za nákupní ceny. Tzn., že máte možnost 
nakoupit zhruba za polovinu ceny, než byste zaplatili v běž-
ných maloobchodních prodejnách. Využijte této mimořád-
né možnosti a navštivte naši podnikovou prodejnu. 

Nabízíme vám zboží těchto fi rem:

Orion: smažicí a pečicí pánve a hrnce s keramickým povr-
chem, keramické nože a brousky na ostření. Dále výrobníky 
sodovky a sirupy – vše za nákupní ceny.

JCB: speciální baterie z USA, alkalické, zinkochloridové, 
knofl íkové lithiové, baterie AAA, AA  a také buřty, baterie 
do ovladačů 9V a jiný sortiment, který najdete v nabídce na 
prodejně – vše za nákupní ceny.

Auto Kelly: varná konvice do auta na 12V, kamery do 

auta, alkoholtester, kompresor na 12V, autochladnička a jiné 
– vše za nákupní ceny.

Kärcher: mokrosuchý vysavač, parní čistič, vysokotlaký 
čistič Wap, čistič oken, atd. - vše za nákupní ceny.

Věříme, že si konečně najdete cestu, jak úsporně nakupo-
vat. Pokud projevíte zájem, rádi vám příště nabídku rozšíří-
me. Připravujeme profesionální sušičky a zavařovací hrnce 
od německé fi rmy Bielmeier.

Přikládáme přílohu s upoutávkou, ceny platí do 31. 8. 
2012 nebo do vyprodání zásob.

Nabídka je určena pouze pro spolupracovníky - za-
městnance naší fi rmy - a pouze pro jejich osobní - rodin-
nou potřebu.

Milan Žemlička
Vedoucí obchodní divize D5 

„To je v pořádku paní vedoucí. Při nástupu do dotazníku uvedl, že bude makat, až se z něj bude kouřit!“
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RADOST, PODĚKOVÁNÍ…
Tato tři slova jsou asi ta, která vystihují pocity člověka, 

kterému nějakým způsobem pomůžeme.
Proč to říkám? Každý z nás určitě někdy potřeboval pomo-

ci a  většinou věděl na koho se má obrátit, ať to byla rodina 
nebo přátelé.Ale spousta  lidí toto štěstí  nemají, shání proto 

někoho, kdo by jim pomohl a vyslyšel je. Ti kteří pomáhají 
jsou ve velké míře obyčejní lidé, kteří konají neobyčejné věci. 
Dokáží se rozdávat jak penězi, pomocí, ale i láskou..

Tímto bych Vás chtěla zasvětit co přesně znamená cha-
rita-(vychází z latinského caritas = slitování, smilování) 
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DÍKY, RODIČOVÉ!
Když se člověk narodí, má většinou oba rodiče. V době 

dětství ho učí první slova, první krůčky a vůbec první zákla-
dy všeho, co bude při vstupu do života potřebovat. 

Jakmile vstoupí do školy, je to většinou maminka, 
kdo se  s ním učí, trpělivě píše úkoly, dělá svačinky a bed-
livě dává pozor, zda má v zimě šálu a kulicha, aby se nena-
chladil. Pak je tu tatínek, který kupuje autodráhy, mašinky 
a stavebnice, podniká první výlety na kole, učí správně kopat 
do mičudy. A člověk, i když nyní ještě dítě, bere jako samo-
zřejmost, že rodiče jsou tu stále s ním, poradí a pomohou, 
když je potřeba.

V době dospívání se vztahy dětí k rodičům obvykle radi-
kálně mění – vypadá to, že chytří synátorové spolkli všech-
nu moudrost světa a všechno najednou vědí nejlépe sami 
– „co pořád ti rodičové mají a proč mi do všeho kecají, když 
jsou momentálně mimo mísu a já si poradím i bez nich!?“

Toto „těžké“ období ale také časem přejde a člověk 
(už ne dítě) znovu přijde na to, jak je prima, že ty rodiče má, 
že si k nim může přijít pro radu nebo pro pomoc  (a někteří 
i pro peníze). Ale ne každý člověk umí přijít k rodičům s tím, 
aby jim řekl: „ Jsem rád (ráda), že vás mám, že tu jste a děku-
ji vám za všechno, co jste pro mě udělali a stále ještě děláte.“

je  to dobrovolná pomoct trpícím lidem, dětem, starým li-
dem, sociálně slabým, nemocným a podobně. 

Charita je sice krátké a jednoduše vyslovené slovo, 
ale my by jsme se jím neměli řídit. Naše pomoc by neměla 
být nikdy krátká a rychlá. Pokud člověk opravdu chce po-
máhat, měl by vytrvat. Radost v očích těch ,kterým věnu-
jeme kus sebe je jistě nezapomenutelná. Naplní nás něčím 
neuvěřitelným a my si rázem uvědomíme, že nežít sobecky 
a věnovat někomu chvilku svého života je krokem ke štěstí.

Lidé, kteří pomáhají nečekají, že budou nějak odměněni. 
Většinou doufají, že osloví a ukáží veřejnosti, že v dnešní 
uspěchané době jsou tací,kteří se dokáží dívat a rozdávat, 
a že by mohli být příkladem  i pro ostatní.

Na popud tohoto vznikl před 12-ti lety projekt „Cena Ď“, 
která odměňuje  ty ,kteří pomáhají druhým. Zmiňuji to pro-
tože i naše fi rma  byla nominována na tuto cenu .Celostátní 
kolo udílení ceny Ď“ se konalo 21. 6. v Praze - v historické 
budově národního divadla.

Byli jsme nominováni Oblastní charitou Červený Kos-
telec,kam každoročně  posíláme fi nanční příspěvky. Tato 
charita spravuje Hospic Anežky České ,jejímž posláním je 
pomoci lidem nemocným a trpícím..  

Chtěla bych poděkovat panu řediteli, že mi dal možnost 
tam být jménem naší fi rmy. Už jenom to, že předávání pro-
běhlo ve zlaté kapličce  na mě udělalo velký dojem a ten 
nadále vzrostl díky čestným hostům.kteří při předávání ceny 
byli přítomni např.  Dominik  kardinál Duka, dále Jens Ei-
kaas velvyslanec Norského království a místopředseda senátu 
MUDr. Přemysl Sobotka. Naše fi rma v minulém roce po-
skytla dary v celkové hodnotě 1,5 mil Kč. Přispíváme neje-

Teprve, když jednoho nebo oba rodiče ztratí, pak si pozdě 
uvědomí, co vlastně pro něho rodiče znamenali, co v nich 
ztratil, ale potom již není komu říci  - maminko, tatínku, 
děkuji.

Proto bychom se měli aspoň nyní v čase prázdnin a do-
volených zastavit a věnovat alespoň část svého drahého času 
jim – našim rodičům - a říci jim to prosté slovo „děkuji, jsem 
rád (ráda), že vás mám,“ dokud ještě máme komu…

Hana Šedivková
nákupčí

„Pane minis-
tře, říkal jste, 

že náš rozpočet 
vyžehlí jen 

zázrak. 
A tahle žeh-
lička z Brava 

žehlí fakt 
zázračně!“

nom charitativním organizacím jako např: UNICEF,Fond 
ohrožených dětí Klokánek,,Nadace Charty 77,Občanské 
sdružení V jedné vteřině a další  ,ale  i  jednotlivcům ,kteří 
nás osloví. 

Pomoc se neposkytuje pro nějaká uznání ani pro nějaké 
ceny.Ale proto,že nás opravdu zahřeje u srdce ,když  přijde 
dopis ,kde nám lidé poděkují,pošlou fotografi i nebo napíší 
příběh jak jim náš dar pomohl.

Velice se si cením toho ,že naše fi rma v tomto směru 
je opravdu velmi štědrá a každým rokem přispívá nemalou 
částkou těm ,kteří pomoc potřebují.

Děkuji

Bartošová Renáta
Finanční účtárna 

Přátelé, pokud v některých dokumentech o dobročinnosti 
fi guruje moje jméno, je to jenom proto, že jejich autoři mě 
berou jako fyzického zástupce fi rmy. Zapomeňte, prosím, v 
těchto souvislostech tedy na mne a na příslušném místo si 
vždy myšlenkově dosaďte jméno naší fi rmy. Děkuji.

Kvido Štěpánek
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5 OTÁZEK PRO MARTINA CIHLÁŘE A PAVLA MARKA
Martin a Pavel jsou manažery projektů zde ve fi rmě. Každý 

z nich má na starosti několik forem a  poté výlisků, které musí 
100% vyhovět požadavkům zákazníka a vždy to není procház-
ka růžovou zahradou.

1.) Pavle, jak 
dlouho pracu-
ješ zde ve fi rmě 
a jaký byl tvůj 
kariérní po-
stup?

V září 2012 
to bude již 10 
let. Od začátku 
jsem pracoval v 
oddělení Sales & 
Marketing. Po 
klasickém „ko-
lečku“ v kovo-

výrobě, na montáži, v nástrojárně a v lisovně jsem odjel na 
mezinárodní výstavu do Německa, a hned po návratu jsem 
se věnoval osloveným potenciálním zákazníkům a hledáním 
nových kontaktů. Postupně jsem začal od těchto zákazníků 
nabírat a rozjíždět nové projekty a této činnosti se věnuji 
dodnes.

2.) Vystudoval jsi stejný obor, kterému se věnuješ nyní 
zde ve fi rmě ?

Ne. Vystudoval jsem hotelovou školu, jazykovou školu a 
VOŠ se zaměřením na fi remní ekonomiku. Technické a od-
borné znalosti jsem získával postupně, stále je ale mnoho, co 
zlepšovat.

3.) Jak jsem již zmiňovala, profese manažera není pro-
cházka růžovou zahradou. Je na této profesi něco co Tě 
opravdu dokáže potěšit a i naopak dokonale rozhodit a 
zkazit celý den?

Nejvíce mě potěší spokojený zákazník, který následně ob-
jedná další zakázku. To je pro mě jedním z ukazatelů dobře 
odvedené práce. Po deseti letech v I-B už mě rozhodí jen 
máloco (málokdo). Rozčílit mě dokáže nesystémová, nekva-
litní práce a hrubost v mezilidských vztazích.

4.) Pokud máš náročný den, jak nejlépe se dokážeš odre-
agovat? Co Tě nejvíce ,,nakopne“?

Určitě to jsou moji dva synové, kteří se každý den těší, až 
přijedu z práce domů, manželka, práce na zahradě a kolem 
domu, cyklistika, fotbal……

5.) Máš nějaké životní krédo, kterým se řídíš a díky němu 
se dokážeš nad některé věci povznést?

Pokud se každý den nacházíte v prostředí plném starostí a 
neustálých pracovních stresů, je důležité srovnat si priority 
tak, aby vás to celé nepohltilo. Není potřeba čekat na to, 
až vás zastaví nezdar, nemoc, smrt, nebo tragédie v rodině, 

abyste se na chvíli zastavili a zamysleli nad svým životem. 
Na to, co je opravdu důležité, je nutné myslet pořád! Vždyť 
nevíme, co bude zítra…..

1.) Martine, jak 
dlouho pracu-
ješ zde ve fi rmě 
a jaký byl tvůj 
kariérní po-
stup?

Ve fi rmě pra-
cuji již osmým 
rokem. Zpočát-
ku jsem začínal 
jako referent 
prodeje, kde 
hlavní náplní 
byla příprava 
podkladů pro tvorbu nabídek, zapisování nabídek na formy 
do zákaznických formulářů a jejich odesílání zákazníkům. 
Přes kalkulaci cen výlisků, u které jsem setrval zhruba 5 let, 
následovalo řízení projektů. Manažerskou funkci jsem vyko-
nával při tvorbě nabídek, ale projektů jsem měl jen několik. 
Postupem času začalo převládat pouze řízení projektů a na-
bídkám se tak nyní věnuji můj kolega. U kalkulace výlisků 
mám na starost pouze některé velké zákazníky a moji hlavní 
pracovní náplní tak je řízení projektů. V minulosti šlo pře-
devším o zakázky pro Ikeu, Automotive Lighting. V sou-
časnosti převládají projekty pro fi rmy Škoda-Auto, Johnson 
Controls, Magna a Grupo Antolin.

2.) Vystudoval jsi stejný obor, kterému se věnuješ nyní 
zde ve fi rmě ?

Ne úplně, ale zase tak odlišné to nebylo. Vystudoval jsem 
Dopravní fakultu Jana Pernera v Pardubicích.

3.) Jak jsem již zmiňovala, profese manažera není pro-
cházka růžovou zahradou. Je na této profesi něco co Tě 
opravdu dokáže potěšit a i naopak dokonale rozhodit a 
zkazit celý den?

Vždy mě potěší, když se projekt povede na jedničku, to 
znamená, že forma je vyrobena včas, v požadované kvalitě, 
kterou akceptuje zákazník. Dále mě velmi potěší, když zá-
kazník pochválí naši práci, řekne, že je kvalita vyrobené for-
my a výlisků velmi dobrá a že je spokojen. To je pak moto-
rem nejen pro mě, ale i pro náš celý pracovní kolektiv. Kazit 
celý den si moc nenechám, ale když už by k tomu mělo dojít, 
je potřeba se co nejrychleji oklepat a jít zase dál. Vždyť naše 
hlavní životní poslání má přeci i jiné cíle.

4.) Pokud máš náročný den, jak nejlépe se dokážeš odre-
agovat? Co Tě nejvíce ,,nakopne“?

V týdnu si jdu například zaběhat, plavat nebo se projet na 
skútru. Nejvíce se snažím odreagovat o víkendu, kdy spous-
tu času trávím na chalupě. Tam člověk opravdu vypne. Buď 
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pracujeme na vylepšování chalupy, na zahradě nebo chodí-
me na dřevo do lesa. Tato práce je pak úplným balzámem na 
duši a člověk se tak vrací k přírodě a snaží se zapomenout na 
všední, každodenní starosti.

5.) Máš nějaké životné krédo, kterým se řídíš a díky němu 

se dokážeš nad některé věci povznést?
Abych se přiznal tak nemám. Některé věci si člověk zkrát-

ka nemůže tak brát a musí se snažit na ně rychle zapome-
nout, jinak v dnešní hektické době nepřežije.

S manažery rozmlouvala Lucka Pávková

ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR… 10 + 1 S KARLEM SLAVÍKEM
V dnešním pokračování naší oblíbené rubriky jsem zamířil 

za Karlem Slavíkem do Lisovny. Karel je známý svým širo-
kým záběrem a velkým přehledem, proto ho nemůžeme v 
naší rubrice vynechat. 

Karel Slavík, Vedoucí lisovny plastů

1) Karle, v rámci své praxe jste se vypracoval z dělnické 
pozice až do vedení společnosti. Na toto téma jste již v 
minulosti mnohokrát odpovídal. Dnes mne zajímá Váš 
názor na současné pracovníky – pozorujete ve svém okolí 
podobný zápal a cílevědomý přístup? Jak hodnotíte mo-
tivaci u dnešních pracovníků ?

Musím být upřímný, ale správný zápal vidím jen ve velice 
omezené míře. Kolikrát se zamýšlím nad lhostejností pra-
covníků a jejich přístupu k práci. Bohužel většina si neumí 
vážit dobrého bydla. 

2) Celospolečenské klima není dobré, což my v privátní 
sféře vnímáme již dlouho. V čem spočívá dnešní nabub-
řelost a nespokojenost? Vždyť národ bezesporu zažívá 
největší blahobyt v celých našich dějinách…

Český národ je povahově takový, že bude stále nespoko-
jený. I když se má obrazně jako ,,prasátka v žitě“, tak bude 
stále nafrfl ený.

3) Jak vnímáte odbory? Jejich předáci, mnohdy aktivně 
angažovaní za minulého režimu, vyhrožují vládě a refor-
mám celkově. Jejich destruktivní program se točí výhrad-
ně kolem svržení vlády a zastavení reforem. Jenže: Jakou 
najít alternativu k reformám? Vždyť i malé děti dnes vědí, 
že bez nich dopadneme jako Řecko.

Je pravdou, že ve funkcích na těchto postech jsou lidé , 
kteří se tam drží již mnoho let. Můj osobní zážitek není tak 
starý a jde o odborářskou demonstraci, která byla někdy v 
květnu. Shodou okolností jsme tehdy jeli od fi rmy na mu-
zikál do Prahy. Nejdůležitější starostí většiny protestujících 
bylo proběhnout co nejvíce obchodních domů a popít al-
kohol. Kolem 17. hodiny byli vidět především odboráři ve 
značně podnapilém stavu.

4) Nemohu se nezeptat na korupci. Jak vnímáte kauzu 
Davida Ratha?  

Tuto kauzu vcelku ani nijak nevnímám a to z jednoho dů-
vodu. Nyní je značný rozruch, ale dle mého vše bude zane-

dlouho ve ztracenu. Ptáte se proč? Můj názor na poslaneckou 
sněmovnu a vládu je ten, že všichni jsou navzájem propleteni 
a nikdo nemá žádný zásadní zájem o dotažení jakékoli kauzy 
do konce. Korupce v těchto sférách je na takové úrovni, že 
jeden se bojí druhého.

5) Dotace jsou fenoménem dnešní doby. Na rekonstruk-
ce, na vzdělávání, na vědu, na techniku… . Můj názor 
je ale takový, že současný systém dotací spíš kazí férové 
podnikatelské prostředí a většinou nahrává podvodní-
kům, kteří si vždycky „nějak“ k dotaci pomůžou. Jaký 
je Váš názor?

Bohužel si řekněme upřímně, že kdo si sáhne na dotace je 
hlavně odvislé od toho, jak dobrého známého má na správ-
ném místě, případně jak napěchuje obálku pro patřičného 
prostředníka. Dotace jsou přímo předurčené pro korupci.

6) Evropská unie a její měna se otřásají v základech. Zá-
chrana Řecka, pomoc Španělsku… lze vůbec takto ne-
sourodé společenství reálně udržet? Můžou Ti produktiv-
ní vydržet dlouhodobě dotovat ty, kteří jsou rozpočtově 
lehkomyslní či přímo nezodpovědní?

Je zcela nesmyslné nalévat fi nance do států, které nemají 
seriózní zájem se svou ekonomikou a přístupem něco dělat. 
Existuje pro to jedno krásné české přísloví:  

,, házet perly sviním “ .

7) Co pro Vás znamená pojem svoboda? 
Svoboda je to, co v dnešní době lidé mají a prožívají - 

mohu jet kam chci, věřit v co chci, hovořit jak chci, atd. A 
pokud by se to někomu zdálo málo, tak ať se zamyslí sám 
nad sebou a podívá se do historie.

8) Jaký je Váš názor a dostavbu a rozšíření Temelína? Měla 
by být jaderná energie široce využívána, nebo se jedná o 
skrytou hrozbu?

Mottem nás všech by mělo být:  Začněme si více vážit pří-
rody, přistupujme k ní s respektem a přestaňme se chovat 
stylem „po nás potopa“! Pak najdeme snadno odpověď i na 
položenou otázku.

9) Státní maturity nepokrytě selhaly a jejich průběh byl 
ostudný. Jaký je Váš názor na tuto věc? Měl by projekt 
pokračovat v současné podobě?

Ne. Moje otázka zní: S kým projednávali odborníci otázky, 
odpovědi, atd.? Otázkou také zůstává, s kým vlivným byla 
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fi rma, která byla vybrána na přípravu státních maturit, v nej-
bližším spojení. Takže tuto oblast čeká nutná změna.

10) Naše fi rma je bez nadsázky fi rmou zodpovědnou. Pro 
Den otevřených dveří jsme si zvolili motto „S námi je tu 
lépe“, které přesně  vystihuje náš přínos regionu a jeho 
obyvatelům. Přesto v minulosti došlo k určitým nedoro-
zuměním s představiteli místní samosprávy, což nás mrzí. 
Chci se tedy zeptat na Váš názor, z čeho pramení těžko 
skrývaná  averze těchto lidí k naší fi rmě? 

Podívejme se na to, kdo v zastupitelstvu je. V naprosté 
většině lidé ze zcela jiného prostředí, zcela odlišného pracov-

ního zatížení a odlišných pracovních vizí . To mluví za vše.

+

11) Jak se letos daří včelám?  Stále jste zapálený včelař?
Musím přiznat, že jsem stále včelař amatér a ještě dlouho 

budu. Co se mi ale velmi líbí  je, jak příroda stále dokazuje 
člověku, že to není on kdo všemu velí a o všem rozhoduje. 
Že člověk je jen nepatrné kolečko v celém procesu.

S Karlem Slavíkem rozmlouval Martin Šlesingr

ROZHOVOR S VÁCLAVEM HOŘEJŠÍM
Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.  je český molekulární imu-

nolog.
Je ředitelem Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR 

a profesorem imunologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy. Jeho laboratoř se zabývá výzkumem bílých krvinek a 
jejich biochemických a molekulárně biologických charakteri-
zací. Výsledky práce Václava Hořejšího byly zveřejněny ve více 
než 130 původních vědeckých publikacích, v mezinárodních 
časopisech, v desítkách kapitol monografi í a v několika knihách 
.  Autor  patří k nejcitovanějším českým vědcům. Vedle toho 
velice aktivně píše aktuální blogy a články, které dosahují mezi 
čtenáři velké obliby. Pan profesor odpovídá na naše dotazy ve 
fi lmu Anděl už má zase křídla a kromě toho byl tak laskav a 
odpověděl také na otázku Občasníku.

Občasník:
Pane profesore, jak hodnotíte vývoj politické situace v naší 

zemi po roce 1989?

Pro mě je to čím dál tím větší zklamání a v posledních 
několika letech jsem z vývoje skutečně až zděšený. 

Já jsem měl to štěstí, že jsem 17. listopadu 1989 absolvoval 
celý pochod z Albertova na Národní třídu. Byl jsem skuteč-
ně nadšeným podporovatelem všeho, co se potom dělo, a 
skládal jsem v to nesmírné naděje. Chodili jsme cinkat klíči 
na Václavské náměstí a na Letnou a několik těch prvních let 
jsem byl skutečně naprosto nadšený. 

To nadšení postupně opadávalo s tím, jak se už v 90. le-
tech objevovaly ty všelijaké kauzy – např. ta s fi nancováním 
ODS. Čím dál tím více se mi zdálo, že se vývoj ubírá někam 
na scestí, ale pořád to bylo v nějakých mantinelech. 

Nicméně to, co se děje v poslední době, mi už připadá 
opravdu neúnosné. Bohužel musím konstatovat, že řada as-
pektů dnešní reality je mnohem horší než za komunistů – 
mám na mysli zejména morální rozklad a obrovskou míru 
korupce. 

Samozřejmě je spousta jiných věcí, které jsou naopak mno-
hem lepší. Jsem nesmírně rád, že máme svobodu, možnost 
volného cestování, že většina lidí má vyšší životní úroveň. 
To je samozřejmě báječné, ale my se přece nemůžeme neu-

stále odvolávat jenom na to, že to či ono je lepší, než bylo za 
komunistů. Vždyť přece od pádu komunizmu už uplynulo 
23 let! Od té doby nastal všude ve světě podstatný pokrok a 
spokojovat se s tím, že v některých ohledech je to dnes lepší 
než za komunistů, mi připadá trapné a ubohé. Ve srovnání 
s tehdejší situací to prostě teď musí být lepší! To není žádný 
skvělý úspěch, ale samozřejmost! 

V oněch 80. letech, kdy bylo vidět a cítit, že k něčemu 
schyluje, jasně existovala jakási dobrá, nadějná alternativa. 
Věděli jsme, že když komunizmus padne, jedinou možností 
bude demokracie. V ní jsme skládali naděje a těšili jsme se 
na ni. Směr a cíl byl tehdy jasný. Dnes je ale těžké zbavit se 
dojmu, že žádná jasná alternativa neexistuje. 

I kdyby dnes došlo k nějaké nové „listopadové revoluci“, 
tak skutečně nevím, kdo by byli ti „čistí“, kteří by se ujali 
oněch původních ideálů a dali by to vše zase do pořádku. 
Určité naděje byly vkládány do mladé generace; mně se ale 
zdá, že ti mladí, kteří jsou dnes v  politice nebo v  manažer-
ských funkcích, jsou snad ještě horší než moje generace. Jeví 
se mi to vše tak důkladně prohnilé, že skutečně nevím, kudy 
z té morální bídy ven. 

Tak možná ti andělé nám pomůžou jako poslední nadě-
je…

Štěstí přijetí panem profesorem se dostalo Ing. Kvido Štěpán-
kovi

„Žádný nový druh maxikonopí!
Jen ho pěstovali v sadbovači BRAVO!“
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SETKÁNÍ S PANEM VÁCLAVEM NOVÁKEM 73 LET 
TITUL CSD(CELKEM SLUŠNÝ DŮCHODCE)

Pan No-
vák je býva-
lým zaměst-
nancem Iso-
litu - Bravo, 
spol.s  r.o. a 
optimismus 
mu urči-
tě nechybí 
a setkání s 
ním je vždy 
plné humo-
ru  a opět 
jsem se o 
tom přesvědčila. Připravila jsem si na něj pár otázek, ale on 
vyprávěl a vyprávěl….

Moje připravené otázky:

1) Pane Nováku, jste bývalým zaměstnancem Isolitu – 
Bravo, spol. s r.o., můžete nám prozradit na jaké pozici  a 
jak dlouho jste zde ve fi rmě pracoval? 

2) Čeho jste si nejvíce na své práci vážil a co Vás naopak 
dokázalo vyvést z míry?

3) Za tolik let co jste zde pracoval máte jistě několik i 
veselých historek, můžete se s námi o některou z nich po-
dělit?

4) Každý den Vás vidím jít přes recepci do naší fi remní 
jídelny na oběd a nebylo dne kdybych viděla zamraženou 
tvář. Jaký je Váš recept na věčný optimismus? 

5) Doneslo se ke mně, že rád čtete. Jaký autor či jaká 
kniha patří mezi Vaše nejoblíbenější? Je kniha, kterou by 
dle Vás měli mít přečtenou všichni?

6) Četba jistě není jediným Vašim koníčkem, prozradíte 
nám jak si ještě jinak ze všedního dne uděláte nevšední?

…a odpovědi pana Nováka:

Po skončení UO Letohrad, kde jsem se vyučil elektrome-
chanikem, pro opravu a údržbu elektrických zařízení jsem 
dostal umístěnku do OEZ Sobkovice. Zde jsem pracoval asi 
rok a šel jsem vykonat službu vlasti, neboli vojenskou zá-
kladní službu. Po dvouletém rekreačním pobytu hrazeném 
státem jsem se vrátil do OEZ Sobkovice. Zde jsem pracoval 
13 roků na všech možných místech, neboť jsem byl připra-
vován na funkci servisního technika pro celý OEZ Letohrad. 
Z této funkce nakonec sešlo, když jsem měl nastoupit v Le-
tohradě, tak jsem byl silně přesvědčován, abych šel do Iso-
litu, kde se právě nešťastnou náhodou utopil na Brněnské 

přehradě elektrikář J.P. Po velkých slibech tehdejšího hlav-
ního energetika, pana Javůrka a po vlastním jednodenním 
rozhodování jsem se 1. září 1968 představil v Jablonném v 
Isolitu. Byl jsem uveden do takové staré dřevěné boudy, kde 
byla el. údržba opravna nástrojů, pastilkárna, sklad forem a 
hmoty na lisování. Tam si mi vůbec nelíbilo, ale viděl jsem, 
že se začíná stavět úplně nová hala, a dle plánu měla v ní být 
i velká dílna elektroúdržby. Rychle jsem se musel seznámit 
s novými spolupracovníky, mistry a vůbec s celým osazen-
stvem závodu. 

Začal jsem pracovat s kolektivem 7 pracovníků, s kterými 
jsem se neznal. Asi po roce mi bylo nabídnuto místo vedou-
cího dílny. Funkci předáka jsem vzal a stala mě 30 roků.

Ještě se zmíním krátce o podmínkách, které v té době pa-
novaly v závodě. Nejen, že se stavěla nová hala, ale ještě ve 
staré lisovně se pracovalo na lisech, kde formy se vytápěly 
párou z kotelny na 180ºC. Všude se pářilo a kapala žhavá 
voda a navíc všechno bylo žhavé. Vzpomínám, že jsem byl 
kvůli vlastní neopatrnosti mockrát na rukách popálen. _v 
té době se pomalu zkoušelo vytápět formy pomocí elektric-
kých topných patron a pásů. Nebylo to jednoduché, neměli 
jsme čím měřit teplotu forem, měřilo se takovými solemi, 
které byly odstupňovány po 10 stupních. Elektronické tep-
loměry v té době neexistovaly. Pomalu se dostavovala hala a 
už jsem se těšili na svoje nové pracoviště a sklad materiálu.  
Konečně jsem se dočkali a první řada lisů v nové hale začala 
vyrábět se starými i novými stroji. Pro mě jako vedoucího 
elektroúdržby bylo stále práce a starostí až nad hlavu. Stále 
se něco stěhovalo, předělávalo a tak jsem musel, po stránce 
organizační být stále v pohotovosti a řešit desítky případů 
denně. Měl jsem velkou oporu ve svých spolupracovnících, 
mistrech nadřízených. Od té doby kdy se dostavěla hala, a 
byl vyměněn skoro celý sortiment lisovacích strojů, přešlo se 
velmi rychle na vytápění všech forem elektřinou. Napíše se 
to hned, ale trvalo nejméně 4 roky, než se všechny formy for-
my přepojily z páry na elektřinu. Velmi se zlepšilo i ovzduší v 
lisovně. Všude byl ventilace a centrální topení.

Teď, abych to odlehčil podělím se s vámi o jednu úsměv-
nou historku z výstavby. Byl tam jeden takový pomalejší zed-
ník, který říkal, že práce není zajíc, že neuteče. Jednou zveda-
li panely jeřábem na stroji a vazač schválně uvázal panely dva 
a čekal co to udělá. Jenže se stalo to, že se začal kácet jeřáb 
a zrovna se nahnul na pomalého zedníka, ten když viděl, že 
se jeřáb naklání na něj, tak rychlým skokem skočil skrz díru 
pro okno do haly. Všichni říkali, že rychlý pohyb jako tento, 
u něj ještě neviděli. Vše dobře dopadlo, jeřáb se jen opřel o 
stěnu haly.

Jak ubíhal čas, dostavěla se hala, přestěhovaly se všechny 
pomocné provozy a zdálo se, že je vše v pohodě. Nebylo, s 
novými stroji jsme si i my a všichni pracovníci museli naučit  
zacházet, obsluhovat je a hlavně opravovat nové stroje a za-
řízení. Vše se dělo za pochodu, ale nejpřednější byla výroba. 
Nebylo jednoduché opravovat nové stroje a zařízení, když 
jsme neměli skoro žádné náhradní díly. Vše se tenkrát objed-
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návalo až 1 rok dopředu.
Vzpomínám, když jsem jednou zastupoval hlavního ener-

getika, že to byla nesmyslná hlášení a hlavně plánování. Vě-
dět kolik budeme příští rok potřebovat uhlí, vody a elektřiny 
to ještě šlo odhadnout, ale kolik vypustíme špinavé vody a 
znečištěného vzduchu, to jsem opravdu odhadoval.podle 
rady hlavního plánovače pana Kvapila, který říkal: ,, Podívej 
se na řeku a první číslo, které Tě napadne napiš.“ Doufám, 
že je to nyní už lepší (smích).

Jako přední pracovník, musíte hlavně věřit těm, kterým 
velíte a na které se musíte spolehnout. Každý člověk je jiný. 
Někoho stačí poprosit, někomu nabídnout prémie a něko-
mu občas vynadat. Vždy jsem zdůrazňoval, pracujte tak, aby 
jste se nezranili, a aby po vaší práci nepřišel někdo k úrazu. 
Až na malé výjimky se to celému kolektivu elektroúdržby 
dařilo. Povinná školení a zkoušky všichni absolvovali bez od-
mluv a nikdo nikdy nepropadl.

Ještě jednu ne moc veselou historku z práce. Přestavte si 
31. prosince – Silvestr. Tenkrát se ještě na Silvestra praco-
valo. Moji povinností bylo každé ráno zapsat spotřebu elek-
trické energie za včerejší odpolední a noční směnu. Hlavní 
elektroměr byl v trafostanici, ta tam ještě stojí. Jdu tedy za-
psat stav elektroměru, otevřu dveře u lisovny a z boku k řece 
a vidím z okna kompresorovny šlehající plameny až k střeše. 
Hoří! Letím zpět do dílny a hulákám, hoří nám kompreso-
rovna . Byl Silvestr. Nic to s nimi neudělalo a jeden jen řekl, 
zda nemám lepší fór, když je ten Silvestr. Jenom Franta B. 
viděl, že mám oči navrch hlavy, ale to už já zařval ať vezmou 
minimaxy a jdou za mnou. Vzhledem k tomu, že jsme byli 
všichni vyškolení jak se hasí elektrika, tak se nám to podaři-
lo během 5 minut uhasit. Tak jednoduché to nebylo jak to 
teď vyprávím, ale měl jsem tenkrát dost nahnáno. Pracovník, 
který to zavinil svou hrubou nedbalostí, to musel opravit a 
pracoval až do pozdního Silvestra. Nikde jsem to nehlásil, 
všechno jsme opravili a pracovník byl za prosinec bez prémií.

Teď ještě něco krátce o sobě. Mnoho lidí se mě ptá co 
celý den dělám, když jsem v důchodu. Jsem takový malý 
údržbář a topič velkého baráku. Bydlím v družstevní bytovce 
s 24 rodinami. Práce je pořád a kdo chce něco dělat ten si 
práci najde. Jinak jsem náruživý čtenář. Pravidelně, už 40 
let chodím do místní knihovny. Nejvíce mě baví cestopisy, 
starověké dějiny světa a záhady světa a taje vesmíru. Velmi 
rád luštím všechny druhy křížovek a sudoku. Rád jezdím na 
kole do přírody. Za dobu co jsem v důchodu jsem procesto-

val 30 zemí Evropy. Už mi zbývá jen sever, ale nevím jestli 
na něj někdy dojde. Každá země je krásná a svým způsobem 
zajímavá, jen je potřeba se umět dívat a hlavně se umět také 
radovat. Život stojí za to žít.

Mé krédo života: Každý člověk na světe by měl dodržovat desa-
tero přikázání a řídit se jimi.

Pan Novák si pro nás také připravil KRYPTOGRAM – 33 
ve všech směrech:
- Ve španělské katedrále v Barceloně je kryptogram čísla 33
- Není zde číslo 12 a číslo 14 a 10 jsou dvakrát.

Pane Nováku, přeji Vám stále mnoho optimismu a děkuji 
za příjemné setkání.

Lucka Pávková

DŮM ČÍSLO 5
Paní Marie Žižková, dcera armádního generála Ludvíka 

Krejčího, hlavního velitele československé armády v mobilizaci 
1938, pokračuje ve vyprávění.
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Pak se jednoho dne setkal na strážnici s  panem Josefem 
Filipem, bratrem Ferdinanda Filipa, a položil mu následující 

otázku: „ Jak byste se zachoval, kdyby k vám přišla neznámá 
žena přes střežené hranice ze Sudet a přinesla vám na tuž-
ce nalepený moták, vyzývající vás k organizaci podzemního 
hnutí. Moták pochází od člověka dobrého, jehož znáte více z 
řečí známých. Sám jste se s ním snad dvakrát v životě letmo 
viděl. Jako osobě z hlediska německého nespolehlivé jest mu 
odmítnuta propustka do Protektorátu. Rukopis jeho nezná-
te… Pan Filip dosti dlouho přemýšlel, v nerozhodnosti, co 
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učiniti. Nakonec řekl: „ Já bych to odmítl.“ To jest  můj 
případ s panem Hrabáčkem,  jsem odvětil. “

Kdy a jestli se tatínek s panem Hrabáčkem potom sešel, 
nevím. Ale jak jsem se zmínila výše,

bylo nebezpečné ho zapojovat . Nehledě k tomu, že se před 
nedávnem vrátil z Terezína s neléčeným zánětem středního 
ucha,  špatně slyšel a gestapo si ho pořádně hlídalo.

V domě č. 5 se nic nezměnilo, žili jsme tam ve staré sesta-
vě, teď už beze strachu z gestapa. Ještě si vzpomínám, že v 
Jablonném čekali na odsun Němci ze Sudet, asi byli ubyto-
vaní ve škole, a do rodin byly  přidělovány dívky  na pomoc 
v domácnosti. U nás byla také jedna, jmenovala se Gerta a 
byla jen o něco starší než já. Uměla trochu česky a s Jájou 
jsme ji měly  rády, byla hodná a veselá a pracovitá. Už ale 
nevím, jak dlouho u nás byla, je to tak dávno a hodně věcí 
mi vymizelo z paměti.

Na podzim začala škola, mohly se pořádat taneční, do kin 
přicházely nádherné americké fi lmy, většinou válečné, které 
nebylo možné nevidět, scházeli jsme se v klubu  Sonor u 
Vendů, kde měl Vláďa minikino a bylo to fajn. Moc ráda na 
ty časy vzpomínám, bohužel  nevím, kdo z naší party ještě 
žije a s kým bych si mohla zavzpomínat.  Slavili jsme tam 
Silvestry a když Vláďa objednal nové fi lmy, tak jsme se sešli 
kdykoliv. Bohužel ( pro nás ) jen do doby, než se zamiloval 
do své budoucí ženy, Slávky Neškudlové. To byl nadobro 
ztracen a s ním i Sonor. Ach ta láska !  Však jsme mu ji všich-
ni ze srdce přáli. 

Ale uteklo to všechno tak rychle, překulily se tři roky a byl 
tu Vítězný únor se vším všudy.  Ještě se – už ve stísněné nála-
dě – konaly některé neodvolatelné události, které se chystaly 
léta předem.

V březnu  1948 se v Olomouci  konaly legionářské  vzpo-
mínkové oslavy na bitvu u Bachmače 1918.  O bitvě u 
Bachmače se tolik neví, jako o bitvě u Zborova.  Bachmač 
byla železničním  uzlem na Ukrajině, životně důležitým pro 
průjezd československého vojska na východ a proto zde le-
gionáři svedli  urputné boje s Němci, kteří po podepsání 
brestlitevského míru a rozvratu  ruské armády  obsazovali 
Ukrajinu.  Tatínek o tom napsal:

„Bitva u Bachmače je uváděna hned vedle vítězství zborov-
ského jako největší bojový čin ruské legie. A děje se tak vším 
právem. Vždyť u Bachmače prokázal československý voják 
svou zdatnost a své skvělé vojenské vlastnosti týmž vynikají-
cím způsobem jako u Zborova, zejména znovu potvrdil, jak 
celou jeho bytostí vládne ono staré husitské : „Nepřátel se 
nelekejte, na množství nehleďte!“ Sláva bachmačského vítěz-
ství má však svůj tragický rys. U Zborova bojoval českoslo-
venský voják s tou nadějí, že za sebou strhne i vojsko ruské 
a že si
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společně s ním probije cestu do otčiny a přinese jí tak tou-
žené osvobození.

U Bachmače byl však tento skvělý cíl zahalen v temnotách 
a náš voják se tu bije se zoufalým vědomím, že se od vlasti 
vzdaluje do neznáma, že musí obejet nejprve celý svět, aby 

mohl začít znovu krvavý zápas o svobodu vlasti, které za-
světil život. A přece neklesá na duchu, ba naopak se stává 
ještě odhodlanějším, obětavějším, má tím větší sebedůvěru 
i víru ve své vůdce. Má k tomu ještě jeden čestný důvod, 
ví, že na něm a na jeho pevné odolnosti závisí osud velké 
části československého vojska, jež musí projet bachmačským 
železničním uzlem, má-li uniknout z kleští, připravených 
nepřítelem.

 Bitva  u Zborova měla velký dosah politický v uznání na-
šeho odboje. Vojensky, pro rozklad ruské armády,  nemohla 
ničeho zachrániti.

Bitva u Bachmače vojensky zachránila čs. vojsko na Rusi 
od velmi pravděpodobné zkázy a tím politicky uchovala to, 
čeho dobyl Zborov.“

Oslav se zúčastnila  celá naše rodina.  Tatínek si dal ušít 
novou uniformu, protože  všechny,  co měl,  se časem pro-
měnily v dámské kostýmy, lyžařské šponovky, sukně a lesác-
kou kamizolu. Bohužel se v Olomouci zjistilo, že má na uni-
formě vzhledem  ke své vysoké  funkci (to ještě měl hodnost) 
málo  hvězdiček a nevhodné epolety a  tak jeden mladičký 
podporučík byl nucen stát se v pokoji olomouckého hotelu 
přešívačem. 

 Bylo mi osmnáct a všechno jsem tak silně vnímala, tu at-
mosféru, když se bratři legionáři z 6. hanáckého pluku sešli 
se svým velitelem, vojenskou přehlídku, poslední pohled na 
tatínka v uniformě….

A pak v létě XI. Všesokolský slet v Praze na Strahově. To 
byla manifestace touhy po svobodě, 

poslední výkřik zoufalství. Kdo zažil nástup mužů za zvu-
ků Sukova pochodu V nový život, kdo viděl ty jejich vy-
rovnané řady  když se otevřely brány borců a jejich nástup 
na stadion,  má tento zážitek v duši navždy. Vždycky, když 
ten pochod slyším, mám srdce až v krku.  Sokolský průvod 
Prahou , skandování hesel  s voláním  prezidenta Beneše byl 
vyvrcholením posledního semknutí  Sokolů a rozloučením 
se svobodou. Snad nejsem moc patetická, ale nemohu na ty 
dny zapomenout a mám je v sobě napořád.

Jak šel čas, bylo nejsmutnější pozorovat jak se lidi v průběhu 
doby mění. V Kostelci jsem to mezi spolužáky kromě dvou 
tak nepozorovala. Názory jsme měli stejné, i když mnozí se 
stali časem opatrnější. Ale za to v Jablonném to bylo velice 
markantní. Proto mě tatínek po maturitě  v r. 1949   poslal 
do Prahy do  abiturientského plánovacího kurzu. Na  neděle 
jsem dojížděla domů, tenkrát se učilo i v sobotu, takže to 
skoro nestálo zato, ale bylo dobré spojení rychlíkem zvaným 
Balt , který se po vyučování dal  krásně stihnout.  Jen malou 
vadu to zpočátku mělo : nestavěl v Jablonném, v Kyšperku 
se přesedalo na osobáček a ten při zpoždění rychlíku v klidu 
odjel. Jednou se mi to také stalo. Příští jel až ráno a tak jsem 
šla domů pěšky. Byla to krásná noční procházka, nepotkala 
jsem ani živáčka.

Závěr vyprávění  otiskneme v čísle Vánoce 2012
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JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ – STEJNOJMENNÉ MĚSTO V PODHŮŘÍ LUŽICKÝCH HOR
Taky se vám občas stane, že vás upoutá článek či reportáž 

hovořící o Jablonném a následně zjistíte, že se vůbec nejedná 
o naše městečko, ale o jeho severočeského daleko známějšího 
a přitom podobně velkého jmenovce? Mně se to děje doce-

la často, a tak jsem se minulý rok o prázdninách rozhodl k 
výpravě do tamních končin s cílem zjistit, jaké toto stejno-
jmenné město vlastně je a co je v něm k vidění. Musím již 
předem říci, že jsem byl příjemně překvapen.

Jablonné leží v překrásném koutu podhůří Lužických hor 
na hlavní silnici i železnici směrem od Liberce do Děčína. 
Hned v několika bodech je podobné našemu městečku. V 
současnosti čítá asi 3700 obyvatel, což je jen nepatrně více 
než to naše. Stejně jako naše náměstí je i tamní historické 
jádro městskou památkovou zónou, i když pravda s historií 
poměrně známější, a to zejména díky hrobu svaté Zdisla-
vy, prohlášené za svatou v roce 1995, která ale jen údajně 
pochází z nedalekého Lemberka. Místo jejího posledního 
odpočinku se nachází v nádherném barokní bazilice minor 
zasvěcené svatému Vavřinci, které se ten náš chrám svaté-
ho Bartoloměje co do velikosti sice nevyrovná, avšak co do 
polohy jistě ano, neboť tamní kostel se nachází na náměstí, 
nikoliv na malebném kopci nad městem. 

Co se dalších pamětihodností týče, musím zmínit morový 
sloup podobný tomu našemu, dále kapli svatého Wolfganga 
a celý klášterní komplex snad související s činností svaté Zdi-
slavy. Za návštěvu rovněž jistě stojí i bývalá Pivovarská věž, z 
níž je nyní  přístupná rozhledna, poskytující nejen nádher-
ný výhled na samotné město, ale i na blízké a v příznivém 
dni i vzdálené okolí s hřbety Lužických i Jizerských hor, s 
výhledem na Ještěd, Bezděz či Ralsko. Z věže je možno též 
dohlédnout na nedaleký státní zámek Lemberk, k němuž se 
lze vypravit přímo z Jablonného asi tříkilometrovou trasou, 
vedenou přes zdejší malebné rybníky.

Během výkladu o historii zámku a detailní prohlídky zdej-
ších interiérů, trvající asi hodinu, se dozvíme řadu zajíma-
vostí. Asi nejpozoruhodnější je Zdislavina komůrka, kde se 
měla tato světice narodit a pobývat. Zdejší průvodci samo-
zřejmě hrdě praví, že to je reálné místo, ale historici s nimi 
tak zajedno nejsou. Nicméně proč se připravit o iluzi, že? 
Tato opravdu nádherná pozoruhodná stavba se stále častěji 
stává cílem fi lmařů. Za zmínku alespoň stojí pohádky jako 
Tajemství staré bambitky či Čert ví proč. Ochoz zámecké 
středověké věže poskytuje rovněž nádherný výhled, a to ne-
jen na nedaleké Jablonné.

To jsou alespoň některé zajímavosti a pamětihodnosti z 
tohoto nádherného kraje. Za těmi dalšími se jistě vyplatí 
vypravit se osobně, a to třeba již o těchto prázdninách. Jak 
je patrné, má toto stejnojmenné město a jeho okolí ledacos 
podobného s naším. Je proto výhodné vyjet do tamních kon-
čin, a to nejen kvůli tomu, abychom se do pamětních zážit-
kových knih podepsali jako ti,  kteří jsou také z Jablonného, 
i když z toho druhého...

Pavel Večeř
Servis

státní zámek Lemberk

bazilika minor svatého Vavřince – Jablonné v Podještědí 

CO JE SKRYTO POD ZEMÍ NEDALEKO VAŠICH OBYDLÍ
Když se řekne kras, každému se určitě  vybaví Moravský 

kras,  vápencová oblast na jižní Moravě s pověstnou propastí 
Macochou a spoustou známých  jeskyní. 

Je však jeden kras, který máme prakticky „za humny“ 
a který má dokonce s Moravským krasem něco společného. 
„Náš“ kras ho  totiž spoluutváří a protéká jím pramenná část 
řeky Moravy, která dala název nejen Moravskému krasu, ale 

celému stejnojmennému území - Moravě. 
Málokdo z běžných turistů, kteří se vydávají na výlet na 

vrchol Králického Sněžníku a stoupají k němu údolím, do 
něhož se hluboce zařezává řeka Morava, má tušení, že kráčí 
kolem malého, ale velmi zajímavého krasu. Tento kras byl 
vytvořen v místním tvrdém mramoru – krystalickém vápen-
ci, který po dlouhá tisíciletí nahlodávala a doposud nahlodá-
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vá a vymývá srážková a říční voda. 
Tato přírodní činnost má také na svědomí vytvoření nej-

známější místní jeskyně, nazývané Tvarožné díry, která je 
tvořena systémem více než 200 metrů válcovitých, většinou 
velmi úzkých chodeb. Členitý jeskynní systém je veřejnosti 
nepřístupný, vidět jsou pouze zaslepené vchody. Tvarožné 
díry se nacházejí nedaleko od vrchu Koňský hřbet, směrem 
po proudu Moravy na jejím levém břehu v nadmořské výš-
ce asi 840 metrů. Kolem vede žlutá turistická značka, která 
právě u Tvarožných děr opouští pohodlnou zpevněnou ces-
tu, jdoucí údolím Moravy, a začíná strmě stoupat na úbočí 
Králického Sněžníku. 

Nezvyklý název zdejší jeskyně a přirovnání k tvarohu dal 
tzv. „nickamínek“, což je mazlavá světlá vápenitá hmota, 
která  pokrývá stěny a i strop jeskyně. Náhlé přívaly vody 
do jeskynního systému při prudkých srážkách tuto hmotu 
smývají a kalí tak výtoky pod jeskyní. 

Vzniklý bílý zákal má také na svědomí název krasového 
vývěru Mléčný pramen, který najdeme nedaleko již ne-
funkčního mramorového lomu. Dojdeme k němu po asfal-
tové silnici z Dolní Moravy, pokud poté, co silnice přejde po 
mostu na levý břeh Moravy, neuhneme po žluté turistické 
značce, ale budeme pokračovat do kopce dál po silnici. Asi 
po 200 metrech narazíme mezi silnicí a korytem Kameni-
tého potoka na upravený vývěr Mléčného pramene. Je zde 
umístěna „keška“ – hit posledních let.  Mléčný pramen je 
napájen za dvou vodních zdrojů – jednak z vedlejšího údolí 
z ponorného potoka Poniklec a jednak z Patzeltovy jeskyně, 
která je druhou významnou jeskyní zdejšího krasu. Jméno 
dostala po svém objeviteli, místním lesníkovi Patzeltovi. Je 
sice volně přístupná, ale lze ji velmi obtížně nalézt, protože k 
ní nevede turistická značená cesta. Nejlépe je tedy vydat se z 
Dolní Moravy z horního parkoviště na konečné autobusu po 
modré turistické značce silnicí kolem mramorového lomu a 
poté, co tato cesta vyústí na druhé lyžařské sjezdovce, opus-
tit modré značení a dát se po cestě odbočující vlevo, která 
vede po vrstevnici přímo nad Patzeltovou jeskyní v jihový-
chodním svahu hory Podbělka. Asi po 1,5 kilometru chůze 
od sjezdovky je potřeba sledovat levý okraj cesty – objevíte 
vyšlapanou pěšinku, která vás zavede shora ke vchodu do jes-
kyně. Trojúhelníkový otvor, působící i díky okolním vzrost-
lým stromům dosti ponuře, je vyústěním prudce se svažující, 
asi třicetimetrové chodby, vedoucí na dřevěný můstek nade 
dnem jeskyně, které je tvořeno průzračným vodním jezír-
kem. Jeho hladina v průběhu roku velmi kolísá. Za jarního 
tání nebo za přívalových dešťů voda v jezírku stoupne tak, že 
zatopí zmíněný můstek, za letního sucha naopak voda klesne 
tak, že stěží uvidíte odlesk světla baterky (kterou je nutné na 
prohlídku s sebou mít) v zadní nízké chodbě. Celková délka 
jeskyně, včetně zatopených částí, je asi 70 metrů. Stěny a 
dno jeskyně nad jezírkem jsou velmi členité a ostré, jako by 
vznikly rozleptáním skály nějakou kyselinou nebo hlodáním 
jakéhosi gigantického červa. V zadní části jeskyně, do které 
je nutno vyšplhat přes ostrý ostroh nad jezírkem, lze nalézt 
jednu z „kešek“, umístěných v této oblasti.

Pokud se podíváme na druhou stranu hor, za hranice k na-

šim severním sousedům, nalezneme na polské straně masivu 
Králického Sněžníku také krasovou oblast s veřejně přístup-
nou Medvědí jeskyní, která dostala název podle nálezů kos-
terních pozůstatků prehistorických zvířat, zejména medvědů 
a byla objevena v osmdesátých letech minulého století. Je 
největší jeskyní v oblasti Sudet, doposud je prozkoumáno asi 
4.000 metrů chodeb a komor ve čtyřech poschodích. Jesky-
ně má krásnou krápníkovou výzdobu a je útočištěm velkého 
množství netopýrů. Právě kvůli zachování klidu pro netopý-
ry je polskými průvodci striktně dodržován maximální počet 
osmnácti návštěvníků v prohlídkové skupině. Díky tomuto 
opatření a i velikému zájmu o Medvědí jeskyni je dobré si 
prohlídku předem telefonicky zamluvit, a to zejména v pří-
padě, že vyrážíte i s přáteli či rodinou ve větší skupině – jinak 
neohlášenému návštěvníkovi může hrozit několikahodinové 
čekání, které ještě ke všemu může být bezvýsledné. 

Tak jako nás s polskými sousedy spojuje společná slovan-
ská krev, tak krasové oblasti na naší a polské straně spojuje 
společná voda. Při průzkumech Tvarožných děr hydrogeolo-
gové společně se speleology zjistili, že podzemní potok, který 
Tvarožné díry vytváří a protéká jimi, není větví pramenné 
části blízké řeky Moravy, ale přitéká doposud nezmapovaný-
mi podzemními cestami pod masivem Králického Sněžníku 
právě z polské krasové oblasti. Toto zjištění je živnou půdou 
pro různé domněnky, že oba krasy, tak jak je známe, mohou 
být pouze dvěma konci jednoho mohutného krasu, který se 
rozprostírá v útrobách Králického Sněžníku. Otázku, jak da-
lece je tato domněnka spekulativní, budou muset zodpově-
dět další nelehké speleologické výzkumy, které v Tvarožných 
dírách dlouhodobě probíhají.

Budeme tedy držet výzkumníkům palce a doufat, že se 
třeba i pod Králickým Sněžníkem budeme jednou s průvod-
cem procházet osvětlenými podzemními dómy stejně, jak je 
tomu dnes v Moravském krasu, a že do sousedního Polska 
se dostaneme nejen po cestách na povrchu, ale i chodbami v 
podzemí. Ale i kdyby se tyto hypotézy ukázaly pouhou fi kcí, 
tak i bez toho stojí za to oblast Králického Sněžníku, našeho 
třetího nejvyššího pohoří, navštívit. Svojí divokou krásou, 
drsným podnebím a zatím i poměrnou liduprázdností určitě 
uchvátí tento zapomenutý kout každého milovníka čisté pří-
rody, jistě se stane pro něho „srdeční záležitostí“ a donutí jej, 
aby se sem v budoucnu znovu a znovu vracel.

Jana Blašková
zástupkyně vedoucího Finanční účtárny
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CO JEŠTĚ MOŽNÁ NEVÍTE O ESTONSKU
Rád bych se s vámi  podělil o zážitek z konce letošního 

školního roku, kdy jsem se svou rodinou navštívil přednáš-
ku naší milé kamarádky Rael-Astrid Mäemets z Estonska. 
Přednáška se konala o svatojánské noci, tedy ve svátek, kdy 
se po celém Estonsku rozhoří tzv. bonfi res, ohně ohlašující 
nejdelší den v roce a zárověň očekávaný začátek léta. 

Rael je studentkou nejstarší estonské univerzity v Tartu, 
kde studuje estonský jazyk a literaturu, aby se stala učitel-
kou na základní škole. Nyní si však udělala bezmála roční 
studijní přestávku a pracuje v Čechách jako dobrovolnice 
neziskové organizace Srdíčko, což je rodinné centrum v Ústí 
nad Orlicí, věnující se dětem od batolecího věku až po teen-
agery. Každý den se podílí na bohatém programu rodinného 
centra a pomáhá s veškerými organizačními a realizačními 
záležitostmi. Základní školy, které mají zájem dozvědět se 
něco o její zemi, ji mohou pozvat a zhlédnout její zajímavou 
prezentaci.

Teď tedy několik zajímavostí, které, jak si troufám tvrdit, 
nejsou Čechům příliš známé. Letecká vzdálenost mezi naši-
mi hlavními městy (Praha, Tallinn) je 1230 km a let trvá cca 
2 hodiny. Co se týče rozlohy, je Estonsko zemí zhruba o po-
lovinu menší než Česká republika, s velmi řídkým zalidně-
ním, pouze 1,34 mil. obyvatel. Je zde jen 47 měst, hlavním 
městem je Tallinn (pouhých 400 tisíc obyvatel). K Estonsku 
náleží  dva velké ostrovy. Jižní ostrov Saaremaa, s hlavním 
městem Kuressaare, je právě domovem naší studentky. Vzdá-
lenost mezi ostrovem a pevninou překonává pomocí lodních 
trajektů, které dosáhnou pevninu za 20 minut. Kuressaare je 
nádherné historické město na pobřeží ostrova, se starobylým 
hradem a rozlehlými plážemi, často navštěvovanými turisty 
z celého světa. A to i navzdory poměrně chladnému moři!

Národními znaky jsou chrpa a vlaštovka, v národnímu 
erbu jsou tři lvi. Současným prezidentem je Toomas He-
nrik Ilves, novou měnou se nedávno stalo euro. Estonsko je 
parlamentární republikou, která získala svou samostatnost 
během tzv. „Singing revolution“ v letech 1987-1991, kdy 
při různých příležitostech vyjadřovali obyvatelé všech balt-

ských zemí svůj odpor proti sovětské moci. Asi nejznáměj-
šími událostmi této revoluce bylo konání festivalu „Song of 
Estonia“ nebo vytvoření živého baltského řetězce, jenž se 
skládal z dvou milionů lidí držících se za ruce na délce 600 
kilometrů.

Klima je poměrně studené, nejteplejším měsícem je čer-
venec, nejchladnějším únor.  Minimální teploty mohou 
dosáhnout až -43°C. Estonsko je krajinou značně plochou, 
nejvyšší hora je vysoká pouhých 318 m n.m. Nejrozšířenější-
mi stromy jsou borovice, smrk a bříza. V lese můžete snadno 
potkat losy, rysy, bobry, srny a divoká prasata. Estonsko po-
krývá velké množství jezer, mokřin a bažin. Lidé se zabývají 
zvláště rybařením, a to i v zimních měsících, ryby upravují 
snad všemi známými způsoby. Nejoblíbenější jsou sledi, lo-
sosi a pstruzi. Bude pro vás zřejmě překvapením, že na vá-
nočním stole nejsou hlavní surovinou ryby, ale krvavá jelita 
s bramborem a salátem.

Estonský jazyk je velmi složitý, na rozdíl od češtiny rozli-
šuje 14 pádů jednotného a 14 pádů množného čísla. Někte-
ré hlásky jsou pro nás jen stěží vyslovitelné. Nejoblíbenějším 
mužským jménem je nyní Markus, ženským Sofi a a Olivia. 
Školský systém je velmi podobný tomu našemu.

Mezi nejoblíbenější domácí zábavu Estoňanů patří sau-
nování.Saunu má doma snad každý, nezávisle na sociálním 
postavení. Je zvykem, že celá rodina se sejde, dá si spolu něco 
dobrého a potom se věnuje saunování s následným válením 
se ve sněhu nebo skokem do chladné řeky.

Nejpopulárnějšími sporty nejsou ani hokej, ani fotbal jako 
u nás, ale lyžování, zvláště běžky. Kristina Šmigun-Vähi vy-
hrála již dvakrát olympijské hry v běhu na lyžích, Baruto 
Kaito je známý profesionální sumo bojovník.

Head aega! Na shledanou!

Pavel Marek, DiS.
zahraniční obchod

MOJE PRVNÍ CESTA K MOŘI, KTERÁ MŮŽE BÝT INSPIRACÍ
Na svou první dovolenou k moři jsem jela se svým manže-

lem před více než deseti lety. Manžel nic konkrétního neplá-
noval a vyrazili jsme tzv. na blint směr Jadran – Chorvatsko. 
Tenkrát ještě Škodou Favorit. Vzadu na sobě namačkané tři 
děti, jídlo na celou dobu pobytu a spoustu nepotřebných 
věcí…

Cesta přes noc byla úmorná, především pro manžela, který 
po celou dobu řídil. V okamžiku, kdy jsme projížděli chor-
vatským pohořím Velebit, se za malým horským tunelem 
rozprostřelo tyrkysově modré moře s několika ostrovy a os-
trůvky, připomínajícími  měsíční krajinu. Byl to úchvatný 
pohled. Serpentinami jsme sjeli po úzké vozovce až k samé-
mu pobřeží do městečka Karlobag. Po kochání se mořem 
jsme pokračovali v cestě podél pobřeží směrem na jih. Ces-

tou jsme sháněli ubytovaní v nějaké klidnější lokalitě, ale vše, 
co bylo pro nás přijatelné, bylo obsazeno. Cesta i hodiny 
ubíhaly, blížil se večer a já jsem pomalu začínala propadat 
panice, kde složíme hlavy, když v tom jsme spatřili na okraji 
silnice ženu s cedulí s nápisem APARTMANI. Po prohlídce 
sice skromného, ale útulného apartmánu za velmi příznivou 
cenu jsme se rozhodli zůstat. Domácí, jak jsme se po chvíli 
sami přesvědčili, byli  příjemní, milí a velmi pohostinní lidé, 
stejně tak jako obyvatelé sousedních domů. Dobrosrdečnost 
místních lidí ve spojení s krajinou nás natolik uchvátila, že 
se sem každoročně vždy rádi vracíme. 

Ono místo s nádherným pohledem na otevřené moře se 
nachází v malé osadě na břehu moře s názvem „Dolac“ ve 
střední Dalmácii poblíž kouzelného městečka Primošten se 
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starobylým jádrem a kostelem na vršku ostrova. Ne nadarmo 
se nazývá „perlou Dalmácie“.

V místě je možné uskutečnit spoustu poznávacích výletů, 
např. do města Trogir se starobylou částí, spředenou desít-
kami uliček připomínajících bludiště, která je pod záštitou 
UNESCO. Zde stojí za to sednout si do některé z mnoha 
restaurací a dát si jednu z dalmatských specialit či výbornou 
pizzu. Dále bychom neměli opomenout navštívit největší a 
rušné město v Dalmácii, kterým je Split. Za prohlídku stojí 
zejména Diokleciánův palác, který nechal postavit  římský 
císař ve 4. st. n. l., a před ním se projít na pobřežní rušnou 
Rivu s palmovou promenádou. Za pozornost rovněž stojí 
nedaleké  přímořské město Šibenik, kde si můžeme zajít na 
městské hradby, odkud je rozhled na celé město, široké okolí 
a historickou část s katedrálou sv. Jakuba, která je rovněž 
zapsána do kulturního dědictví UNESCO. Pokud chceme 

uniknout ruchu města, můžeme se vydat nedaleko od Šibe-
niku na překrásné vodopády na křišťálově čisté řece Krka, 
kde součástí prohlídky je i ukázka historických řemeslných 
činností. Anebo si jen tak zajít do kopců do nedaleké ves-
ničky Podgreben, kde si budeme myslet, že se zde zastavil 
čas. Žijí tu bohužel  zejména již jen staří lidé a můžeme zde 
pozorovat život podobný životu před 100 a více lety. Původ-
ní kamenné domky -  stejně tak jako postaru provozovaná 
zemědělská činnost - především vinařství -  jsou tohoto dů-
kazem.

Tímto jsem se s vámi chtěla podělit o své dojmy a dát in-
spiraci pro vaše cesty za odpočinkem a relaxací.

Marika Daňková Podolská
montážní dělnice

ČERVENCOVÉ STÁTNÍ SVÁTKY ČR
5. červenec   - Den slovanských věrozvěstů

Sv. Cyril / Konstantin/ a sv. Metoděj , bratři z řecké Solu-
ně, byli v roce 863 vysláni v čele byzantské církevní mise na 
Velkou Moravu. 

Zavedli bohoslužby ve staroslověnštině a vychovali první 
slovanské kněze. Vytvořili první slovanské písmo – hlaholici 
– a do slovanského jazyka přeložili liturgické texty i Písmo 
svaté.

Roku 867 byli povoláni k papeži do Říma a Hadrián II.  
stvrdil slovanskou liturgii jako nezávadnou. Sv.Konstantin v 
Římě již zůstal. Vstoupil do kláštera a přijal řeholní jméno 
Cyril. V té době se však roznemohl a zanedlouho r. 869 ze-
mřel.

Sv.Metoděj byl po bratrově smrti jmenovám arcibiskupem 
moravsko-panonské diecéze a vrátil se na Moravu. Vybudo-
val tam církevní školy, vychoval řadu žáků a též dokončil 

Konstantinův překlad  bible do staroslověnštiny. Zemřel  
r.885 a byl pohřben v chrámu na Velehradě.

Sv.Cyril a sv. Metoděj jsou patrony Evropy, všech slovan-
ských národů a hlavními patrony Moravy.

6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa
Jan Hus, reformátor církve, kazatel v kapli Betlémské, rek-

tor Karlovy univerzity, měl na kostnickém koncilu  r.1414  
odvolat své učení a kritiku církve. Koncilní soud shledal ně-
které jeho články kacířskými. Když Hus odmítl své názory 
odvolat, byl souzen a r. 1415 upálen.

Jeho smrt posílila v českých zemích reformní hnutí, které 
přerostlo v husitskou revoluci. 

Alena Šafářová
učitelka
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