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A PAČI V ISOLIT-BRAVO

-------------------------------------------------------------------------------

Když v roce devatenáct set šedesát šest začala československá kina uvádět západoněmeckou sérii čtyř filmů o Vinnetouovi, byla to neskutečná bomba. Po všech výhradně socialistických filmech - o úrovni a náplni tehdejších kin svědčí
například populární dobový lidový popěvek:
Vole, vole, poď do kina,
co tam dávaj?!
Pád Berlína!
jsme se jako kluci cítili neuvěřitelně dobře. Domluvili jsme
se, že až film po dlouhé době doputuje také do Jablonného,
navštívíme ho jako jablonská parta společně. Kája Šimek nalezl u babičky dvacet let starou cikorku z americké UNRy,
která měla v sobě – světe div se – zalisovaný cukr a slíbil,
že nám každému do kina dvě kostky přinese. Budeme při
filmu hodovat! Tedy něco jako předchůdce dnešního multikina, byť cikorie měla asi devatenáct let prošlou záruční lhůtu. Jak řekli, tak udělali. Filmy to byly impozantní. Kromě
všech rvaček, bitek, napětí, neohroženosti a čestných skutků
protagonistů jsem si z něho odnesl ještě jedno důležité poučení: Vinnetou i jeho bílý pokrevní bratr Old Shatterhand,
takto náčelníci velkého kmene Apačů, každou chvíli „nebyli
doma“. Řešili problémy po celém Novém Mexiku a objevovali se jako andělé strážní vždy tam, kde právě hrozilo právu
a spravedlnosti pošlapání. A přesto Apači věděli, co dělat.
Bojovníci neopustili své rodiny, nepřestali lovit, drželi hlídky, ženy sušily maso na zimu a spravovaly típí. Ani když padl
do zajetí dokonce Old Shatterhand a podnáčelník Tašunka
Vitko, Apačové nezvlčili. Když stál Měsíc v úplňku, nasadili
podle žádosti vzdáleného Vinnetoua úderný oddíl na pevnost Niobara a dobyli ji. Bylo mnoho důvodů, proč jsme
jako kluci s Apači sympatizovali a obdivovali je. Já jsem měl
už tenkrát ještě jeden velmi podstatný obdivný důvod navíc:
Apači byli samostatní, poradili si bez náčelníků a nepotřebovali stálou kontrolu a dohled!
Musím spravedlivě říci, že v posledních letech se při cestách
mimo firmu konečně postupně začínám cítit jako náčelník Apačů. Pryč jsou doby, kdy jsem se vracel se strachem,
co se zase zaseklo a na co nikdo nevzpomněl. Apači fungují
beze mne a poradí si mnohdy ještě lépe. Je tu jenom jeden
drobný- posléze zcela zásadní - problém: Množina všech
spolupracovníků v IB se nekryje s množinou všech Apačů v
IB. Ale věřím, že je to problém dočasný. Apačů totiž v naší
firmě stále přibývá!

Z

Kvido Štěpánek
ředitel firmy

„Nafasovali ty Herkulesy z Brava a teč odvozí celou ulici za
pĪl hodiny!“

E ŽIVOTA FIRMY

KVALITA SVĚTOVÝCH
MOTÚČKO

ZNAČEK VERSUS

Protože máme trochu větší zahrádku a s kosou mě to už
příliš nebavilo, koupili jsme si před několika lety motorovou sekačku. Pamětliv přísloví Nejsem tak bohatý, abych
si mohl kupovat laciné věci, jehož autorem je prý sám Henry Ford, jsem koupil, co v Baumaxu měli v této kategorii
nejdražší: samochodnou Hondu - McCulloch za necelých
12.000 Kč. Když jsem se smířil s určitou nepevností konstrukce, začala sekačka celkem dobře sloužit. Těšil jsem se, že
životnost od této renomované značky bude bezmála věčná.
Nebyla. Druhý rok postupně přestávala samochodit, a když
jsem se jako strojní inženýr konečně dostal k tomu, abych ji
rozebral, byla příčina hned jasná – omleté ozubení v obou
poháněných kolech. Vzhledem k tomu, že jsem záruční list
v mezičase někam zaštrachal, dotazoval jsem se na cenu nových koleček. Nebyla malá – asi 1.400 Kč. Byl bych si je i
koupil, ale padla na mne beznaděj : na co, když se za sezonu
zase omelou?! A tak jsem si vypomohl : Původní ozubení
jsem nahradil věncem z Motúčka a kolečky vyfrézovanými
ve vlastní fabrice. Ale kdo tuhle možnost nemá?! Co má dělat?!
Pak už jsem se dopálil a řekl, že si snad už můžu dovolit
přímo zahradní traktůrek. Volil jsem českého výrobce Agrostroj Jičín, tedy pardon, dnes už stejně francouzského - Segu.
S traktůrkem po překonání dětských nemocí – jakože bezdušová kola byla do rána z ničeho nic prázdná a musel jsem
do nich nakonec dát duše - jezdím celkem spokojeně čtvrtým rokem. Nicméně určitá vylepšení bych doporučoval:
valná většina vyměňovacích, napínacích či mazacích úkonů
na traktůrku je hodna Jana Tleskače (pro mladší generaci –
autor Ježka v kleci, pozn. aut.) a na sběrném koši na trávu
výrobce skutečně šetřil materiál konstrukce na nepatřičném
místě – dětské či dětinské trubičky praskly už v první sezoně.
A do třetice , protože bydlíme v nadmořské výšce 707 metrů a co víc na úplném vidrholci, kde lišky dávají dobrou
noc a u toho vám předpoví do rána nezřídka i metrové závěje, koupili jsme si sněžnou frézu Husqvarna. Nejlepší, co
byla, pásovou, 350 ccm, 11 kW, cena po slevách 64.000 Kč,
zkrátka Super, bomba, non plus ultra, určenou do nejtěžších
sněhových podmínek v Alpách. Při prvním frézování jsem
zjistil to, co němečtí tankisté v zimě 1941-42 v Rusku: Pásy
jsou moc úzké a kluzké. Propadají a nezabírají. Při strkání
se tudíž nadřete a běžně jsem při frézování propotil tlustou
zimní větrovku. Další překvapení následovala: Abyste na fréze cokoli utáhli (přístup je taktéž hoden Jana Tleskače), po-
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třebujete důmyslné sady klíčů nástrčných, otevřených i imbusových – vše ale v palcové soustavě! Páni, o tom nebyla při
prodeji ani řeč! No, vybavil jsem se a nestačil vyjít z údivu:
Jak napnout pásy?! Studoval jsem návod zepředu, zezadu, ale
se skutečností nesouhlasil. Posléze jsem na to přišel: Výrobce měl zřejmě problémy, a tak přidal vzpěru, která v dokumentaci nebyla. Připevněna byla čtyřmi palcovými šrouby, z
nichž jeden měl stržený závit a ten byl jen tak zaplácnutý tmelem, aby se na to hned nepřišlo. O vícero takových
překvapení nebyla nouze – hydrostatická plynule regulující
převodovka měla namísto plynulosti jenom dvě polohy, kde
se rychlosti vůbec nějak lišily, vytápění rukojetí nefungovalo,
běžně se uvolňovaly a ztrácely šrouby sněhových pravítek a
mnohé další problémky a problémy. V druhé sezoně provozu fréza vypověděla službu docela – hydrostat se odporoučel
a měl jsem velké štěstí, že nedaleko od domu, protože jinak
bych se ze sněhových závějí mohl nechat vytáhnout – no,
ani nevím, čím. Fréza je od února v servisu v záruční opravě,
kde jsem musel podepsat prodloužení opravy ze 30 dnů na
čtyři měsíce – je prý to moc složité a náhradní díly musí
objednat z Kanady. (Pane Štěpánku, řeknu vám to důvěrně-ti Kanaďané mají horší kvalitu, než když je to vyrobeno v
Číně, a já se jen děsím, co se zase kde komu vy…re, řekl
mi majitel servisu). Tak nevím, co bude dál. Do hydrostatu
Husqvarny nevidím tak, jako do kolečka Hondy-McCullocha , ale problém může být stejný – omlelo se poprvé, omele
se podruhé.
Takže, podobných eskapád, které jsem zažil se třemi světovými značkami ze tří, které jsme si domů koupili, se rozhodně obávat nemusíte. Jsme, bez dlouhých řečí, posedlí
kvalitou. V moderním hávu je naše Motúčko v dobrém to,
co býval traktor Zetor – věčný, neúnavný pracant. Zkušební
stolice, kde při každé otáčce motor, převodovka a celé Motúčko dostane pořádnou pecku o železný práh, přípravek
na milion sepnutí otočné rukojeti a mnohé další přehnaně
náročné testy jsou završením našeho úsilí, ve kterém kvalita
stojí na prvním místě.
Motúčko – věrný a nezničitelný pracant, na kterého se
můžete vždy spolehnout!

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se zabývala analýzou pro
konkrétní výrobek pro automobilový průmysl (jednalo se
o oddíl, který umožňuje boční natáčení světel do zatáček a
výškové nastavení světel při zatížení zadní části automobilu).
Pro tento výlisek bylo navrženo několik forem, které se lišily různými variantami chladicích systémů, které se následně
analyzovaly. Snahou bylo navrhnout co nejjednodušší formu
z hlediska funkčnosti a její ceny, ale aby vyráběla výrobky
s dobrou jakostí. Jako temperanční médium byla vybrána
voda, protože je levná, má vysoký chladicí účinek a je ekologická (na rozdíl od oleje).
Byly navrženy tři verze chlazení. První byl jednoduchý
okruh ve tvaru U, který nekopíroval přesně výlisek, a vzdálenost kanálů od některých částí dutiny formy byla poměrně
velká. Druhá verze byla tvarově složitější a kanály už částečně
kopírovaly tvar výlisku. Třetí verze chlazení byla nejsložitější,
vícepatrová a nejlépe kopírovala tvar výlisku. Navíc zde byly
použity přepážky pro chlazení vzdálenějších částí výlisku.
Prvním výstupem analýzy byl čas k dosažení vyhazovací
teploty. Nejpomaleji je ochlazen výrobek při použití první
verze chlazení (cca 86s). Při použití druhé verze byl tento čas
80s a při použití třetí, nejsložitější verze chlazení bylo dosaženo času 78s. Rozdíly doby chlazení jsou tedy podstatné a
projeví se zvláště v produkci, a tedy ceně výrobku.
Druhým výstupem analýzy jsou výsledné deformace výlisku. Deformace výlisku jsou ve všech třech případech velice
podobné, protože se jedná o stejnou konstrukci formy, která
se liší pouze chladicími okruhy. Rozdíly mezi deformacemi
jsou tedy dány pouze vlivem chlazení na výlisek. Přesto z
analýzy vyplynulo, že nejoptimálnější rozložení teplot, a
tedy nejmenší deformace, nastává při použití verze chlazení
číslo 3, což se také dalo očekávat.
Výsledky analýzy tedy ukazují, jak je důležité navrhnout
správně chlazení. Při vhodném návrhu chladicích okruhů lze
dosáhnout menší deformace a zvýšení produktivity výroby.
Zvyšuje se tím jakost výrobku, která je stále více u plastových výrobků požadována.
Jan Kožnar
Konstruktér a analytik CAD Mould

Kvido Štěpánek
ředitel firmy

VSTŘIKOVACÍHO

ISOLIT-BRAVO ZAKLÁDAJÍCÍM ČLENEM
„ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO APLIKOVANOU FOTOKATALÝZU“

Na plastové výrobky, zejména v automobilovém průmyslu, jsou kladeny čím dál větší požadavky na jakost a produktivitu. Důležitým prvkem, kterým je možné tyto body
ovlivnit, jsou klasické vrtané chladicí kanály. Jsou prováděny
analýzy, které zkoumají vliv kanálů na deformaci výlisku a
čas potřebný pro výrobu.

Dne 17. června 2013 se v areálu Ústavu fyzikální chemie
J. Heyrovského AV ČR v Praze konala ustavující schůze
„České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu“.
Isolit-Bravo se stal jedním ze zakládajících členů této společnosti. Dalšími členy se staly společnosti, které se aktivně
zabývají výzkumem v oblasti nanotechnologie a především
zavádějí výsledky výzkumu do praxe.
Mezi hlavní cíle činnosti patří:

ÚČINEK
NA

TEMPERANČNÍCH

OPTIMALIZACI

KANÁLŮ

CYKLU

4

Občasník - 2/2013

- podrobná analýza současných poznatků týkajících se problematiky fotoaktivních nanomateriálů a fotokatalýzy
- zavedení standardních postupů pro ověřování technických
vlastností výrobků nanotechnologie
- nastavení pravidel pro uplatňování technické legislativy v
oboru
- vydávání certifikátů
- poradenská činnost
V počáteční fázi činnosti společnosti je důležité stanovení
pravidel, a to především legislativních. Vzhledem k novosti využívání nanotechnologií v praxi je velikým problémem
absence certifikátů, potvrzujících bezzávadnost používané
technologie, což v mnoha případech brzdí nebo přímo znemožňuje využití nanotechnologií v oblastech, pro které mohou být nanotechnologie jednoznačným a velkým přínosem.
Jedná se například o textil, nátěry nebo čističku vzduchu,
kde zodpovědné orgány při posuzování zda povolit, či nepovolit užití nanotechnologie zcela tápají, nemajíce možnost se
opřít o podmínky zakotvené v legislativě. Nanotechnologie
jako nová a ne úplně známá věc logicky budí obavy, pramenící právě z neznalosti dané problematiky.
I v tomto tkví jedna z velkých úloh společnosti – zabývat se
osvětovou činností, seznámit nejen odborníky, ale i širokou
veřejnost s nanotechnologiemi, jejich přednostmi a širokým
využitím, které může v budoucnosti dosáhnout netušených
rozměrů.
Blašková Jana
Finanční účtárna

DEMOPARK – DEMOGOLF 2013

příslušenstvím, ze kterého byl největší zájem o nová přídavná kolečka.
Naše Motúčko tradičně slavilo u návštěvníků veletrhu a
u ostatních vystavovatelů obrovský úspěch, který, jak doufáme, se projeví v objednávkách. Vše nasvědčuje tomu, že
již během léta oslavíme Motúčko s pořadovým číslem 5000.
Petr Bodlák
Vedoucí SaM

DOBRÝ VÝROBEK SE PRODÁ VŠUDE….
I V LESE

Každým rokem v létě mají pro mne mnohé víkendy a
volné chvíle podobnou náplň – snažím se zajistit dřevo na
topení a nebát se tak odpovědi na známý bonmot „ Jak odpovíš, až se tě zima zeptá, co jsi dělal v létě?“ Zkrátka dřevo
je dnes zatím ještě nejlevnějším palivem, a tak se jeho využití
přímo nabízí. Pro mne má ale práce se dřevem svoje vlastní
kouzlo. Od malička jsem jej pomáhal řezat, štípat i vozit a
mám k němu svůj zvláštní vztah. Stromy kácím pouze suché
či nemocné a mám doslova averzi ke komerčnímu plundrování našich zdravých lesů. Nicméně, poptávka po palivovém
dříví pomalu, ale jistě začíná převyšovat nabídku. Pokud se
tedy k nějakému tomu suchému dřevu dostanete, tak je to
většinou v nepřístupném terénu, daleko od hlavních cest. To
znamená často neřešitelný problém bez příslušné mechanizace. Lidská tvořivost v tomto ohledu nezná mezí, a tak do
strání vyjíždějí všelijaké druhy malotraktorů, kladkostrojů a
dalších vynálezů.

Od 21. do 23. června jsme se s Motúčkem zúčastnili jednoho z největších evropských veletrhů zahradní, komunální
a zemědělské techniky - veletrhu DEMOPARK a DEMOGOLF, který se konal na letišti v Eisenachu v Německu.
Přes 400 významných výrobců zde vystavovalo své produkty s možností si je vyzkoušet na předváděcích plochách.
My jsme se výstavy účastnili se všemi třemi produktovými
řadami Motúčka ( Standard, Power a Soft ) a s kompletním

5

Občasník - 2/2013

Rád vzpomínám na příhodu z loňského podzimu, kdy
jsem měl připravených několik souší asi 100 metrů od cesty
v kopci. Vedle mne dostal několik svých stromů od správce
lesa také místní starousedlík, se kterým se na lesním kolbišti
potkávám již několik let. Náležitě vybaven svým domácím
traktůrkem, který na místě asi hodinu tůroval, začal dřevo
vyvážet na cestu. Když jsem dorazil a z vleku jsem sundal
Mokař, tak mne pohrdlivě sjel pohledem a pro sebe utrousil něco ve smyslu hlouposti, kombinované s bláznovstvím.
„To jsem zvědav, co s tím tady chceš dělat,“ řekl nahlas. No,
ale děly se věci! Dřevo jsem si v klidu nařezal na metry a
pomalu, systematicky a s elegancí jej začal vyvážet na cestu.
Celkem v pohodě jsem s drobnými pauzami vše za dvě a půl
hodiny vyvozil. Mezitím se kolega vedle asi třetinu času věnoval svému stroji, doléval palivo, opravoval převody atd. ,až
se nakonec traktor nějak zadřel a zůstal stát. Vyvozil tak za
stejný čas něco přes polovinu toho, co potřeboval. „Člověče,
to je stroj za všechny prachy,“ ulevil si nakonec. „Můžeš mi
ho půjčit?“

Mokař jsem mu půjčil a získal tak zákazníka, který nakonec přišel k nám do firmy a koupil si svůj vlastní, jak jsem
si posléze ověřil. Už se těším, až se letos opět potkáme a čistý lesní vzduch nebude otravovat funící a škytající spalovací motor, ale naopak vše zastane tichý, elegantní a výkonný
MOKAŘ! Martin Šlesingr
personalista

VSTŘIKOVÁNÍ A VYFUKOVÁNÍ PLASTŮ V
JEDNOM
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Engel Austria a firma Cantoni vynalezly nový kombinovaný způsob vstřikování a vyfukování plastů na jednom stroji a
na jednom nástroji – metodu inject-2blow - která výrazně
snižuje čas a cenu výrobků pro kosmetický, potravinářský a
drogistický průmysl.

Příklad byl vyzkoušen na výrobku s širokým hrdlem s cyklem pod 14 sekund na lise s uzavírací silou 90 tun od firmy Engel, na formě o násobnosti kavit 2+2 od italské firmy
Cantoni.
Tradiční postup výroby tohoto výrobku, který spočívá ve
vylisování polotovaru a poté předlisky následnému vyfouknutí výlisku na dalším lise, se nedá srovnat s touto novou
metodou inject2blow (IBMP), jež umožňuje vyrobit výlisky najednou a je první svého druhu k dispozici na trhu. Další
výhody zahrnují nižší náklady na systémové investice, menší
zátěž systému, jednodušší kontrola kvality. Metoda inject2blow může být použita pro zpracování širokého spektra
termoplastů, polyetylenů, polypropylenů a polykarbonátů.
Existují dva hlavní faktory zodpovědné za ušetření energie.
Za prvé, na rozdíl od tradiční metody vyfukování polotovar nemusí být ohříván znovu, a za druhé, Ecodrive - volba
úspory energie pro hydraulické stroje Engel, která je nabízena u lisů řady Victory Engel a modelové řady e-victory Engel. Hydraulické vstřikovací stroje vybavené servo-hydraulickým systémem Ecodrive spotřebují mezi 30 a 70% méně
energie než srovnatelné stroje, které nemají tuto možnost
úspory energie, v závislosti na konkrétním stroji a použití.
Inject2blow je vysokým stupněm inteligence a automatizace procesu. Dutiny vložky usnadňují přechod z jedné části
do druhé a výroba v malých sériích je ekonomická. Systém
může být použit na formy pro vstřikování výrobků také na
klasických lisech.
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Ukázka konstrukce formy
Video - jak forma pracuje: http://www.youtube.com/watch?v=kRClcmZUKQY
Jan Steidl
Konstrukce

PAVEL KUNEŠ – POSILA TÝMU
MOTÚČKÁŘŮ
Pavle, jak se cítíš jako „vynálezce“?
Termín „vynálezce“ je poněkud nadsazený. Období opravdových vynálezů v oboru strojírenství máme již několik
století za sebou. Z poslední doby považuji za zásadní kroky
dopředu v oboru strojírenství využití nových řezných materiálů, nových nekonvenčních metod obrábění, náhrady
strojních dílců plasty a využití číslicové techniky. Vše ostatní
je v podstatě jen uplatnění známých technických principů.
Např. u našeho Motúčka je šikovně uplatněný nápad využití planetové převodovky a stejnosměrného motoru na nízké
napětí uvnitř náboje kola.
Většina strojů se skládá stejně jako před sto lety z pák, závitů ,vaček, rohatek, pružin, převodů, ložisek, hřídelů, pístů,
ojnic …, pohonných jednotek, elektrických, hydraulických
či pneumatických rozvodů a ovládacích prvků. A zatímco
před sto lety se stroje ovládaly ručně, dnes jsou často vybaveny programovým procesorem.
Proto se necítím ani tak jako „ vynálezce“, ale spíše jako
„vývojový pracovník“, což označuje člověka, který má neotřelé nápady a dokáže aplikovat známé fyzikální principy na
nové věci.
Odkud pramení tvůj talent „vynalézat“?
Jednoznačně zděděné geny po tátovi. A on možná po svém
tatínkovi. Toho jsem ale nepoznal, protože zemřel pod koly
vlaku krátce poté, co se vrátil jako legionář z Ruska.
Otec pracoval celý život v jablonské Tesle jako samostatný
vývojový technik, později, když nepodepsal souhlas se vstupem okupačních vojsk do Československa, jako dělník, ale
se stejnou pracovní náplní. Sám byl držitelem asi 8 patentových osvědčení a autorem nesčetných zlepšovacích návrhů.
Největším jeho vynálezem byl automat na třídění slídových
destiček do kondenzátorů. Jeho stroj dokázal ze zásobníku
s tisíci malých slídových obdélníčků rozmístit slídy do několika škatulek podle jejich tloušťky. (Slída, jak známo, je

nerost, který se štípe po vrstvách nestejné tloušťky, která má
pak rozhodující vliv na kapacitu budoucích destičkových
kondenzátorů.) Za tento počin byl vyznamenán tehdejším
prezidentem Antonínem Novotným vyznamenáním Za vynikající práci a fotografie jeho „třídičky“ byla dlouhá léta publikována v učebnicích jako příklad počátku automatizace v
Československu.
Otec byl elektrotechnik s talentem pro strojní mechaniku.
Dokázal si poradit s každým technickým problémem. Ještě
v důchodu, kdy vstoupil do Svazu zahrádkářů, přebudoval
letohradskou moštárnu, připomínající nejprve manufakturu
z 18. století, na blikající velín ze sci-fi filmu. Týden po jeho
smrti, téměř v devadesáti letech, přišla mu ještě dobírka plná
hybridních a integrovaných obvodů a elektronických součástí, které jsem neuměl ani pojmenovat.
A jaký byl tvůj první vynález?
Dítě jsem byl poměrně zvídavé. Navíc jsem měl možnost
využívat strojní vybavení , které vlastnil otec – trafosvářečku, kterou sám vyrobil, prastarý soustruh, vrtačku, brusku,
autogen a spoustu rozličného nářadí.
Asi ve třetí třídě ZŠ jsem vyhrál 2. místo v okresní soutěži tvořivosti mládeže za budku pro sýkorky. O rok později
jsem dokonce zvítězil ve své kategorii s krystalovým přijímačem, tzv. „krystalkou“ se zesilovačem. Málokdo dnes ví, co
to vlastně bylo. Tehdy nebylo samozřejmostí vlastnit rádio,
televize byla téměř neznámým pojmem. S pomocí otce jsem
podle jednoduchého schématu propojil pár součástek včetně tzv. krystalu, vše upevnil do krabičky od mýdla, přidal
baterii, potenciometr, připojil sluchátka a žasl. Ze sluchátek
zněly rozličné jazyky a hudba podle toho, jak jsem otáčel
potenciometrem a nastavil krystal. Vzpomínám si, že jsem v
noci pod peřinou hltavě poslouchal pár stanic, které mluvily
česky – nejvíce se mi tam ozýval „Hlas Ameriky“, rušená
„Svobodná Evropa“ a „Hovoří Tirana“.
Skutečný „objev“ jsem učinil asi v 5. třídě. Nedopatřením
jsem objevil způsob, jak vyrobit krásné krystaly olova. Tehdy
jsem na smetišti našel kus kabelu s olověnou izolací. Olovo
jsem vypreparoval a tavil na vařiči v plechovce od krému na
boty. Plechovku s roztaveným olovem jsem odložil na železný plech a čekal, až ztuhne. Když bylo od spodu ztuhlé asi
do poloviny výšky, rychle jsem odlil ještě tuhý obsah olova do druhé plechovky. Na povrchu ztuhlé části se objevila
nádherná plastická soustava krystalů. Když jsem to přinesl
ukázat do školy, sama učitelka nad tím žasla a už mi artefakt
nevrátila.
Když jsme ve fyzice probírali aerodynamiku, pan učitel
Honzák nám vysvětloval, že nejaerodynamičtější tvar má
padající kapka vody. Ta se ale jaksi nedá uchopit. Tak jsem
doma autogenem roztavil skleněný střep a nechal z něho
skápnout kapku, kterou jsem za údivu spolužáků i učitele
druhý den přinesl do školy.
Už asi od 13 let jsem uměl pracovat na soustruhu. Tehdy asi v 7. třídě jsem vysoustružil ze železa „káču“ s držadlem a dírkou pro špagátek. Roztáčela se podobně, jako
když startujete motorovou sekačku. Přinesl jsem ji do školy
a demonstroval, jak dlouho se vydrží točit na porcelánovém
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talířku. Často na to nestačila ani délka velké přestávky. Vydržela rotovat 11minut. Nedávno jsem ji ještě našel ve starých
krámech. Podobných hříček bylo bezpočet.
Pak asi v 8. třídě přišla doba akvaristická. S pomocí otce
jsem nejprve vyráběl vzduchovací motorky. Princip vymyslel
táta, já jsem jen řezal, vrtal, piloval, soustružil a montoval.
Tenkrát se ještě nedaly běžně koupit. Jeden mi trval asi tři
dny a účtoval jsem za něj 15 Kč. To byly pro kluka z nemajetné rodiny velké peníze! Pak k tomu přibyla vyhřívací tělesa ze zkumavek s odporovým drátem, zasypaným pískem.
Následovaly termostaty ze skleněných trubiček s vloženou
plastovou tyčinkou na sváření linolea. Využívalo se rozdílné
tepelné roztažnosti skla a plastu a přes páku a relé se spouštělo a vypínalo topení. Sám jsem měl akvárium vybavené
fotodiodou, která udržovala optimální světlo v akváriu.
V 8. třídě jsem už obstojně svářel kamarádům rámy k
akváriím. Zprvu se stávalo, že po opilování svarů se část
rámu rozpadla a muselo se svářet znovu, neboť svary připomínaly spíše vulkanickou strusku nebo vysokopecní koks.
Ale opakování dělá mistra.
Asi v 15 letech jsem vyrobil z elektrického šlehače „vrtačku
s ohebným hřídelem“, jejíž fotografii jsem zaslal do časopisu. Udělej si sám. „Vynález“ byl přijat a několikrát jsem
byl žádán, abych zaslal výkresy jednotlivých dílů. Technické
kreslení jsem ještě neovládal, tak můj vynález upadl v zapomnění.
Nedělalo mi problém vypilovat klíč k FAB vložce, když
jsem v prváku na internátě chtěl chodit po zavíračce.
Klíč jsem měl jen na chvíli v ruce. Obtiskl jsem ho do mýdla a doma zhotovil. Fungoval na první pokus.
V středoškolských dobách jsem např. vyrobil pantograf
na rytí nápisů do plexiskla, elektrický snímač na kontrabas,
lis na výrobu střelného prachu, různé kouzelnické rekvizity,
detektor lži, hypnotizační stimulátor, několik přístrojů pro
psychoenergetickou laboratoř v Praze, které byly zveřejněny i v časopise Amatérské rádio a spoustu dalších „krámů“.
Jako učeň jsem si např. zhotovil malou elektrickou pícku na
odlévání hliníku. Potřeboval jsem kulatinu na soustružení,
tak jsem do pískové formy zaformoval kulatý špalík a tavil
kusy kabelů, kastrolů, sběraček a lžic a vléval kov do formy.
Tehdy jsem ještě nevěděl, že hliník se dá odlévat pouze pod
tlakem nebo odstředivě. Byl plný malých bublinek, ale to
mi nevadilo.
Měl jsi i nějaké jiné koníčky než strojnictví?
Samozřejmě. Měl jsem etapu akvaristickou, o které už
jsem se zmínil, pak přišla etapa kaktusářská, trampská, kytarová, esoterická, fotografická, letecká, cestovatelská, pěvecká, harmonikářská a v současné době probíhá zahrádkářskochalupářská.
Považuješ některou etapu za promarněný čas?
Ano. Esoterickou. Nechci se o tom bavit. Vzala mi mnoho
let života, které jsem mohl využít plodněji. Veškerý výzkum
v oboru parapsychologie považuji za marnění času.
Zmiňuješ etapu hudební. Co o ní povíš?
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V studentských dobách jsem hrál na kytaru a kontrabas v
několika trempských a country kapelách a celkem dobře zpíval. Pak jsem asi 20 let zpíval v pěveckém souboru Familia
Cantorum, se kterou jsem sjezdil i část Evropy.
Asi před 15 lety jsem od opilce v hospodě koupil harmoniku – heligonku. Za několik měsíců jsem se na ni naučil hrát
a vystupoval i na koncertech harmonikářů. Pak jsem asi 5
let s kolegou spolupořádal „Vánoční setkání harmonikářů v
Letohradě“. Bohužel po otci jsem zdědil i sklon k hluchotě,
a když se člověk špatně slyší, tak se i špatně hraje a zpívá.
Když jsme u té hudby. Co nejraději posloucháš?
Všechno a nic. V minulosti jsem měl rád country a
trampskou muziku. Dnes mi připadá naivně sentimentální.
Ze středního proudu jsem měl rád skupinu Queen a Freddie Mercuryho. Na vážnou hudbu si udělám čas až v důchodu, pokud do té doby neohluchnu úplně. Dnes je pro mě
nejlepší hudbou ticho přerývané zpěvem ptáků.
A co etapa fotografická?
Ta byla dlouhá. Asi 40 autorských výstav výtvarné fotografie, pár ocenění a diplomů. Absolutorium krajské konzervatoře výtvarné fotografie a dva roky dálkového studia na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Žádné pronikavé úspěchy,
ale hezká doba – hlavně při focení modelek.
Píšeš také o létání.
Po roce 1968 se letiště vracely aeroklubům. Byl jsem u
toho. Jako 18letý kluk jsem absolvoval plachtařský výcvik
na letišti v Žamberku. Mám také několik seskoků padákem.
Po čase jsem se k létání vrátil a pořídil si nejprve paraglidingové křídlo, později motorový padák. Po úrazu jsem létání
přerušil.
O jakém úrazu mluvíš?
Před dvěma lety jsem měl těžkou autonehodu – trojnásobnou zlomeninu páteře s úlomkem v míšním kanálku a
žebrem propíchnuté plíce. Tenkrát nade mnou stál celý pluk
andělů. Páteř mám po operaci zpevněnou dráty.
Kouříš?
Nekouřím a nesnáším zakouřené prostředí.
Co piješ?
Vodu z kohoutku a kafe. Výjimečně pivo, trochu vína a
tzv. babské slaďáky.
Zkusil jsi drogy?
Nezkusil, ale provokuje mě LSD. Možná bych do toho
jednorázově šel. Mám velmi podivné zážitky a vize z poúrazového období, kdy mě lékaři po narkóze asi týden nemohli probudit. Dodnes nevím, jestli to, co jsem prožíval, byla
pravda, nebo jen iluze. Chtěl bych ty vize porovnat.
Těžko se odhaduje tvůj věk. Prozradíš?
No, už mi jde na sedmý křížek. Uvnitř mě však stále sídlí
duše čtyřicátníka. Počítám s tím, že až se po úrazu trochu
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oklepu, budu zas létat na padáku, sjíždět na raftu řeky, cestovat jako předtím.
Do jakého věku by ses chtěl vrátit?
Čistě numericky, do pětačtyřiceti. Ale kdyby se na 30 let
zastavil současný stav, byl bych nadmíru spokojený. Jeden
klasik řekl, že chlap do 40 let nemá žádnou cenu. Něco na
tom je. Stálé myšlenky na holky a radosti s nimi spojené brání člověku v tomto věku věnovat se pořádné práci.
Proč jsi přišel do Isolitu – Bravo?
Člověk v mém věku má velmi omezené možnosti. Oslovil
jsem svého spolužáka z vysoké školy, pana ředitele Štěpánka.
Ten zvážil možnosti mého přínosu pro firmu a nabídl mi
současné pracovní místo. Jsem mu za to vděčný. Práce je pro
mě jak šitá na míru.
Jakými lidmi bys chtěl být obklopen?
Mám rád srdečné jednání, nekonfliktní vztahy, řešení problémů bez emocí. A potřebuji někoho na stejné vlně pro
konzultace a sdělování názorů na daný problém.
Jací lidé ti vadí?
Nesnáším arogantní, namyšlené primitivy, agresivní nevyrovnané a zakomplexované řvouny. A úplné neštěstí je, když
takový člověk dostane do rukou moc terorizovat druhé.
Jsi ženatý, máš děti?
Nejsem. Žena mi odešla, když byly děti ještě malé. Vychoval jsem tři kluky jako samoživitel.
Má některý z nich vynálezecké vlohy?
Bohužel.
Budeš se znovu ženit?
Nedávno jsem slyšel trefný aforismus. „Je nerozum kvůli
sklenici mléka pořizovati si celou krávu“. Dámy prominou,
není to myšleno doslova (také záleží na objemu té sklenice –
někdy i té krávy).
Jaké máš vzdělání?
Vyučil jsem se strojním zámečníkem v OU OEZ Letohrad, vystudoval Strojní průmyslovku v Dobrušce a posléze
absolvoval Vysoké učení technické v Brně - obor technologie obrábění.
Jaká byla tvoje profesní dráha?
Po vysoké škole jsem nastoupil jako kádrová rezerva na
ředitele Odborného učiliště OEZ Letohrad. Bohužel, po několika měsících prosáklo, že pocházím z věřící rodiny. Byl
jsem personálním oddělením neustále atakován, že člověk
s takovým světonázorem nemůže v socialistické společnosti vychovávat mládež. Nakonec jsem byl odejit a převeden
do hlavního závodu jako referent investic. Tam šéfoval jeden výše popsaný primitiv – šéf Lidových milicí a fanatický
komunistický předák - s nímž se nedalo rozumně spolupracovat. To už se začaly lámat ledy a já založil soukromou

firmu s názvem Technografia Letohrad. Dvacet let jsem se živil průmyslovou grafikou, sítotiskem, výrobou technických
štítků a cedulí. (Např. orientační cedule proti vrátnici je ještě
pozůstatek mé práce pro firmu Isolit – Bravo). V roce 2006
jsem se vrátil k učňovskému školství. Po úrazu v roce 2011
a dvouleté rekonvalescenci bylo pochopitelně mé učitelské
místo již obsazeno. A tak jsem se octl tady.
A co tvé současné záliby a koníčky?
Jednoznačně zahrada, kde trávím většinu volného času.
Co na ní pěstuješ?
Skoro nic k užitku. Jen pár jabloní, malin a rybízů. Koncipuji ji pouze jako okrasnou a relaxační. Mám tam rybníček s rybkami, sousedím s řekou, naproti na komíně hnízdí čápi. Založil jsem obrovskou skalku, mám zde spoustu
rostlinných rarit, japonský kout s bambusy, japonské javory,
altán, klenutou lávku přes potůček a hlavně všudypřítomné
obrovské balvany, kterých je tu přes 40 tun. Mám tu i malé
stádečko afrických černých horských koz, ze kterých není
žádný užitek, ale jsou krásné. Teď kopu umělou jeskyni s
realizuji další bláznivé nápady jen tak pro radost.
http://www.zahradalichkov.estranky.cz/
Aplikuješ v zahradě nějaké technické nápady?
Na řece mám např. vodní kolo, které mi čerpá vodu do
soustavy potůčků. Všechny kameny na zahradě jsem stěhoval sám pomocí techniky, kterou jsem zkonstruoval.
Jaké „vynálezy“ můžeme v současnosti očekávat ve firmě
v zahradním programu?
Zavádíme do sériové výroby rejdovací podvozek pod Motúčko. V příslušenství se objevuje zametač, sekačka trávy,
adaptér na převážení popelnic, závěsná koule na manipulaci
s autovlekem. Chystáme doplňkové příslušenství využívající napájení z baterie Motúčka, zejména dva typy vodních
čerpadel. Připravuje se míchačka betonu s akumulátorovým
pohonem. Před dokončením je speciální technika na převážení těžkých předmětů.
Chystáš se do důchodu?
Čas se naplňuje, léta přibývají. Pokud budu zdráv a firmě
prospěšný, tak zatím odchod do důchodu neplánuji.
Až ta doba nastane, budeš i v důchodu vymýšlet nové
věci?
Nemám v plánu cíleně něco vymýšlet, ale jak říkal můj
táta: „Lenost je matka pokroku“. Proč si neusnadnit práci
nějakým udělátkem, když to jde.
O čem teď přemýšlíš?
Např. bych chtěl něco vymyslet na slimáky, kteří mi devastují zahradu. Vím o nich, že mají mimořádně vyvinutý
čich a že jsou kanibalové. Pokud slimáka večer zašlápnete,
ráno ho tam už nenajdete, protože ze všech stran se slezou
jeho kolegové a pochutnají si na něm. Přemýšlím o lapači na
principu tříštivého mlýnku na kávu. Ten se bude cyklicky
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zapínat a vypínat a rozšmelcuje slimáky, kteří se budou slézat
na hostinu z jejich dříve rozšmelcovaných kolegů, až v okolí žádný nezůstane. Vzniklý koktejl bude, podle odborníků,
výborným hnojivem.
S „vynálezcem“ Pavlem Kunešem rozmlouvali
Milan Žemlička a Lucka Pávková

3 PILÍŘE DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU?
OMYL! V I-B MÁME 4
Jak jistě všichni víte, od letošního ledna došlo k zásadní
změně důchodového systému .Jen ve zkratce připomenu,
čeho se týkají: důchodový systém se skládá z tzv. 3 pilířů.
I.pilíř - státní systém důchodového zabezpečení - je založen na solidaritě mezi generacemi; zaměstnanci i zaměstnavatelé platí povinné odvody na důchodové pojištění do
společného státního důchodového účtu v celkové výši 28%
hrubé mzdy. Z toho účtu jsou vypláceny státní důchody.
II.pilíř- důchodové spoření - dobrovolné rozhodnutí
pro převedení 3% z I.pilíře +2% vlastního příspěvku z hrubé mzdy na individuální účet účastníka u vybrané penzijní
společnosti.
Důležité: pokud se rozhodnete uzavřít důchodové spoření,
je vaší povinností tuto skutečnost oznámit neodkladně ve
mzdové účtárně. Těchto 5% se musí odvádět na zvláštní účet
finančnímu úřadu.
III. pilíř- doplňkové penzijní spoření - vlastní příspěvky
účastníka mohou být navýšeny o příspěvky zaměstnavatele,státní příspěvky a je zde za určitých podmínek možnost daňových úlev. V současné době je spoření ve III.pilíři jedním
z nejvýhodnějších finančních produktů.
I v naší firmě je oblíbeným benefitem. Firma přispívá každý měsíc asi 180 zaměstnancům celkovou částkou okolo 80
000,--Kč, přičemž průměrný příspěvek se pohybuje mezi
400- 500,--Kč měsíčně.
Troufám si zodpovědně tvrdit, že v I-B máme i IV. pilíř-
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Konto Bravo znalostních spolupracovníků, které funguje
v naší firmě téměř 20 let. Zůstatek ke konci roku 2012 na
účtu K-B činí 25 277 460,-Kč, jen za prvních 5 měsíců letošního roku bylo uloženo 3 871 507,-Kč.
V současné době je do K-B zapojeno 335 spolupracovníků, přičemž celkový počet zaměstnanců ve firmě se nyní
pohybuje okolo čísla 440.
Když byly ze začátku spolupracovníkům předávány knížky
a smlouvy o zařazení do tohoto programu, při informaci,
že po 10 letech může být vyplaceno 50% naspořené částky,leckdy mnozí skepticky poznamenali:“Kdoví, co bude za 10
let.“ A vězte, že 9 092 474,-Kč je zatím částka, která byla
spolupracovníkům vyplacena po 10 letech účasti v programu.
Pravidelně vždy v lednové výplatě je zaměstnancům vyplácena 1/4 z celkové úložky za kalendářní rok. Letos bylo
vyplaceno 1 583 800,-Kč, tj. 1/4 z celkové úložky za rok
2012.
Osobně hodnotím Program znalostních spolupracovníků
za velmi motivující,neboť úložka je tvořena ze zisku jednotlivých divizí,tudíž všichni jsou zainteresováni na společném
výsledku. Opravdu si toho považujme, neboť tento benefit
je ojedinělý a výjimečný, a pokud vyprávím svým známým o
tomto programu, setkám se vždy s reakcí:
„To by se nám taky líbilo, to se teda máte!!!“
Věra Kalousová
mzdová účtárna

POHLED NOVÉ SPOLUPRACOVNICE
Vážení,
ráda bych se s Vámi podělila o svém pracovním místě ve
firmě ISOLIT-BRAVO.
Jsem zde teprve krátce a po 4 leté mateřské dovolené je to
moje druhé místo. Při mateřské jsem pracovala v MEDIATE s.r.o. v Libchavách, kde se vyrábí čaje. Dělala jsem ruční
práce, zhotovovala jsem dárkové krabičky s ovocnými čaji a
podobně. Tato práce se mi líbila, ale bylo to jen dočasně.
Po dlouhém hledání a bohužel i odmítání kvůli dětem
jsem zkoušela kontaktovat i personální oddělení v BRAVU.
Naštěstí se zadařilo a já jsem ráda, že mě přijali na místo
montážní dělnice a také že mi umožnili upravit pracovní
dobu, abych obstarala a vypravila děti do školky i ze školky.
Za to jsem opravdu velmi vděčná a moc děkuji.
Teď k práci, kolegům a kolegyním. Velice mile mě překvapilo, co vše BRAVO vyrábí. Nejen, že to jsou domácí
spotřebiče, např. fritéza WALITA, KAKTUS a jiné , dále
pak jogurtovače a další pomocníky, ale i díly do aut značky
SMART, YETI, MERCEDES i Motúčka.
Pracovala jsem na značce KARCHER a taky jsem si vyzkoušela i práci se šroubovákem na dílech do auta značky
YETI. Tato práce je velice zajímavá a různorodá a moc se mi
líbí a baví mě.
Jsem v BRAVU krátkou chvíli, ale zatím můžu říct, že ko-
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legové, co se mnou pracují, jsou sehraní a rozumí si, což se
až tak často bohužel nevidí. Chtěla bych jim touto cestou
poděkovat za trpělivost, kterou se mnou mají.
Co mě dále mile překvapilo, byla jídelna a velký výběr ze
4 druhů jídel - jak pro muže větší porce, tak pro ženy menší
porce za skvělé ceny. A dvakrát do týdne výběrová jídla! Nejvíce mě však zaujalo nové ATRIUM. Je tam krásné a příjemné posezení jak v létě, tak věřím, že i v zimě.
Doufám jen, že firma BRAVO bude vzkvétat dál a chtěla
bych popřát hodně štěstí a mnoho dobrých a kvalitních výrobků.

vala.
Oba výrobky byly určitým zpestřením výrobního sortimentu, nikoliv nosným programem . Naučilo nás to samostatnosti a sbírali jsme tak první praktické zkušenosti s
výrobou a obchodováním. Naším hlavním programem se ale
staly výrobky pro kuchyň, které vyrábíme dodnes. O ponku
a noži se už dnes téměř neví . Oba výrobky nestojí svým
významem na čelním místě těch dalších . Svůj význam ale
splnily a patří také do informací z časů dřívějších.
Václav Vacek
Manažer Nástrojárny

Kateřina Vítková
spolupracovnice

Z HISTORIE FIRMY
Vyrábět, ale co ?
Takhle jsme se ptali a diskutovali ve vedení firmy již s ředitelem ing.Kvido Štěpánkem a ostatními spřízněnci v našem
podniku. To byla léta devadesátá, vše už ve svobodném státě,
ale také se sbíráním zkušeností a praxe - jak na to. Chtěl
bych připomenout dva výrobky , jejichž obchodní efekt nebyl ohromný, ale byl praktickým důkazem toho něco zkusit,
zařídit to sám, sbírat zkušenosti, přivést něco na trh.
Inspirovali jsme se cizími katalogy a místním trhem. A co
takhle vyrobit a prodávat pořádný pracovní stůl, ponk se
svěrákem, navrhl jednou Kvido. A už jsme na tom začali
pracovat. Napřed konstrukce, udělat výkresy, navrhnout
tvar, uspořádání - a hurá do výroby! Mezitím marketing obstaral prospekty a rozjel poptávky. Výroba to byla kusová,
žádná automatizace, žádné ohromné série, výroba téměř dle
objednávek. Stůl byl ale na světě, už jsme ho mohli ukazovat,
nabízet a už jsme ho i prodávali! Cenu jsme stanovili tak,
aby byl výrobek prodejný, žádné hluboké ekonomické analýzy neměly smysl. A stůl jsme opravdu prodávali. Byly to
jen desítky kusů, ale byl to jeden z našich prvních výrobků,
který jsme na trh přivedli sami.
Souběžně s tím běžela výroba a prodej skautského nože.
Jak jsme na to přišli? Zkrátka skauti a tramping začínali
být velmi v kurzu. Na trhu bylo možné si koupit zahraniční
obdobné výrobky, byly ale drahé a neměly vždy punc originality. Naše kudla měla dutou rukojeť, která obsahovala
věci KPZ. To je zkratka pro Krabičku Poslední Záchrany,
kterou nosil skaut u sebe a pomohla mu, když bylo ouvej.
Takže v naší rukojeti byly sirky, škrtátko, provázek a zavírací
špendlíky, jehla s nití . Kromě toho byla v matici rukojeti
zašroubovaná kulová buzola. To byla pikantní věc našeho
výrobku. Takže když skaut nebo majitel nože zabloudil nebo
hledal trasu, stačilo se podívat na buzolu . Jak vidno, pomocí
kudly a jejího vybavení jste se mohli bezproblémově pohybovat světem . Rukojeť a matici z plastu jsme vyráběli sami,
ocelové tělo nože jsme nakupovali stejně jako buzolu a dílce
na přežití. Montáž u nás.
Na efektní barevné podložce s průhledným obalem vypadala kudla moc pěkně a také se dobře několik roků prodá-

PŮJČKY

– BENEFIT V NAŠÍ FIRMĚ

Firma poskytuje svým zaměstnancům bezúročné půjčky
do výše 20.000,- Kč, dále nabízí možnost úročených půjček
do výše 100.000,- Kč. Možnosti jsou ale i vyšší, pokud má
zaměstnanec dobré pracovní výsledky a je schopným pracovníkem. Vždy záleží na vyjádření nadřízeného vedoucího a
schválení p. ředitele.
Půjčky poskytnuté k 30. 06. 2013

Bezúročné půjčky do výše
20.000,- Kč
Úročené půjčky vč. úroků

Celková částka v Kč
680.800,1,162.339,-

Tato forma benefitu, který firma svým zaměstnancům poskytuje a snaží se jim pomoci, je nestandardní a pro jiné fir-
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my zcela nemožná a nepřijatelná.
Kritéria hodnocení půjčky jsou stanovena a pracovník je
musí řádně splňovat. Požadované úkoly, které jsou zadané
v žádosti, se průběžně kontrolují, a proto by si každý měl
rozmyslet, zda je schopen příslušné úkoly splnit, a snažit se
vše řádně dodržet. Pokud by se tak nestalo, obdržel by napomenutí od svého vedoucího za nedodržení podmínek, které
jsou uvedeny ve smlouvě o půjčce.
Půjčka, která je poskytnuta ve výši do 20.000,- Kč, musí
obsahovat ještě 1 ručitele a půjčka ve výši nad 20.000,- Kč
musí obsahovat 2 ručitele. Tito ručitelé se zavazují, že v případě řádného neplacení dlužníka musí splácet dle smlouvy
za dlužníka a částka jim bude srážena ze mzdy. Bohužel v
případě, že dlužník není zrovna loajální a čestný člověk, tak
na to ručitelé doplatí a celou dlužnou částku musí uhradit.
Ručitelé si často neuvědomují, že tato situace může nastat a
tento závazek bude firma vymáhat dle smlouvy po nich. V
případě, že zaměstnanec ukončí v Isolit-Bravo, spol. s.r.o.
pracovní poměr a do 10 dnů dlužnou částku neuhradí, závazek přechází na ručitele.
Jedním z těchto nevyřešených příkladů je p. František Urban, který v naší firmě pracoval na lisovně. Firma
mu vždy vyšla vstříc a pomohla mu vyřešit jeho situaci.
P. Urban v naší firmě ukončil pracovní poměr na vlastní
žádost a bohužel zůstatek půjčky neuhradil. V současné
době tuto půjčku za něj splácí ručitelé, kteří byli uvedeni
ve smlouvě o půjčce.
Snažme se všichni, abychom byli vstřícní, ohleduplní a
čestní.
Tento benefit, který p. ředitel poskytuje svým zaměstnancům, není samozřejmostí, a tak to neberme jako nabídku,
která je stálá a musí být vždy schválena.
Ing. Eva Brdíčková
Finanční účtárna

Z AJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR…
10 + 1 S ONDŘEJEM M AREŠEM
V dalším pokračování naší oblíbené rubriky jsem zamířil za Ondrou Marešem, Manažerem jakosti. Ondru známe
především jako strážce všech úzancí systému jakosti v naší
firmě. Vystudoval Strojní fakultu na Vysokém učení technickém v Brně. Je také šikovný kutil a svůj rodinný domek
postavil v podstatě svépomocí. Zajímají nás jeho názory na
celospolečenská témata…
Ing.Ondřej Mareš, Manažer jakosti
1)Ondro, jak se Ti líbí náš prezident? Nedávno „oslavil“
100 dnů ve funkci.
Budu-li upřímný, tak příliš nadšený nejsem. Jako člověka
jej samozřejmě neznám, takže těžko hodnotit, ale z pohledu
jeho vystupování na veřejnosti a schopnosti reprezentovat
příkladně náš stát mám vážné pochybnosti. Ostatně z mého
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pohledu jeho styl jednání vystihuje jediné slovíčko… „arogance“.
2)Jak zpětně hodnotíš působení vlády Petra Nečase, do
které mnozí vkládali nemalé naděje ?
Mé pocity z působení této vlády jsou značně rozpačité.
Něco se povedlo, něco ne, ale v této době to nebude mít
žádná vláda lehké. Její cestu však provázelo až příliš mnoho
afér spojených s korupcí a machinacemi což se jí nakonec
stalo osudným.
3)Byly by v současné situaci předčasné volby do poslanecké sněmovny správným řešením patové situace?
To je dobrá otázka…. z mého pohledu určitě ne, protože
volby by dle průzkumů jednoznačně vyhrála ČSSD a v závěsu by byly zřejmě komunisté. Ti by se dali téměř jistě dohromady, i když se v ČSSD dušují, že nikoliv. Opět by nastal
známý koloběh či scénář ve smyslu zrušení všech zavedených
reforem a zákonů pravicovou vládou Petra Nečase byť byly
nastaveny dobře a fungují. V tomto ohledu nejde o blaho
našeho státu, ale o co největší pošpinění dosavadní vlády.
Pravda je, že tento systém funguje velmi dobře oboustranně.
4)Vystudoval jsi vysokou školu a do svého týmu často
přijímáš nové absolventy. Jak hodnotíš jejich současnou
úroveň?
Úroveň absolventů celkově má bohužel sestupnou tendenci a ještě mít asi bude. Mladí lidé ve většině případů nemají
vůbec představu o tom, jaké zaměstnání by chtěli v budoucnu vykonávat a podle toho to také vypadá v praxi. Postrádají
zcela zásadní vlastnost jako je cílevědomost a seberealizace.
Zdravou aktivitu sobě vlastní raději ani nezmiňuji. V zásadě je zaměstnání obrovská nuda a utrpení což koresponduje
mnohdy i s praktickými výkony.
5)Školství, alespoň to středoškolské krajské, stojí na rozcestí. Nejsou finance na udržení všech zařízení, jejichž je
kraj správcem. Souhlasíš s tím, že primární „optimalizace“ by měla směřovat do škol všeobecných, a ne do odborných, jak to ještě nedávno reálně hrozilo?
Pochopitelně souhlasím. Technické vzdělávání by mělo
být prioritou. Pokud je dítě technicky nadané, měl by jej systém „zachytit“ a nasměrovat do těchto zařízení a ne jej lákat
na škol všeobecných. Tam z něj sice možná udělají dobrého
grafika či manažera sportovního oddílu, ale kde najde práci?
Jaký to bude mít pro jeho život užitek?
6) Domníváš se, že vyšší sazba DPH brzdí ekonomiku?
Do jisté míry tomu tak být může. Příkladem je zvyšování
spotřební daně na pohonné hmoty, kdy v zápětí byly zaznamenány poklesy prodejů, protože tankování v zahraničí bylo
levnější. Pokud je odhad reakce trhu na vyšší DPH špatný,
může to samozřejmě skončit i tak, že v konečném výsledku
se vybere méně. Ekonomika „žije“ pokud se peníze „točí“
tzn., že lidé utrácejí své peníze. Bohužel mi přijde, že rozhodnutí o zvýšení DPH v naší sněmovně se odůvodňuje tím,
že lidé přece nepřestanou jezdit auty, nakupovat jídlo, stavět
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domy….chvíli budou nadávat a nakonec si zvyknou…
7) Nejde minout téma korupce. Zdá se, že se přece jen
ledy pohnuly. Myslíš si, že bude tento trend pokračovat,
nebo že kauzy opět „vyšumí“ do ztracena?
Můj názor je ten, že kauzy opět „vyšumí“ do ztracena. Na
první pohled to vypadá, že se něco děje, ale dle mého názoru
se tyto věci dějí na politickou objednávku. Po odtržení od
„koryta“ a moci opět upadnou v zapomnění. Nebudeme si
nic nalhávat, toto je pouze „špička ledovce“. V zásadě jsme
manipulováni informacemi z médií a skutečnost se jako řadový občan nikdy nedozvím. Celý aparát je „prohnilý“ až na
půdu a nedokážu si představit, co by se v reálu muselo stát,
aby to fungovalo bez skrytých úmyslů jistých protagonistů.
8)Nedávno bylo zveřejněno, že podle střízlivých odhadů
ročně stojí okrádání státu od různých kmotrovských mafií 100 miliard korun. To je bezmála celý schodek rozpočtu. Není to šílené?
Otázkou je, zda to není ještě více? Každý chce získat pro
sebe přece víc a víc, když je u zdroje…to je přece lidská nenasytnost v přímém přenosu. Toto bohužel jenom ukazuje
na chamtivost a zvrácenost lidí, kteří tyto prostředky zneužívají ve svůj prospěch. Dokud nebude alespoň většina lidí v
celém aparátu odhodlána udělat něco pro tento stát, tak to
nikdy nebude lepší.
9)Právě probíhají nepokoje v Českých Budějovicích.
Lidé se bouří proti tzv. „nepřizpůsobivým“ spoluobčanům, kteří nepracují, pobírají sociální dávky a ještě páchají trestnou činnost. Média všechny protestující často
demagogicky označují za radikály. Jaký je Tvůj názor na
tuto věc?
Myslím si, že náš stát je až příliš tolerantní k lidem, kteří nechtějí evidentně pracovat a odvádět tak prostředky do
státní kasy. Sociální dávky různého druhu jsou z velké části
pobírány neoprávněně a jsou tak bohužel zneužívány. Jsem i
toho názoru, že není měřeno všem stejným metrem. Do jisté
míry i protesty odpůrců chápu, protože i z mých odvodů
jsou tito „nepřizpůsobiví“ občané placeni.
10)Veřejná služba pro nezaměstnané je podle Ústavního
soudu v rozporu se zákazem nucené práce. Nepostrádá to
už zcela zdravý rozum?
Nevím, podle čeho náš Ústavní soud rozhodoval, ale
rozhodně v tom nehrál roli, jak říkáš, zdravý rozum. Podle
mého názoru je naprosto v pořádku chtít za vyplacenou
podporu v nezaměstnanosti protislužbu v podobě veřejné
služby. Nevidím na tom nic špatného a naopak si myslím, že
spoustu lidí to pozitivně motivuje k tomu, aby si co nejdříve
sehnali práci lepší.
+
11)Vím, že rád kutíš a svůj dům jsi postavil téměř sám.
Dokážeš odhadnout, kolik jsi tak při stavbě ušetřil?
Celkově jsem toto nikdy nekalkuloval, ale jsou to rozhod-

ně řádově statisíce. Osobní zkušeností jsem došel k tomu,
že mnohdy je lepší si věci udělat sám, většinou kvalitněji a
hlavně o dost levněji. Samozřejmě můj čas tomu věnovaný
nepočítám. Důležitým faktorem však je, aby to člověka bavilo, jinak to postrádá smysl a je to jen utrpení.

S Ondrou Marešem rozmlouval Martin Šlesingr
personalista

ROZHOVORY S NAŠIMI MLADÝMI, NADĚJNÝMI SPOLUPRACOVNÍKY….
Do naší firmy přišlo v loňském roce několik nových spolupracovníků, kteří jistě budou našimi plnohodnotnými posilami a ve svém oboru budou časem patřit mezi ty nejlepší.
V tomto čísle bych vám chtěla představit Jana Matějku,
který studoval SPŠ Rychnov nad Kněžnou, obor CAD/
CAM systémy.

1.) Honzo, v naší firmě pracuješ jako programátor CNC
a EDM. Můžeš nám, pro které je tento pojem nejasný,
vysvětlit, co tvoje práce obnáší?
Jak bych začal. Firma dostane zakázku - projekt, ke kterému jsou přiděleni pilotní pracovníci s různým zaměřením
(manažer, konstruktér, programátor/technolog, nástrojař ,
kontrolor), každý má svoji roli.
Já jako programátor mám na starost především vytváření
programů pro CNC a EDM stroje. Vysvětlil bych to asi takto. Od konstruktéra dostanu model, u kterého zjistím, jak
daný díl bude vypadat. Podle náročnosti ho musím rozdělit
na několik částí, funkční části – tam, kde díl zavírá, tvarové
části, části, kde bude dezén, atd. Potom už v počítači začnu
skládat obráběcí dráhy, které mají různé funkce, za sebe tak,
abych co nejlépe a nejpřesněji díl obrobil. Tam, kde ho nejde
obrobit na CNC pomocí fréz, musím nakreslit elektrodu,
ta se používá i pro jiskření dezénu. Také programuji drátové řezačky, na nich se řezají přesné tvarové věci, například i
střižné nástroje.
Projekt se musí neustále hlídat a postrkovat přes stroje, aby
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se dodržely termíny, které byly zákazníkem stanoveny.
Dále mám na starost objednávání spotřebního materiálu
a náhradních dílů pro stroje EDM. To je asi tak všechno
(smích).

i v požárním sportu.
Lucka Pávková
SaM

2.) Jako většina z nás jsi měl jistě svůj dětský sen o své
profesi. Prozradíš nám ho?
To už je dost dávno (smích). Ale asi od mala jsem chtěl být
hasičem a k tomu mě to táhne pořád. Jsem u nás v jednotce,
kde dobrovolně, ale „profesionálně“ pomáháme při různých
pohromách. K tomu samozřejmě patří mnoho hodin školení
a cvičení.
3.) Proč ses rozhodl právě pro naši firmu? Kde ses o volné
pracovní pozici dozvěděl?
Na pracovní pozici jsem se byl zeptat v několika firmách
a na několik různých pozic, o kterých jsem se dozvěděl především na internetu. V Bravu jsem dostal nabídku právě na
programátora. Ve škole jsme to probírali jen tak okrajově,
tak jsem neváhal a chtěl jsem se něco přiučit. Teď už tu jsem
rok a půl.
4.) Vím sama ze své zkušenosti, že není jednoduché hned
po škole pracovat tak, jak si zaměstnavatel představuje.
Máš nějakou fintu, jak to zvládnout a nenechat se odradit tím prvotním nátlakem?
Tak nevím, jestli nějaký velký nátlak je. Je to jen trochu
jiné než ve škole. Člověk nemá přestávky, těch osm hodin
musí pořád něco řešit a skoro se nezastaví.
5.) Jistě si pamatuješ na svůj první den zde ve firmě. Jaký
jsi měl pocit a na co nikdy nezapomeneš?
Asi na rozsáhlost firmy. Není to žádná garážová výroba
s jedním soustruhem a stojanovou vrtačkou. Všude jsou
ohromné stroje, my měli ve škole CNC soustruh, na kterém
jsme cvičně vyráběli díly velikosti víčka z PET lahve.
6.) Co se ti ve firmě líbí a co bys vylepšil ?
Líbí se mi a je určitě dobře, že majitel firmy hodně fandí
investicím. Pořizují se nové stroje, u kterých je větší produktivita a jsou přesnější.
Také se mně líbí přístup lidí k nováčkům. Nestalo se mi,
aby mě kdokoliv odpálkoval, když jsem přišel na dílnu pro
radu, jak něco udělat. Toho si cením asi nejvíc.
7.) Co tvůj volný čas? Kde si nejlépe vyčistíš hlavu?
Podle mě je na to nejlepší sport. Já dělám závodně požární
sport. Také si rád vyjedu na kole do přírody nebo na bruslích
po cyklostezce. Taky je dobrý štípání dřeva, to se pak všechno z hlavy vykouří. 8.)Co životní krédo, máš nějaké?
Hodně se mně líbí motto „Když nemůžeš, tak přidej“. Někdy se musí prostě zatnout zuby a udělat to, i když se moc
nechce (smích).
Honzo, děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v životě
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„JasnĒ, že mám záchranný postroj, jak mi pan Rubeš Ģíkal!
Ale o jeho pĢipnutí nepadlo ani slovo!“

Naším dalším mladým nadějným spolupracovníkem je
Vojtěch Kaplan, který studoval v Rychnově nad Kněžnou
- Voš a Spš Rychnov nad Kněžnou, obor strojírenství,
zaměření CAD/CAM systémy a CNC stroje.
1.) Vojto, co je přesně náplní tvé práce na nástrojárně?
Byly tvé pracovní začátky trošku „španělskou vesnicí“?
Pracovní pozice technologa nástrojárny spočívala v prvním roce mého působení v Isolitu především ve správě dat
na serverech, tvorbě technologických postupů a vydávání
výkresové dokumentace do výroby. Nyní, po změně pracovních pozic u nás v kanceláři a mém povýšení, mám na
starosti kompletní nákup materiálu a normálií. Velice rád
jsem tuto zajímavou změnu k lepšímu uvítal a přijal tak větší
zodpovědnost.
Chtěl bych se zde v budoucnu věnovat i programování
CNC strojů, ale bohužel to při mém pracovním vytížení
není v tuto chvíli možné.
2.) Co tě přivedlo právě k nám do firmy? Dostal jsi od
někoho doporučení? Kde ses o pracovní pozici dozvěděl?
Při studiu na střední škole jsem měl možnost mít v Isolitu
nejprve čtrnáctidenní praxi a pak i měsíční brigádu právě
jako pomocník v technologii na nástrojárně.
Dobrá zkušenost a návštěva pana Šlesingra s panem
Chládkem u nás na škole v době před maturitou ve spojení
s tím, že jsem z Jablonného a do práce to mám kousek, mě
po úspěšné maturitě přiměla zajít na personální oddělení v
Isolitu.
3.) Je to zde jistě tvoje první zaměstnání, tak se tě nesmím
zapomenout zeptat, jaký byl první dojem a jak vzpomínáš na první pracovní den?
První dojem nebyl nijak překvapivý vzhledem k tomu, že
jsem zde již byl jako praktikant a následně brigádník. Zají-
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mavá překvapení přišla až následně a přicházejí stále.
4.) Přijde mi, že jsi stále v pohodě a jen tak nic tě nedokáže naštvat. Prozradíš nám tedy tvůj recept na dobrou
náladu? A je něco, co tě dokáže opravdu vytočit?
Jsem rád, že ti to tak přijde. Konkrétní recept bohužel
nesdělím, protože si žádného nejsem vědom. Zkrátka jsem
mladý a dokážu všechno nemilé snadno pustit z hlavy.
Opravdu vytočit mě ale dokáže, když mě kdokoliv nazve
lhářem, a tím popírá moji upřímnost.
5.) Máš nějaké životní přání, které bys chtěl, aby se stalo
skutečností?
Mám (smích).
6.) Co tvůj volný čas? Kde si nejlépe vyčistíš hlavu?
Svůj volný čas nejraději trávím s přáteli a ve společnosti
známých lidí, ať už provádíme cokoliv. Hlavu si touhle dobou nejlépe vyčistím na silnici, když řídím svoje nové auto.
7.) Co životní krédo, máš nějaké?
Snad jenom, že všechno je možné, protože člověk má pokaždé na výběr (smích).
Vojto, přeji ti mnoho pracovních úspěchů a stále hodně
pohody.
Lucka Pávková
SaM

PADNE NAŠE SUPER NABÍDKA
NA ÚRODNOU PŮDU?
Vážení spolupracovníci, nabídli jsme vám všem a v podstatě i vašim známým a dalším navazujícím osobám vašeho
okolí neskutečnou a cenově zajímavou nabídku na naší prodejně. Jedná se o super levný nákup běžných věcí do vašich
domácností, ale dveře u naší podnikové prodejny zatím stojí
a nevypadá to, že by v brzké době padly pod tíhou vašeho
náporu, čili zájmu, nakoupit si levně a uspořit hromadu peněz do svého rodinného rozpočtu, který máme v této nelehké době všichni tak trochu narušený.
Divize D5 má v souvislosti se svými nákupy pro obchodní
činnost možnost nakupovat ve velkém a za zajímavé velkoobchodní ceny, které pak může ve výjimečných případech
výprodeje apod. promítnout i do takové akce, jaká právě
běží. Ceny jsou bezkonkurenční a určené právě pro vás.
V nabídce jsou baterie, žárovky, svítilny, elektroinstalační
materiál, přístroje na sodu, a co je úplně bez diskuse, naše
vlastní produkty BRAVO! V tuto chvíli vám chceme poskytnout úsporu při nákupu běžného spotřebního materiálu do
domácností a věřte, že takové alkalické baterie AA/LR06,
které vaše děti kupují do přehrávačů a dalších moderních

přístrojů pro volnou zábavu, místo 20Kč za pouhý kus máte
u nás cenu mezi 6 - 7 Kč v nejvyšší evropské kvalitě. Když
budeme porovnávat laciné baterie ze supermarketu, ty máte
u nás za něco málo přes 3 Kč. Knoflík, který nakupujete do
hodinek, vah nebo computeru u kola, běžně stojí od 30 - 40
Kč, u nás ho máte za 10 Kč. Ano, takové obrovské marže
mají obchodníci, protože v tom mají napočítané nájmy a náklady na prodejny, což je pochopitelně správné. My jsme ovšem ve svém, děláme to vedle jiného sortimentu, takže se na
to nic nenabaluje a hlavně, proč bychom si nevypomohli?!
Je dost možné, že vzroste váš zájem a začneme se chovat
jako určitá společnost, která je soběstačná. Vy sami vytvoříte
poptávku např. na značkový prášek na praní, my ho objednáme kamion a budeme mít společně výbornou cenu apod.
Proč ne? Jsme obchodníci a umíme cokoliv, hlavně je třeba,
aby byl zájem, protože bez poptávky je jakákoliv nabídka
úplně k ničemu.
Tak jsme zvědavi, jestli umíte dobře hospodařit na svém a
bude zájem o dobré ceny v akci NEKUP TO. Nebo vám je
úplně jedno, že to, co stojí v naší prodejně 6,25 Kč, si koupíte ve městě za 20 Kč? Nám to tedy jedno není, protože kdo
neumí dobře hospodařit na svém, neumí to ani na cizím.
Chovejme se ekonomicky, nejen doba to vyžaduje!
Milan Žemlička
Vedoucí D5

ZDRAVÝ ROZUM TO MÁ TĚŽKÉ
Představte si, milí čtenáři, následující situaci: Dům, ve
kterém bydlí několik rodin, potřebuje naléhavě opravu. Do
střechy zatéká, fasáda opadává a zdi se hroutí. Nicméně majitelé místo toho, aby pozvali zedníka, tesaře a pokrývače,
investují do vzhledu zahrady. Utrácí za designéry, zahradníky či návrháře proto, aby vyhráli soutěž o nejhezčí zahradu v okolí. Soutěž je vtáhne natolik, že do ní vloží všechny
prostředky, a byť podvědomě cítí, že je potřeba dům opravit,
tak věc neřeší. Oprava je tabu a nikdo si už toto téma ani
netroufá otevřít, protože většina by jej ukřičela. No, a za nějaký čas po jedné obzvlášť velké průtrži mračen dům spadne.
Příliš pozdě obyvatelé procitnou a správně seřadí své priority
podle důležitosti…
Že je to celé nesmysl a že se tak může chovat pouze nezodpovědný blázen? Posuďte sami, nakolik tento příběh a jeho
vyznění „kulhá“ v odrazu následujících řádků. Technické
vzdělávání a na něj navazující výchova technických absolventů se v obecné rovině začaly skloňovat s příchodem nového milénia. Tehdy poprvé zaměstnavatelé začali upozorňovat
na neutěšený stav učňovského a středního školství ve smyslu nedostatečné kvantity a následně i kvality absolventů. K
tomu se po čase, bohužel, přidali i absolventi škol vysokých a
problémy se prohloubily. Zásadní změna totiž již proběhla, a
to téměř nepovšimnuta odpovědnými orgány. Česká republika a její průmysl se po relativně krátké době, kdy posloužil
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jako levná dílna, začal měnit. Společnosti, které doslova přes
noc vybudovaly levné montovny pro jednoduché montážní,
kompletační a obdobné práce, zjistily, že Balkán, Turecko a
konečně Asie jsou ještě mnohem levnější. Začaly své provozy
stěhovat a vyklízet. Důraz investorů byl kladen na práci
s vyšší přidanou hodnotou, do země se přesunula vývojová centra řady společností a dramaticky se zvýšila poptávka
po technicky vzdělaných zaměstnancích. Potenciál se začal
logicky hledat především u mladých a perspektivních absolventů a zazněly první stesky investorů a zaměstnavatelů na
zásadní nedostatky v systému vzdělávání. Celé to sice přibrzdila krize na sklonku roku 2008, nicméně její částečné
odeznění opět ukázalo problém v celé jeho šíři.
Že stále nechápete souvislost s příměrem z úvodu článku?
Pojďme tedy dále, a to do dnešních dnů, kdy celá situace
eskaluje. Podobně jako v celém našem státě, ani ve školství
není financí nazbyt. Je to otřepaná fráze, která ovšem zasluhuje doplnění. Financí se na krajské úrovni totiž nedostává
tak kriticky, že bude nutné provést zásadní změny. Tyto změny, nazývané pracovně „optimalizací“, ale spočívají v rušení
oborů, slučování školských zařízení či přímo v jejich zrušení
(byť se tomuto slovu politici úzkostlivě vyhýbají).
Zkrátka finance na udržení všech škol v regionu v dnešní
podobě prostě nejsou. Na tomto místě je nutná pro lepší
orientaci v problému drobná odbočka. Technické vzdělávání
a tzv. černá řemesla byla nejen za minulého režimu ctěna a
do jisté míry preferována. Technik, seřizovač, konstruktér,
nástrojař či mechanik byl „někdo“ a rodiče celkem logicky
dávali své potomky do učení či na studia těchto oborů. Paradoxně se změnou režimu, nástupem svobody a jisté dekadence do společnosti se tento pohled změnil. „Proč by sis
měl celý život špinit ruce? Vystuduješ (jedno co), budeš mít
maturitu a uživíš se jako obchodník, dealer či pojišťovací
agent!“ – to byl častý argument rodičů. V důsledku toho
začaly technické obory upadat, přijímaly stále méně žáků a
staly se v mnoha případech odkladištěm těch, kteří se ani v
tomto uvolněném systému na střední školy nedostali. Boom
naopak zaznamenaly školy se všeobecným či „humanitním“
zaměřením. Gymnázia, obchodní akademie, umělecké či
podobné školy o žáky nouzi neměly. Následná devalvace
vzdělání, kdy na gymnázia běžně nastupovali bez přijímacích zkoušek i čtyřkaři a maturita byla jen jakousi větší prověrkou, byla jen smutným vyústěním celé situace.
Vraťme se ale do současnosti. Pokud k výše uvedenému
přidáme ještě úbytek financí a nepříznivý vývoj demografické křivky, je zaděláno na pořádný průšvih. Odborné školy a
učiliště zápasí o každého žáka, naproti tomu školy všeobecné, zejména gymnázia, naopak občas i zájemce odmítají.
Považte, že jen na našem okrese je 6 gymnázií a dalších 6
víceméně humanitních středních škol! Kde každý rok všichni jejich absolventi po ukončení studia naleznou uplatnění,
netuším. Naproti tomu při otevření libovolných regionálních inzertních novin se jimi jako červená nit vine inzerce
zaměstnavatelů – hledáme konstruktéry, nástrojaře, mechaniky, seřizovače…tito lidé práci najdou prakticky okamžitě
(pochopitelně při určité úrovni jejich zájmu o věc).
A zde se konečně dostáváme k příměru z úvodu článku.

Zdravý rozum by velel k přiměřenému utlumení oborů, jejichž absolventi plní statistiky úřadů práce (čísla jsou známá)
a posílení investic do škol technických, jejichž absolventi
v podstatě úřad práce nepoznají. Ale pozor! Chyba lávky!
Zdravý rozum, podobně jako v případě chátrajícího domu,
zde neplatí. Omezit některá gymnázia a střední školy, nebo
chcete-li začít je optimalizovat, je neřešitelný politický problém. Zvedne se gigantická vlna emocí a nevole, neboť tyto
školy přece své žáky mají a není důvod je nijak omezovat. Co
na tom, že „vyrábí“ nezaměstnané. Společenská objednávka
zní jinak!
Úspory se ale najít musí za každou cenu, a proto se v prvním kole ukázalo na učiliště a technické školy, které přece
mají málo žáků. Co na tom, že zaměstnavatelé jedním hlasem křičí, že už dnešní stav je kritický… ?Začarovaný kruh
se uzavírá, zdravý rozum zmizel a pomyslný dům se hroutí.
Tato situace, byť by se hodila spíš do prostředí c.k. úřadů
těsně před rozpadem monarchie, skutečně letos nastala.
Aktuální nebezpečí „optimalizace“ hrozilo letohradskému
a lanškrounskému učilišti. V této souvislosti došlo k dosud
bezprecedentní věci – spojení konkurenčních firem za účelem zachování a nejlépe i rozšíření těchto zařízení. Firmy,
které si mnohdy konkurují na poli
zakázek i zaměstnanců („přetahování“ odborných pracovníků vzhledem k jejich nedostatku je v regionu notoricky
známé), spojily své síly do společného manifestu. Ve hře je
totiž víc, než je na první pohled zřejmé. Požadavky zákazníků jsou natolik náročné, že pro jejich plnění je třeba stále
vyšší úsilí. Jedná se o ceně, úsporách a zproduktivnění a nikoho ani nenapadne byť jen uvažovat o tom, že za nějaký
čas třeba nebude s kým tyto požadavky plnit. To se ale může
rychle změnit. Lakonicky to shrnul starosta Letohradu Petr
Fiala pro MF Dnes: „Když budou gymnázia skoro schopna pohltit všechny vycházející deváťáky, pak nebude mít za
chvíli kdo dělat,“ uvedl. Svatá pravda.
Firmy se zahraničním kapitálem mají situaci ještě těžší. Majitelé, často odtržení od místní reality, jen těžko při
pohledu na procento nezaměstnanosti chápou, že odborní
pracovníci nejsou a že systém nefunguje. Jeden můj kolega
z takové firmy mi před časem řekl, že již museli odmítnout
přesun výroby ze zahraničí k nim do firmy. Prostě nesehnali
potřebný počet odborných pracovníků…
Dnešní situace není dobrá, ale sluší se spravedlivě ocenit
současnou politickou reprezentaci Pardubického kraje v oblasti školství. Na rozdíl od všech svých předchůdců se skutečně snaží věc řešit. Je ovšem otázkou, nakolik je rozumné
řešení vůbec možné.
V kontextu s populismem a demagogií bývá zdravý rozum
v nevýhodě a často prohrává. Snad nenecháme náš pomyslný
dům spadnout a situace nedojde tak daleko, že zákazníci a
investoři raději zadají projekty do zahraničí, než aby riskovali, že je nebude mít kdo realizovat.
Martin Šlesingr
personalista
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máknou, že Motúčko jezdí samo a že je to Mercedes nad
Mercedesy mezi malou pozemní přepravou nákladů, spadne
jim čelist a začnou se vyptávat na fabriku, která tohle vyrábí.
A na to já jsem pyšný! Buďme rádi, že papíry od jablonského zázraku – zlatého
pokladu - leží v naší fabrice, a přejme si, aby to tak ještě
dlouho bylo.
(na fotografii Motúčko v akci na Sněžce)
Milan Žemlička
Vedoucí D5

„No, MáĜo, ten fígl s Bravoskou na tebe nĒjak nezabírá!
Už tĒ otáĀím vzhĪru nohama celou hodinu a to tvý peĀení
je poĢád stejná katastrofa!“

M APA KE ZLATÉMU POKLADU LEŽÍ
V IB
Málokterá firma v Česku se může pyšnit šanonem s informacemi vedoucími ke zlatému pokladu. Pro mnohé z nás se
to zdá být tak normální, že si to ani neuvědomujeme, a bereme to jako běžnou součást našeho života. Za poklady byla
odjakživa velká honba, a tak je třeba brát takové cennosti se
vší vážností.
V naší zemi je spousta firem, tisíce jich vzniká a jiné tisíce firem zase zanikají a všichni se snaží mít nějaký výrobní
program. Když se na to člověk podívá kolem a kolem, tak
zjistí, že všichni dělají totéž a jejich produkty se liší pouhým
tvarem designu, někdy jen logem, barvou, lepší či horší kvalitou a nebo cenou.
Je to tak - všichni vyrábí a nebo dováží a prodávají auta,
ponožky, boty, mikrovlnky, počítače, traktory, kuchyně
apod. Nevidím v tom nic hodnotného. Stačí mít peníze
nebo udělat dluh a za to si koupíte prostory, mašiny a počítače a můžete vyrábět a předprodávat to, co všichni. Pak už
je to jen otázka, jestli najdete uplatnění na trhu mezi konkurencí, a když ne, tak to položíte a začnete znovu nebo vůbec.
No nic moc! Trh je totálně přesycený, je prostě všeho dost,
ovšem až na jeden úžasný vynález a produkt.
Motúčko je oním zlatým pokladem, tomu říkám mít to
pravé Know How! Je vůbec zázrak, že taková věc může spatřit světlo světa, že se podařilo ho rozpohybovat a neustále
zdokonalovat, že si Motúčko našlo svá uplatnění v tak dokonalé společnosti, jako je právě ta naše, elektronická a digitální.
Važme si toho, že máme jedinečný produkt po pár letech
vývoje a výroby v tak pestré nabídce, a važme si toho, že jsme
jediní výrobci. Každé Motúčko, které se v podstatě objeví
kdekoliv na planetě, sjelo z naší linky a my všichni jsme k
tomu nějakou měrou přispěli, ať už přímo či nepřímo.
U nás ve vsi si spousta lidí myslí, že já jsem tady ve fabrice
„jen“ přes Motúčko. Jak se tak nějak pohybuji těch pár roků
po jeho boku, tak si mě tak zafixovali a říkají, že prodávám
kolečka v Bravu. Někomu to přijde směšné, ale když se do-
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AJÍMAVÁ TÉMATA

A NDĚLÉ – NAŠI SOUPUTNÍCI
Andělé nás provázejí napříč mnoha náboženstvími. Objevují se pod stejnými či podobnými jmény v judaizmu, v
křesťanství, v islámu. A nejen to podle všeho byli anděly také
bohové starých Řeků i Římanů a předtím Peršanů,Árijců a
zřejmě také dalších. Na rozdíl od bohů nejsou ale andělé různých náboženství na sebe žárliví a navzájem se nevylučují.
Dokonce mají mnohdy stejná jména a funkce. Tak například
archanděl Michael i Gabriel fungují spolehlivě pod stejnými jmény v jinak dosti nepřátelských náboženstvích shora
zmíněných. Nejprve celkem samozřejmě napadne otázka:“Kdo jsou andělé?!“ při které si představíme jejich obvyklé
zpodobnění jako většinou hezkého mladého muže s křídly.
Někdy bývá podoba tohoto muže s neutrálními, moderně
bychom řekli unisex rysy. To prý proto, že jak vysvětlují někteří autoři, andělé kromě jiného překonali sexuální žádostivost a jsou tudíž od ní osvobození a jsou bytostmi zcela
oboupohlavními. Vizáž anděla nemá ale praktický význam
– vždyť, samozřejmě, pokud bychom uvažovali o andělech
jako o skutečně hmotných bytostech, pak bychom museli
hledat odpovědi na takové otázky, jako je např.“ Kde žijí?!“,
„Jak se vzduchem přemísťují, když je přitom nikdo nevidí?!“
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a mnohé další. Vysvětlení je prosté : Anděl je duchovní bytost, tedy myšlenková forma a jeho fyzická podoba je pouze
průmětem do lidského vědomí. Jejich velká moc způsobuje,
že tento průmět může nabýt hrozivé velikosti i podoby, a
proto obvyklé setkání andělů s lidmi, tak jak je popisováno
například v bibli, začíná slovy: „Neboj se!“ O andělech tedy
nelze uvažovat v hmotné rovině a nemá smysl hledat odpovědi na výše zmíněné materialistické otázky. I když -přece
to není tak úplně pravda. Někteří teologové – angelologové
(angelolog je odborník na anděly) se domnívají, že se andělé
skutečně za určitých okolností mohou zhmotnit a krátkodobě ve své hmotné podobě pobývat. Ale o tom až dále.
Církve postupně vystrkaly anděly na okraj svého zájmu.
A stejně tak samozřejmě materializmus.. V mechanistickém
vesmíru nemají andělé žádnou roli. Jenže postupně věda od
mechanistického pojetí musela při svém rozvoji podloženém
praktickými experimenty ustoupit. Dnešní pojetí vesmíru
počínaje Velkým třeskem, přes teorie sjednocení a superstrun
dává andělům ve vesmíru opět možnost zaujmout dřívější
pozice. Moderním fyzikům se stále více zdá, že za podstatou
vesmíru stojí geniální konstruktér, skladatel a básník v jedné
osobě. V takovém vesmíru má pak svoje místo Bůh, Andělé
i lidské Duše. Podobně, jako jsou lidské duše spjaty s jedním
hmotným tělem a přitom na jeho existenci nejsou závislé,
bylo by logické, že Andělé jsou spjati s určitými vesmírnými tělesy, jako jsou planety,hvězdy, galaxie, galaktické kupy,
a tak dále. Fyzikální procesy, které na vesmírných tělesech
probíhají, jsou tak složité, že klidně můžou být projevem
velmi inteligentního myšlení Andělů. To, že měříme elektromagnetickou aktivitu Slunce může být v andělské rovině
paralelou k snímání encefalografu lidského mozku. Moderní
fyzikové s překvapením oklikou přes nejmodernější matematický aparát docházejí k podobným závěrům, jako starověcí
mystikové. Stejně tak měření proudění atmosféry či pohybu
moří a vodstva na Zemi. Vůbec tedy nelze vyloučit, že starořecká bohyně Gaia –Matka Země skutečně existuje a je to
Anděl Země. Teologie zatím zaostává..
Kromě vesmírných těles jsou pravděpodobně také přírodní síly svázány s určitou vysokou inteligencí. Naši předkové vytušili čtyři prvky – voda-vzduch-oheň-země, za jejichž
běžnými projevy stála podle nich inteligence nazývaná Elementál. Elementálové jsou zmínění v lidových pověstech
jako fajrmoni (elementálové ohně), vodní víly,permoníci
(zemští elementálové) a průzračné vzdušné bytosti. Pro zajímavost – všechny tyto elementály vídali naši předkové i
v našem okolí a například podle sběratele lidových zkazek
spisovatele Dominika Filip pro oblast kolem Suchého vrchu
byl nejsilnějším vzdušný elementál nazývaný lidmi Průzračný, který na sebe nezřídka bere podobu zvláštního mraku či
oblaku. Možná jste ho také zahlédli.
Podívejme se na nejvýznamnější vědce – angelology ve
známé historii lidstva.
V 6- století našeho letopočtu to byl Dionýsios Areopagita. Tento filozof byl nechtěně zaměněn s Dionýsiosem z
města Areopagu, který býval pohanem a na křesťanství ho
přesvědčil sám Apoštol Pavel.Celý středověk tedy přikládal
učení Dionýsia nesmírnou váhu a punc. Teprve v moderních

dobách se zjistilo, že se jedná o dva zcela odlišné filozofy a
tudíž Dionýsios Areopagita dostal přezdívku Pseudo-Dionýsios. Ale jeho názory už zůstaly v nauce o andělích pevně
zakotvené.
Mezi jeho hlavní myšlenky patří, že:
-Andělů je ohromné množství
-Bohové různých předkřesťanských náboženství jsou anděly křesťanství
-Andělský svět je organizován hierarchicky do třech sfér, z
nichž každá obsahuje tři úrovně:
Třetí řád
Na nejnižším stupni – tedy nejblíže k člověku stojí prostí
- Andělé.. Často jsou známi pod pojmem „andělé strážní“.
Anděla strážného dostáváme při našem narození a je naším
nejlepším přítelem, společníkem, ochráncem a učitelem. Je s
námi při našem narození a pomáhá nám projít branou smrti..
Archandělé – Jsou vůdci andělských skupin
Vlády –Jsou to duchové pohybu, vedou energie živlů, které na naši planetu působí. Země, Vzduch, Oheň, Voda Éter,.
Druhý řád je řádem jasného a neodchylného správného
směru a síly. Proto je jeho komunikace s lidmi již velmi obtížná, neboť nemají příliš pochopení pro jejich slabosti.,
Jsou to následující tři skupiny:
-Síly
-Mocnosti
-Panstva
První řád je tvoření vesmíru, vývoj, evoluce. Jsou to:
Trůny – jsou přiděleni jednotlivým planetám.
Cherubíni – jsou andělé moudrosti, poznání a tvoření.
Jsou to andělé vědci, mudrci, tvůrci.
Serafíni – jejich podstatou je ryzí láska. Slovo serafín znamená „žár“ – jinými slovy tito andělé pracují se spalující božskou láskou a soucítěním. Jsou to andělé umělci-tvůrci.
• Dionýsios také odhadl, že padlých andělů je zhruba jedna třetina celkového počtu. Tak velká skupina se také organizuje v nějaké hierarchii, která je pro změnu rozdělena podle
nectností a vedou ji jednotliví démoni:
• Lucifer: pýcha
• Leviathan: závist
• Satan: hněv
• Belphegor: lenost
• Mammon: lakota
• Belzebub: obžerství
• Asmodeus: smilstvo
-Další myšlenkou Dionýsa bylo, že za projevy přírodních
sil stojí inteligence, tedy andělé
Ve třináctém století působil jeden z nejvýznačnějších křesťanských teologů svatý Tomáš Akvinský, pro svůj velký zájem o anděly nazývaný Doctor Angelicus.
Mezi Akvinského hlavní myšlenky patří tyto:
--Andělé jsou vždy v pohybu
-Andělé jsou nesmrtelní a neporušitelní, ale závisejí na
Bohu jako na příčině
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-Bůh provedl a provádí veškeré své tvoření vesmíru a ve
vesmíru skrze anděly
-Andělé zaujímají v řádu netělesného vesmíru přesně totéž místo, jako hvězdy, planety,souhvězdí v řádu tělesného
vesmíru
-Andělé poznávají nikoli studiem, pokusy, ale přímo –
tedy úžasně vysokou intuicí
-I andělé mají svá omezení, protože jsou stvořeni
-Andělé jsou nehmotní ve srovnání s lidmi, ale ve srovnání
s Bohem jsou hmotní
-Každý anděl je samostatným druhem a je tedy tolik druhů andělů, kolik je andělů
-Andělé mohou přijímat fyzická těla, ale to jenom kvůli
nám lidem, aby se nám vhodně zpodobnili
-Andělé jsou posly proroctví daných od Boha
-Andělé jsou zvěstovateli božského ticha
-Anděl není přítomen na místě, ale místo je přítomno v
andělovi
-Anděl se dobrovolně rozhoduje, zda uplatní svoji sílu na
větší či menší těleso. Tímto způsobem může být anděl současně na více místech, ale přesto jenom na jednom místě,
tedy na jednom tělese.
-V danou chvíli může být na daném místě pouze jeden
anděl
-čas Anděla je jiný, než čas vesmíru a na něm nezávislý
-Andělé se pohybují rychlostí myšlenky, tj. v jednom okamžiku mohou překonat jakoukoli vzdálenost.
-Andělé znají budoucnost lépe než lid, ale znají jenom budoucnost, která je důsledkem řetězce příčin a následků. Věci,
které nemají původ v tomto řetězci, jim ale známy nejsou.
-Stejně tomu je i se skrytými myšlenkami lidí. Anděl je
poznává na základě vnějškových projevů a odhadne je tedy
podstatně lépe, než člověk. Přímý náhled do srdce člověka je
mu ale odepřen.
-Anděl může nevědět, ale nemůže se mýlit. Mýlit se mohou pouze zlí andělé, tedy démoni
-Andělé byli stvořeni současně s hmotný vesmírem
-vzápětí po svém stvoření se andělé museli rozhodnout
mezi dobrem a zlem
-Na rozdíl od lidí dosahují Andělé stavu blaženosti první
dobrým skutkem
-Prvotní hříchem padlých andělů byla Pýcha a Závist.
Ďáblova chyba nebyla v tom, že toužil být jako Bůh, ale v
tom, že toho chtěl dosáhnout sám, bez Boží pomoci
-Satan byl před svým pádem Cherubem, protože moudrost
a vědění mohou vést k hříchu, zatímco láska nikoli. Tímto
způsobem jsou serafíni před hříchem a pádem chráněni
-Namíří-li anděl ke svému cíli – ať dobrému či zlému –
učiní tak s veškerou svou silou není v něm nic, co by jej
zadrželo
-I zlí andělé pokoušením lidí, kteří se učí pokušení odolávat, pomáhají nakonec dobré věci
Další z nejvýznamnější středověkých angelologů byla
Hildegarda z Bingenu, abatyše benediktinského kláštera z
dvanáctého století. Věnovala se léčení, hudbě, složila první
západní operu. Je autorkou deseti rozsáhlých knih o zdraví.
Z jejích myšlenek na andělské téma vybírám:
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-Andělé nemají křídla jako ptáci, přeci létají mnohokrát
rychleji, pohybujíce se rychlostí, jakou mají lidské myšlenky
-Hierarchický řád Andělů je složen na rozdíl od Akvinského podle Hildegardy z deseti kůrů. Deset je číslo úplné.
Desátým kůrem jsou lidé
-Temnota. Bez temnoty by nebylo možné rozpoznat světlo. Světlo andělů, kteří se oddali zlu vyhaslo.
-Jako prvního anděla stvořil Bůh Lucifera a okrášlil ho
svým světlem. Lucifer a jeho přívrženci přestal chápat původ
tohoto světla. Lucifer se chtěl stát pánem a nemít nikoho
nad sebou. První hříchem tedy byla pýcha (arogance).
-“Vše, co Bůh stvořil, září!“ zaječel Lucifer závistivě „ a nic
z toho nemá být mé!“Druhým hříchem byla závist.
-Padlé Anděly nahradili lidé. Bůh je stvořil jako výjimečné
bytosti, které mají hmotné tělo jako tělesnou přírodu i nehmotnou duši andělské podoby.
-Všichni andělé žasnou nad lidmi, kteří pro své svaté skutky zdají se být oděni v neuvěřitelně krásný šat. V této myšlence Hildegarda vzdává hold jedinečnému, Bohem rozehranému experimentu – tedy člověku, který je mostem mezi
tělesným a duchovním
-Andělé nepřestávají chválit dobrá díly člověčenstva a pějí
novou píseň na počest našich skutků a děl. Převratná myšlenka, která ve své podstatě znamená, že lidská činnost na
Zemi ovlivňuje vědomí ducha v celém vesmíru, a že lidská
evoluce ovlivňuje vědomí samotného Boha
-Bůh předurčil, že andělé budou lidem pomáhat coby jejich ochránci a učinil je tak součástí společenství lidí. Andělé
však pomáhají jenom těm, kteří jsou otevření Božímu duchu.
-Lidské svědomí je ovlivňováno jak dobrými tak padlými
anděly a je součástí velkého bitevního pole, na kterém se
tento boj odehrává
-Člověk nemůže spatřit anděly v jejich pravé podobě. Lidé
nejsou schopni vidět ducha v jeho pravé, neproměnné podobě, neboť sami jsou proměnlivé
-Jak na sebe andělé berou lidskou podobu. Andělé jsou od
přirozenosti neviditelní, berou na sebe však těla z ovzduší a
stávají se tak viditelnými v lidské podobě. Osvojují si rovněž
další lidské vlastnosti. Nehovoří k lidem jazykem andělským,
nýbrž řečí, jíž rozumí. I pokrm přijímají jako lidé, leč jejich
potrava se odpařuje jako rosa, jež neustále dopadá na trávu a
je v mžiku vypita slunečním žárem. Tak i zlí duchové dokáží
přijímat podoby jakýchkoli tvorů a to proto, aby lidi sváděli.
-Bůh vdechl do lidí ducha života: a tak se lidé stali živými
tvory z masa a kostí. Načež dal Bůh lidem společenství andělů, s jejich chválou i jejich službami. Bůh stvořil člověka
s tělem s duší. Do těla mu Bůh včlenil veškerou tělesnou
přírodu a do jeho srdce vetknul podobu andělského ducha.
-Bůh se stal člověkem a nikoliv andělem. Mezi anděly zůstává Bůh Bohem, ale mezi lidmi se stal člověkem
-Andělé jsou přítomni při smrti člověka. Když se blíží
smrt, dostavují se andělští duchové, dobří i zlí, kteří byli
svědky všech skutků, jež duše v těle vykonala. Tito duchové
očekávají její odloučení, aby ji hned na to s sebou odvedli.
-Spřátelme se s dobrými anděly. Já, Kristus, pravím vám,
dětem lidí: staňte se přáteli dobrých andělů i lidí ve spra-
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vedlivosti a pravdivosti. Pro vaši spravedlivost a pravdivost
se andělé budou radovat nad vašimi skutky a jednou přijde
den, kdy vás přenesou do míst věčného spočinutí.
Známým a důležitým necírkevním angelologem současnosti je Slovák Emil Páleš (RNDr.,CSc.).
K otázce andělů přistoupil z úplně jiné stránky. V úvodu
se inspiroval babylonskými a perskými kněžími, kteří rozpoznali v životě v dějinách lidstva zřetelně se opakující cykly. V těchto cyklech, jejichž základem je 354 let, se podle
nich střídaly směry uvažování, filozofie i vlády v pozemských
říších. Důvodem podle nich je střídání vlád duchovních
bytostí na různých úrovních. Přitom se některé cykly překrývají a v konjunkci se vytvářejí mimořádné situace. Emil
Páleš cykly rozšířil i na kosmická měřítka, takže střídání jednotlivých geologických období, doprovázených prudkými
změnami ve vývojových směrech rostlin i živočichů je také
způsobeno vyššími cykly vlád vysokých andělských bytostí.
Emil Páleš je podle své teorie schopen předpovídat rámcově
i do budoucnosti, poměrně přesně pak do minulosti (například archeologické nálezy, které se podle něho časem musí
najít).Jednou z takových předpovědí do minulosti je 72 letá
vláda zlého démona v Babyloně známého pod jménem Nergal - Duch Marsu, od roku 1947 do 1989, který způsobil
všechna hoře obou válek, komunizmu i fašizmu i červenou
barvu všude kolem. Současná doba je pod vládou archanděla
Michaela, anděla Slunce, na kterého jako Skylla a Charybda
útočí zleva i zprava dva zlí démoni, z nichž jeden představuje
konzumní způsob života a druhý sektářská učení. Do budoucna je zřejmé, že koncem první poloviny jednadvacátého
století dojde k pádu všech demokracií, které budou nahrazeny totalitními vládami. Finanční systémy se zhroutí. Zdá se,
že na tom úspěšně pracujeme.
Ze současných českých církevních angelologů profesora
katolické fakulty Tomáše Pospíšila, dominikána Pospíšila a
doktorky Katky Lachmannové, kteří vystupují v našem dokumentu Anděl už má zase křídla, jsem nic konkrétně uchopitelného na téma andělů zatím nezískal.
Ke všem (kromě Hildegardy) teoretiků zmiňme jednoho
ryzího praktika, který na svoje docenění teprve čeká. Kamenický mistr Břetislav Kafka z Červeného Kostelce, žijící
v minulém století, byl nesmírně nadaný lidový psycholog a
hypnotizér. Jeho pokusy, většinou kontrolované veřejností a
často i policií, se kterou spolupracoval na odhalování zločinů, jsou fenomenální a dosud nebyly ani ve světě překonány. Kafka se anděly nezabýval, nicméně v jednom ze svých
pokusů o komunikaci se zemřelou paní prostřednictvím
zhypnotizovaného média na anděla smrti narazil. Pro podrobnosti odkazuji do jeho knihy Nové základy experimentální psychologie.
Kvido Štěpánek
ředitel firmy

CIKÁNI A MY
Proč jsem hned v nadpisu nepoužil dnes obvyklého „Ro-

mové“, ale odjakživa užívaného „Cikáni“? Vždyť nikoho
nepohoršovala říkanka „Zima bylo, bláto bylo, Cikáně se
narodilo...“ ani refrén známé písně „....Kdo to byl? - Cikán,
černý Cikán“.
To až moderní, politicky úzkostlivě korektní úzus zapověděl údajně pejorativní název „Cikáni“ a nahradil jej eufemizmem „Romové“. Lépe to zní, ale označuje totéž, což je
ostatně účelem každého eufemizmu. Proč však kvůli politické korektnosti měnit pouze názvy a neřešit problém? Proč
označovat výsledek statisticky významného pozorování rasizmem? Pod slovem rasizmus rozumím bezdůvodné nepřátelství vůči někomu, kdo je vzhledem nebo rasou jiný, ale ne
pouhé konstatování odlišných vlastností skupiny lidí, které
se u nich projevuje v nápadné většině a je ověřeno zkušeností. Argumentovat házením do jednoho pytle je samozřejmě
správné, všichni tyto vlastnosti jistě nemají, ale existují seriózní studie o národních povahách a také se jejich závěry
nehodí na všechny členy daného národa.
Francouze si tak představujeme jako milovníka dobrého
vína, jídla a vybraného vkusu, Angličana jako seriózního
gentlemana s vozíkem golfového náčiní na cestě do klubu,
Itala jako hlučného a horkokrevného, Rusa zpitého vodkou
a „vyčůraného“ Čecháčka jako ironika, který se ústy Švejka
vysmívá blbosti silnějších, zatímco od nich s ledovým klidem pobírá dotace. Kolik jste takovýchto typů potkali na
svých prázdninových cestách? Jazyk je rychlejší než sociologie a politologie, a tak si nachází společné označení pro
skupiny s víceméně očekávanými společnými vlastnostmi,
životní filozofií nebo kulturou.
Tak je možno u Cikánů očekávat neschopnost myslet na
budoucnost a rozumně hospodařit, nezájem o vzdělání, lehkomyslné ničení majetku, lež a drobné krádeže nepovažovat za nepřípustné, upřednostňovat dávky a podpory před
úmornou prací apod. Dalo by se však také uvažovat o dalších
vlastnostech, jako rodinné a rodové sounáležitosti, která je u
„bílých“ značně oslabena, schopnosti se radovat z hudby a
tance, nelpění na majetku a dalších.
Celkové posouzení je silně ovlivněno osobní zkušeností,
která je bohužel z velké části negativní. Já sám jsem byl několikrát okraden, lépe řečeno mistrně podveden a obelhán
a musím ocenit obratnost a vynalézavost, se kterou tak
bylo učiněno. Také zkušenosti „bílých“ obyvatel společných
domů nejsou nejlepší a vedly po revoluci k oddělenému bydlení, oddělenému školství a vytváření ghett.
Mám pocit, že kromě náhrady slova „Cikáni“ slovem „Romové“ se toho pro reálné řešení problémů soužití bílých a
snědých mnoho neudělalo a neexistuje žádná koncepce,
se kterou by souhlasila většina obyvatel. Pro jistotu se ještě
vymyslel termín „Nepřizpůsobiví občané“, aby si proboha
Brusel nemohl myslet, že případná opatření jsou rasistická!
Tak se přešlapuje na místě a přibývá nespokojenců na obou
stranách, což může jednou vést k otevřenému střetu. Mám
za to, že jednou z příčin je právě popsané zakrývání problémů pouhými slovy místo otevřené diskuze, kde by byly
problémy pravdivě pojmenovány. Obávám se však, že takováto diskuze není v naší společnosti možná, protože dáváme
přednost vykřikování schematických hesel před střízlivým
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pohledem na skutečnost, který by pomohl najít k sobě cestu. To nikoho nic nestojí a leckdo se na tom politicky přiživí.
Ale to se zdaleka netýká jen vztahů mezi „bílými“ a Cikány.
Stanislav Dubský
ŘKJ D2

„Pán vedúci, sme tu pre ten príjem bez problémou!
Pre zaĀátok staĀí treba dvadsaĨ tisíc!“

PO STOPÁCH JABLONSKÝCH SOKOLŮ
A JEJICH SOKOLOVNY
č.p. 230 - Sokolský dům

16.července si připomínáme výročí slavnostního otevření Sokolského domu-budovy, která prožila s městem a jeho
občany mnoho významných událostí a je přímo spjata s jeho
kulturním životem.
Abychom lépe poznali historii budovy, připomeneme si
krátce historii tělovýchovné jednoty Sokol ve městě.
Tělovýchovná jednota Sokol byla v Jablonném nad Orlicí založena 15. prosince 1889 v č. p. 32. Její stanovy byly
vypracovány podle vzoru dříve založených jednot a 21.října
1889 odeslány na místodržitelství, které je přípisem z 9.prosince 1889 schválilo. U kolébky tělovýchovné jednoty Sokol
stálo tehdy 54 členů - z toho 25 činných, 27 přispívajících
a 2 zakládající.
Prvním starostou se stal pan František Filip, majitel továrny na kartáče, prvním náčelníkem byl nadšený cvičenec
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Josef Černý. I jejich zásluhou se řady jablonského Sokola postupně rozšiřovaly, a tak byli představitelé spolku postaveni
před problém, jak zajistit vhodné místnosti pro cvičení.
V prvních letech činnosti Sokola ve městě jim problém
pomohla vyřešit majitelka č.p. 32, paní M.Bohunková, která
zapůjčila sál v 1.poschodí svého hostince. Po otevření nové
školy (1892) probíhala cvičení členů jablonského Sokola v
tělocvičně, ale s přibývajícími členy se i tato místnost stávala
malou.
Už v lednu 1897 byly zahájeny akce pro stavbu vlastního
Sokolského domu. Činnost jablonského Sokola se neomezovala jenom na společná cvičení,pořádány byly i zábavy,divadelní představení,tělovýchovné večírky, plesy a merendy. Jejich výtěžek a dary lidí a sokolů byly věnovány na postavení
vlastního domu.
Jednání o vybudování vlastního společenského domu začala již v roce 1899. Obec vyhověla žádosti sokolů o přidělení vhodného místa pro stavbu Sokolského domu 9.května
1906 a zapůjčila jim pozemky po vyhořelých stodolách s
podmínkou,že v případě zániku jednoty se pozemky vrátí
zpátky městu. Do snahy o postavení vlastního domu zasáhly
události v letech 1914-1918,které i nepříznivě ovlivnily činnost a rozvoj jablonského Sokola.
Po válce se znovu obnovila tělovýchovná činnost a 3.ledna
1921 byl ustaven stavební odbor jednoty. Ten oslovil pražského architekta Rudolfa Stockara s žádostí o vypracování
projektu Sokolského domu.
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Rudolf František Stockar von Bernkopf se narodil 28.května 1886 v Doloplazech. Jeho otec Rudolf Maria Jan Stockar
von Bernkopf zde pracoval jako správce cukrovaru. Společně vyrůstal s mladším bratrem Jaroslavem Fran-tiškem a
starší sestrou Marií Rudolfou.Na pražském Vysokém učení
technickém byl žákem Jana Kouly. Po vystudování odjel do
Anglie. Pod vlivem anglických zahradních měst byl jedním
z iniciátorů stavby miniaturního „zahradního města“ z řadových domků na Baště sv. Tomáše v katastru Hradčan.
Již při svých studiích spolupracoval s umělecko-řemeslným
spolkem Artěl. Zde se seznámil s jeho předními představiteli-architekty Vladislavem Hofmanem, Janem Kotěrou, Otakarem Novotným, Josefem Dosípalem, s malířem Václavem
Spálou a sochařem Stanislavem Suchardou a dalšími. Od
roku 1915-1927 byl předsedou tohoto spolku.
Získal si uznání jako návrhář keramiky, šperků a nábytku
ve stylu Art Deco. Od roku 1920 začal pracovat jako samostatný projektant. Brzy se stal uznávaným architektem, jehož tvorba byla spjata s rondokubismem,kubismem a funkcionalismem. Návrh Sokolského domu v Jablonném nad
Orlicí patřil k prvním, jemuž vdechl kubistický sloh. Jeho
návrhy nesou pečeť sebejistého originálního tvůrce,který má
materiál zcela pod kontrolou. K jeho předním pracím patří
Obchodní dům v Praze,školy v Prachaticích,v Hrádku nad
Nisou,v Hodějovicích,ve Vimperku a ve Skalici,palác Politika v Praze,nemocnice v Trenčíně a v Levoči, nejznámějším
návrhem je Lázeňská budova Paláce Sliač. Rudolf Stockar
zemřel 19. prosince 1957 v Praze ve věku 71 let.
4. září 1921 připravil stavební odbor Sokola slavnost k
položení základního kamene Sokolského domu. Vydán byl
i příležitostný odznak. Každý člen tělový-chovné jednoty
Sokol se zavázal odpracovat na stavbě 30 hodin. Nadšení a
odhod-lání příslušníků Sokola bylo tak velké,že se soutěžilo, kdo víc překoná tuto metu. Úroveň vedení Sokola byla
odrazem vysoké kvality a organizačních schopností nejen
starosty Sokola Aloise Kauska,ale i lidí ve vedení. V novém
Sokolském domě měli najít svůj stánek taky divadelní odbor,kino,sokolský salonní orchestr,sokolská dechová hudba,loutkové divadlo, ale i knihovna.
Po dostavbě domu pokračovaly práce v úpravě nejbližšího
okolí,kde měla být v budoucnu postavena samostatná budova tělocvičny. Stavební odbor jednoty oslovil taky sochaře
Leoše Kubíčka s prosbou o výzdobu čela budovy.

Leoš Kubíček se narodil 22.listopadu 1887 ve Slatině
nad Zdobnicí. Společně vyrůstal s bratrem Josefem. Už jako
mladý chlapec chtěl být řezbářem. Ve 14 letech odešel do
Žamberka, kde se učil v řezbářské dílně Josefa Rouse,poté
i v Hradci Králové a v Mělníku u mistra Čumpelíka. V letech 1911-1913 studoval na Umělecko-průmyslové škole v
Praze u profesora Josefa Drahoňovského. S bratrem Josefem
se vydali v roce 1913 na studijní cestu po Itálii. Na začátku
I.světové války se vrátil zpátky domů. V roce 1915 byl povolán na vojnu. V roce 1916 se oženil s Antonií Kubíčkovou.
V roce 1917 se spřátelil s paní Masarykovou-Slavíčko-vou.
V roce 1919 byla jeho manželka Antonie vyzvána školským
úřadem v Žamberku k nástupu na trojtřídku do Pečína. I
když nezapadl mezi tamější obyvatele, začal zde stavět dům.
V roce 1924 byl přijat do výtvarného odboru Umělecké besedy v Praze. Z podmětu ministerstva školství organizoval
domácí lidovou řezbářskou tvorbu na Slezské Hrčavě (1928)
.Ve 30. letech 20. století se vydal na studijní cestu do Francie
a Belgie. V polovině 30. let vytvořil monumentální plastiku
sv. Václava pro Košice, ale známější socha je jeho bysta prezidenta TGM na Masarykově chatě na Šerlichu. V období
protektorátu Čechy a Morava působil v hradeckém krajovém spolku,kde poznal sochaře Škodu,malíře profesora Štěrbu,Dr. Broučka a další. Po osvobození se zapojil do kulturně osvětové činnosti na Žamberecku a Rychnovsku. V roce
1947 se účastnil soutěže na vytvoření pomníku v Lidicích. V
50. letech vytvořil bronzové bysty rychnovských osobností.
V roce 1962 obdržel za svoji uměleckou tvorbu vyznamenání „Za vynikající práci“. Po založení Orlické galerie (1965)
v Rychnově nad Kněžnou patřil společně s Vojtěchem Sedláčkem a s Janem Trampotou k jejím nejbližším spolupracovníkům. V roce 1967 obdržel titul „Zasloužilý umělec“.
Leoš Kubíček zemřel 3. listopadu 1974 v Jaroměři ve věku
nedožitých 87 let.
18. června 1922 se v Jablonném nad Orlicí uskutečnilo
cvičení VII. okrsku. Už tehdy byla nová budova Sokolského
domu středem obdivu. Slavnostní otevření však proběhlo až
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16. července 1922,kdy se do města sjelo 91 jednot na slet
Sokol-ské župy Orlické.U příležitosti této velké slavnosti
vydala tělovýchovná jednota Sokol v Jablonném nad Orlicí
pamětní odznak.
Sokolský dům začal sloužit jako sportovně kulturní centrum města. Pořádany tu byly tělovýchovné akademie,
oslavující sportovní úspěchy jablonského Sokola, divadelní
představení a merendy, oslavující úspěchy a počiny města.
V Sokolském domě našel své zázemí také biograf. František
Ševčík,Vojtěch Holanec st. a Bohumil Holanec se zasloužili
o to, že jablonský biograf patřil k prvním, které promítaly
zvukové filmy (první zvukový přístroj si vyrobili svépomocí
a posléze i prodali sokolům do Brandýsa nad Orlicí).Kabina
biografu byla v té době vybavena dvěma projektory (Erneman).
Při první snaze sepsat majitele domů je v jablonské kronice k číslu popisnému 230 napsáno následující: “Sokolský
dům, postavený v roce 1921 obětavostí členstva a obyvatelstva a přispění města, slouží kulturním účelům města a okolí
a všem sokolským jednotám VII. okrsku -biograf- jeviště“.
Událostí byla návštěva vinohradského Sokola v květnu
1932. Bylo to ocenění práce jablonského Sokola - středem
oslav se stalo samozřejmě náměstí, velký dojem na návštěvníky z Vinohrad udělal i nový Sokolský dům a návštěva
Kramářovy chaty na Suchém vrchu. Společenský a kulturní
život tehdy dosahoval jednoho z vrcholů!

čicích,v Heřmanicích, Verměřovicích, Písečné, Lukavici, na
Orlici a v Králikách.

V roce 1938 se stal Sokolský dům centrem oslav 100.
výročí narození Dr. Miroslava Tyrše a příprav odjezdu na
X.sokolský slet v Praze. I v této rozjitřené době dal jablonský Sokol najevo svoji ochotu bránit vlast a ideu svobody a
demokracie.
Pokračování v čísle Vánoce 2013
Pavel Kalous
komise historie města

DOCTOR JEKYLL – MR.HYDE
Daktr Džekyl –Mist Hajd – každý z nich je iný.
Obaja však rovnako riadia moje činy.

V roce 1937 měla Orlická župa 9 okrsků - pod VII. – jablonský- patřily jednoty v Jablonném nad Orlicí,Kyšperku,Čermné,Výprachticích,Bystřeci,Nekoři, Cotky-tli,na Kun-
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Robert Luis Stevenson a po něm i Miro Žbirka uhodili
hřebík na hlavičku. V každém z nás je uzavřen hodný doktor
Jekyll i zlý pan Hyde, kteří se spolu sváří, a my svojí vůlí
a následně svými činy se přikláníme více k jednomu nebo
druhému. Jenom dnešní generace vymyslela něco údajně
převratně nového: V osobním životě sice čuně, ale v práci
výborný! A tak prý neslučujme a nestarejme se o jeho mimopracovní/mimopolitický/mimocírkevní/mimo…. Život.
A buďme rádi, že ho vůbec máme!
Já na tyto moderní myšlenkové veletoče nevěřím a nemyslím si, že je možné zamknout ráno pana Hyda a vypustit
hodného doktora Jekylla a večer obráceně. To jsou jenom
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myšlenkové konstrukce, abych se udržel navzdory špatným
vlastnostem a nesprávnému chování na dobře placeném místě.
Vidíme to u politiků, vrcholných manažerů, úspěšných
podnikatelů, ale také u řadových pracovníků.
Rozvinu-li myšlenku dále, pak nevěřím, že někdo může
být například vynikajícím konstruktérem forem, ale s konstruováním vývojových nápadů ať mu dáme svatý pokoj. Že
jiný sice na CNC zkazil na Motúčko jednoduché obrobky,
ale to jenom proto, že Motúčko považuje za zbytečnou otravu, ale jinak – jinak obrábí ty nejsložitější 3D tvary do forem – a to jedna báseň! Že další je úplně vynikající údržbář,
ale při práci a po ní za sebou zanechává neskutečný binec.
Nevěřím, že paní je superúčetní za firmu doslova dýchající,
ale všechno ostatní firemní jde kolem ní. Stejně, jako skoro
nikdo z nás podle výzkumů veřejného mínění nevěří , že
je možné čtrnáct let podvádět manželku s kantýnskou, a v
osm ráno se posadit do kanceláře ministra či předsedy vlády,
zamknout pana Hyda a být čestný ve prospěch (jak rádi
říkají) „této země“.
Já věřím na fyziku sedmé třídy a spojené nádoby.
Proto je a zůstane jednou ze zásad naší firmy rozmanitost.
Podobně, jako jsme v Nástrojárně odmítli kdysi úzkou specializaci na jeden konkrétní druh forem (například pouze na
tělesa reflektorů), a aniž bychom se bili v prsa, lze s jistotou
říci, že jsme dobří i v nich, ale současně také v širokém spektru dalších typů forem, tak musíme odmítnout i zaměření jen
na průběžnou výrobu a její produktivitu a kvalitu. Byť jsou
samozřejmě velmi důležité a živí nás. Musíme současně vidět
dál, žít také zítřkem, hledat, vymýšlet a zavádět pokrok. Jak
technologický, tak výrobkový a nejenom to – také morální!
Nebude proto u nás nikdy pouhou odstrčenou Popelkou
rozvoj nových technologií (zkráceně technologičtí vynálezci), vývoj nových výrobků (vynálezci) ani už asi dvacet mimopracovních aktivit(mimopracovní aktivity).
To všechno nám kromě konkrétních výsledků pomáhá k
rozvoji našich vlastních osobností. Z nich čerpá energii doktor Jekyll v každém z nás. Nebraňme se jim, radujme se z
nich. Nejsou to povinnosti, jsou to radosti.
Kvido Štěpánek
ředitel firmy

K NIHOVNY SE VRACÍ
Knihy nás provázejí celý život od dětství až do zralého
věku. Jsou často vzácným dědictvím po předcích, součástí
rodinného bohatství nebo se sami rádi podílíme na jeho vytvoření pro budoucí generace. Mohlo by se zdát, že v dnešní době se potřeba knih snižuje. Statistiky však ukazují, že
prodej knih neklesá. Tištěné knihy jsou stále v oblibě! Pro
mnohé jsou dokonce sběratelskou vášní. Ale kam s nimi?
Když jsem přemýšlel, co chybí na trhu s nábytkem, zjistil jsem, že to jsou právě knihovny. Mým cílem tedy bylo
vytvořit „kreativní“ knihovnu, která se přizpůsobí každému
prostoru a každé knize. Knihovnu, která bude mít volitelnou

šířku, volitelný počet polic, dvířek, zásuvek a širokou nabídku odstínů moření k doladěnído různých interiérů.
Tuto myšlenku jsme ve firmě Dřevotvar Jablonné nad Orlicí zhmotnili v knihovnu PORTE plus.
Přijďte si ji prohlédnout do naší firemní prodejny. Uvidíte,
že je z bukové dýhy, že může být součástí obývacího pokoje,
jídelny, ložnice nebo pracovny. Předvedeme vám její možnosti.
Ing. Jan Sedláček
designer firmy Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí

KORUPCE
Všichni dnes o ní mluvíme, každý si myslíme, že se naší
osoby netýká.
Nedávno jsem si četl svoje poznámky, které si dělám do
počítače,když mne něco v naší krásné zemi štve.V celkové
náladě zhnusenosti z reality nepěkného lidského i politického vývoje naší nedokonalé země jsem si udělal v září 2012
i tuto:
V celé společnosti téměř všichni lidé a politici takzvaně
bojují proti korupci. Hlavní zájem všech je, aby korupce nepraskla a současný stav byl zachován! V zájmu jejich vlastní
osoby a cílům jejich zájmových skupin, na všech úrovních a
ve všech oborech společnosti.
Ohromná síla zachování korupčního stavu společnosti odpovídá přímo úměrně výši postavení jednotlivce, jeho moci
a je „nepřímo úměrná jeho osobním hodnotám a vychování
daného člověka“!!! J.H.
Odeslal jsem ji optimistovi Kvidovi, ten ji lehce upravil a
se závěrem, „bude lépe“, jsme poznámku opustili.
Narazil jsem na ni před třemi dny náhodou. Co se od té
doby stalo, od září 2012.
Máme nového prezidenta,kterého zvolili občané České
republiky. Já jsem podporoval pana Schwarzenberga, protože se chová jako správce,ne jako majitel země. Vyhrál jiný
kandidát,naštěstí po pravdě ani on není hromaditel majetku.
Ale stále nic nenasvědčovalo tomu, že by někdy nastala větší
změna, která by se týkala zajetých kolejí v rozvoji a stabilizaci korupce ve státě.
Poslední události poloviny června 2013 ale dávají určitou
naději. Nemyslím, že se dovíme, o co a o koho všeho šlo a
jde. Ale pokud se mění pozice předsedy vlády,kterého údajně
velmi ovlivňovala bývalá paní kantýnská,něco to vypovídá o
stavu a úrovní jisté části společnosti. Naděje na to,že politická myšlenka,která by změnila podstatně hodnoty celé společnosti, je blíže. Dobré myšlenky musí být krátké, jasné a
srozumitelné pro většinu z nás. Což myšlenky politiků většinou absolutně nerespektují. Jsou-li vůbec nějaké konkrétní,
ne nekonkrétní bláboly.
Základ k morální a politické změně je dle mne i tato myšlenka.
„ Každý občan naší společnosti ,pokud poctivě pracuje ja-
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koukoliv prací, se musí mít zásadně lépe než občan, který
nepracuje. „
Jistě, nemocní a postižení občané musí byt zákonem chráněni tak,aby pokud nemohou objektivně pracovat, se měli
velmi slušně. Ne ti pseudo invalidní důchodci,které občas
bolí záda, a proto nepracují.
Lidé úspěšní, obdivuhodní kolem mne, mají jedno společné. Ráno vstanou,dají se do pořádku a jdou pracovat. Mají
režim a radost z toho, co tvoří. Jednoduchý obecný princip
úspěchu jednotlivce.
Obdivuji šikovné řemeslníky, jak vytváří díla, která ostatní zapomínají, a nadávají, jak to nejde. Šikovné učitele,jak
předávají nehmatatelné zkušenosti dětem. Ti se budou podvědomě řídit jejich předanými vědomostmi celý život. Kněze,kteří dávají naději. Lékaře,kteří pomáhají v utrpení mnoha stovkám lidí a mnohdy se jim nedostane ocenění,protože
opravdu nemohou víc. Farmáře,kteří vypěstují mraky kvalitní potravy. Vynálezce a vědce,kteří nám dělají v zahraničí
jméno a skvělou pověst. Studenty a mladé lidi,kteří divokým
a nespoutaným myšlením nás jednou posunou dále. Náš
zkorumpovaný svět jim přestane vyhovovat,nebudou potřebovat korupci k práci,výdělku a vlastní dobré budoucnosti. Je mezi námi spousta lidí hodných obdivu a úcty. Zájem
všech těchto lidí není v žádném případě ten, aby nějaká
korupce nepraskla a současný stav byl zachován .
Pouze někteří politici nejsou hodni obdivu. Jistě jsou mezi
nimi na začátku slušní a čistí. Ale někteří nepochopili,že peníze je musí osvobozovat. Dávat další možnosti pro druhé a
i celek a stát. Nekvalita okolí zválcuje mnoho z nich,protože
jednotlivec nemá ve společnosti moc takovou, jako je moc
zájmových politických a ekonomických skupin na všech
úrovních a ve všech oborech společnosti, kteří jsou dočasně
mocní , až nemocní...
Proto současný vývoj v naší vysoké politické společnosti a lehká snaha o nápravu a naznačení zpochybnění cesty
obecně politicky přijímané korupce je pro mne nadějí. Je
to naděje pro normální,dělné,optimistické lidi,ke kterým se
počítám i já. Protože my chceme žít v bezpečné společnosti,
jezdit po dobrých cestách,mít kvalitní školství a zdravotnictví,jíst zdravé potraviny,dýchat čistý vzduch a vážit si i svých
vysokých politiků. To je podmínka i ke kvalitním lidským
vztahům. Tyto úkoly čekáme, že bude plnit naše politická
reprezentace s naprostou samozřejmostí. Stále a stále se zklamáváme, když se ukazují zájmy některých politiků a přechodně vysoce postavených lidí.
My, Češi, si od přírody totiž myslíme,že jsme největší
chytrolíni v Evropě, pro které úcta,pokora,pracovitost tak
trochu neplatí.
Ale základní slušnost a obecná pravidla by měly platit a
mít cenu v každém čase a místě na světě. Současná provalená situace v okolí předsedy vlády v České republice k
základní slušnosti opravdu nepatří!
Honza Hofta
Vedoucí lékař Ortopedické kliniky FN v Motole a kamarád Kvido
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Z A KRÁSAMI MALEBNÉHO PODKRKONOŠÍ
Ráda bych vás pozvala do kraje, který není příliš vzdálený
od nás, a přesto skýtá mnoho půvabů. Jedná se o podhůří
našich nejvyšších hor, jehož centrum ve východní části tvoří
malebné městečko Jilemnice.
Ta je známa nejen Krkonošskými pohádkami, ale i vynálezem prvních ,,ski“, chcete-li lyží, jejichž průkopníkem byl
osvícený a na zdejším zámku sídlící kníže Harrach. Kouzelné
náměstí při každé větší zimě zdobí unikátní nadživotní socha Krakonoše z ledu a sněhu. Okolní historické budovy s
horami v pozadí vytvářejí v pravdě dokonalou scenérii. Za
prohlídku stojí i zámek s expozicí dějin lyžování. Můžeme tu
obdivovat i Metelkův pohyblivý betlém, jenž je propracován
do posledního detailu. Všechny tyto historické artefakty se
podílejí na tom, že právě Jilemnice byla letos zvolena historickým městem roku.
Přes toto městečko vede také poměrně známý pochod
Hanče a Vrbaty, který startuje a končí v nedaleké vesničce Kruh, o níž bych se také dále ráda zmínila. V obci žije
asi 490 stálých obyvatel. Nachází se tu mnoho rekreačních
objektů a historických podkrkonošských chalup, z nichž tu
nejznámější tvoří Tuláčkův statek, jehož vlastníkem je pražská ČVUT.
Ač je tato vesnice poměrně malou, můžeme na návsi navštívit místní kino, restauraci, kadeřnictví, obchod s potravinami, v létě široko daleko vyhlášené koupaliště či si na
zdejších šesti skvěle upravených kurtech zahrát tenis. V obci
působí i dvě velmi známá zahradnictví.
Mezi zvláštnosti patří, že tu nemají kostel, ale pouť i posvícení tu slaví. Zdejší obyvatelé se mezi sebou oslovují jedině různě vzniklými přezdívkami, takže dozvědět se jejich
pravé jméno není vždy úplně jednoduché. Důvod přezdívek
je prostý. Bydlí tu několik rodin se stejným jménem a je potřeba je od sebe odlišit. V obci vládne pohoda a bohatý kulturní život. Pořádají se tu tři plesy, pálení čarodějnic, vloni
obnovený recesisticky založený prvomájový ,,retroprůvod“,
který se těší stále vzrůstající oblibě, dětský den, myslivecké
hody, bleskový turnaj v kopané, na začátku adventu i tradiční trhy na návsi spojené s ohňostrojem. Velmi aktivní jsou
tu také místní hasiči, jejichž historické vozidlo z roku 1928
je stále v běžném provozu, dále tu činorodě působí i Český
červený kříž.
V nedávné době se obcí prohnaly bleskové povodně. Obec
byla od větší katastrofy uchráněna hlavně rybníkem, který
vloni prošel rekonstrukcí a jen dokresluje zdejší půvaby.
,,Kružáci“ jsou na svou obec velmi pyšní. Vše výše uvedené je důkazem toho, že tato vesnice opravdu žije. Protože si
toho je zdejší vedení obce vědomo, přihlásilo celou vísku do
soutěže vesnice roku. Šance na prvenství jistě nebudou malé.
Asi se divíte, že znám tolik podrobností o jedné vesnici ze
Semilska. Vysvětlím proč. Už téměř rok tu u majitele zdejší-
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ho Krakonošova zahradnictví totiž žije můj syn Jirka se svou
přítelkyní, dcerou majitele. Mají tu i romantický rybníček s
maringotkou. Od jara letošního roku mám o pořádný důvod navíc, proč sem jezdit a vesničku ještě více poznávat.
Bydlí tu totiž již dva mí kluci. K synu Jirkovi přibyl i malý
vnouček Toníček. A to už stojí za pořádné prozkoumání a
informace o zdejší obci a okolí, nemyslíte?

Tuláčkův statek, Kruh

Prvomájový průvod, Kruh

MUDr. Jan Hnízdil /*1958/

pracuje v Centru komplexní péče Dobřichovice s.r.o. a na
Psychosomatické klinice v Praze.
Věnuje se problematice psychosomatické rehabilitace a
léčby bolesti.

zámek, Jilemnice
Hana Luxová
servis

Těm, kteří si považují vlastního zdraví a jsou ochotni pro
ně něco udělat, můžeme doporučit pro poučení, povzbuzení
i pobavení knižní výběr z jeho článků a úvah
MÝM MARODŮM – JAK VYROBIT PACIENTA
/Nakladatelství LN,2010/

NÁVRATY

„Vidíte, Ģíkala jsem vám, že v každém zamĒstnání brzy vezme kramle!“

Po dlouhých dvanácti letech, kdy jsme se viděli naposledy
na sjezdu spolužáků , jsem se znovu potkala se svojí bývalou
spolužačkou ze střední školy. Sedly jsme si v příjemné kavárně, a jak lze předpokládat, začaly jsme vzpomínat. Probraly
jsme obligátní otázky – co momentálně děláme, co rodina a
děti. Vzala jsem si do kabelky i pár fotografií z našich studijních let, ale Šárka mě najednou zaskočila poznámkou - „víš,
já se nerada vracím do minulosti. Co bylo, to bylo. Musíš se
koukat dopředu. Stejně nic ze svých předešlých rozhodnutí
nevrátíš. Tak co.“ Trochu mě to zaskočilo, ale respektovala
jsem její názor, i když mě to mrzelo.
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Později doma, v klidu, jsem si v hlavě znovu přehrávala
naše setkání se Šárkou. S jejím názorem ale nesouhlasím. Je
pravda, že vracet se do situací, které jsme nemohli ovlivnit
– jako je nemoc, nehoda, přírodní katastrofa - a zkoumat,
co jsme mohli udělat jinak, je bohužel nesmysl. Situace byla
dána a my s ní už teď nic neuděláme.
Jsou ale chvíle nebo místa, ke kterým se já vracím moc
ráda. Cihlový dům, u kterého roste fialový šeřík, pod okny
kvetou růže a mohutný ořech v létě poskytuje nádherný
stín a láká k posezení. To je můj rodný dům. V něm jsme
se sestrou prožívaly nádherné dětství. Maminka - vždy plná
pochopení a s obrovským smyslem naslouchat našim problémům. Nenařizovala, nevnucovala svůj názor, když jsme
se jí ptaly, jak by to udělala ona. I teď, když už každá z nás
má svou rodinu , patří ona mezi ty nejbližší, které se svěřujeme a radíme se s ní. Mým dvěma dcerám ráda vypráví,
jak to bylo, když byla ona malá, a jak prožívala později svoje
dospívání. Ony naslouchají a často ji přeruší nějakým dotazem. Věřím, že kdyby tu byla i manželova maminka, bylo
by to stejné. Často a ráda vzpomínám, jak se všechny naše
děti sesedly kolem manželova tatínka a ten nejmladší prosil,
aby děda vyprávěl, jak to bylo, když byl nasazený na práce
do Německa, jak se mu podařilo utíkat. Jak to potom bylo
dál… Vyprávěl jim to několikrát, přesto se vždycky našlo
něco, na co se ho ještě nezeptaly. Bohužel už mezi námi není,
a tak už se ho zeptat nemohou.
Krásné vzpomínky dýchnou i při prohlížení obyčejného
alba s fotografiemi. Narození dětí, jejich první krůčky, výlety, začátek školy… Ty krásné chvíle zachycené na kousku
papíru v každém z nás vyvolávají příjemnou vzpomínku!
Někteří z nás, kteří měli štěstí, mají i místo, které jim pomáhá, aby si mohli srovnat myšlenky, třeba jen tím, že tam
v klidu posedí, načerpají novou sílu. To místo je jen jejich a
je pro ně moc důležité.
Každý z nás prožívá chvíle a situace, které se později stávají jeho vzpomínkou, k níž se rád vrací nebo ne. Svým
jednáním, svými názory jsme ale i součástí vzpomínek těch
druhých. Přála bych nám všem, abychom se stali, alespoň
pro někoho, vzpomínkou, která stojí za to, aby se k ní člověk
rád vracel.
Teď, v době nastávajících dovolených a prázdnin, máme
příležitost mnohá místa z našich vzpomínek navštívit. Vrátit
se tam a zavzpomínat na prchavou, ale krásnou chvilku, na
člověka, který tu už bohužel není. Doba se mění, mění se i
místa. Přesto věřím, že každý z nás to svoje místo návratů
najde.
Dagmar Pospíšilová
Montážní dělnice

NESAHEJTE MI NA MOJE DŮCHODCE
K důchodcům bychom měli mít úctu a pomáhat jim. To
není žádné pionýrské heslo, ale holý fakt, vycházející jednak z obecné soucitnosti lidí, kterou bychom měli mít velmi
dobře zakódovánu, a jednak z kalkulace, že také my – pokud
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se dožijeme – budeme jednou důchodci.
Své důchodce mám rád a požívají moji zvláštní ochranu.
Mnozí současní pracující dokonce penzistům závidějí – to je
ale pohoda! Vstát o půl jedenácté, zajít si na dotovaný oběd
a nemuset pracovat! Já jsem v závidění velmi opatrný. Při vší
úctě je dobré si uvědomit, že zatímco všechny předcházející
životní etapy mají také etapu následující, na kterou je možné
se těšit, důchod už žádnou takovou další nemá. Tedy respektive má, ale těšit se na ni, by bylo asi trochu morbidní…
Za svůj život jsem zažil už velké množství důchodců.
Vzorem nedůchodce – tedy věčně pracujícího - se mi stal
můj dědeček. Komunisté mu jako živnostníkovi znárodnili všechny pilíře, které si celý život pečlivě platil, a důchod
nedostal žádný. Jakoby z tohoto důvodu stále pracoval průměrně deset až jedenáct hodin denně –a to až do svých
jednadevadesáti let, kdy náhle zemřel. Zajímavého momentu jsem si všiml při politickém uvolnění v roce šedesátém osmém – kdy „noví“, reformní komunisté dědečkovi vzkázali,
že už si od osmačtyřicátého, tedy za dobu existence socialistického Československa, svými řádnými platbami sociálního
pojištění znovu nastřádal na důchod, který mu dříve ukradli,
a že tedy do něj může slavnostně nastoupit. Dědeček, kterému tehdy bylo devadesát, to nijak nekomentoval a o důchod
nepožádal. Chtěl pracovat a pracoval dál.
Je mi celkem jasné, že vyprávěním o svém dědečkovi si
u svých – minimálně některých – důchodců politické body
nezískám. Takhle bych se tedy zastupitelem ani poslancem
nestal. Copak mám zapotřebí poslouchat řeči o nějakém
rádoby zázračném dědovi, když jsem sám šel do předčasného
důchodu v sedmapadesáti ?!!říkají si někteří moji důchodci.
No, ale já si pomoci neumím. Svoje povídání nemyslím jako
útok na předčasné důchodce – v první řadě jim to stát neměl
dovolit a teprve v druhé to oni neměli přijímat – ale myslím
ho v prospěch jejich i ostatních. Neboť nejhorší je se vzdát
aktivit pracovních, posléze zájmových, tělesných a potom i
duševních a jenom nadávat… Jakkoli nepopulární tím u některých budu, tohle svým důchodcům říct musím!
Nechme tedy už mého dědečka být a podívejme se do světa. Nedávno jsem si vzpomněl, že jsem kdysi ve zprávách
zaslechl zajímavý příběh amerických důchodců, kteří ve
svém mládí za druhé světové války sloužili na bitevní lodi.
Na přelomu tisíciletí měla být tato loď sešrotována a tehdy
třiasedmdesátiletí až devadesátiletí důchodci se rozhodli pro
neuvěřitelné – loď opravili, nastoupili na ní jako zamlada– a
dovezli ji úspěšně do Ameriky, kde slouží jako plovoucí muzeum dodnes. Pátral jsem po příběhu a musí říci, že to byla
nečekaná fuška.
Začal jsem u své dlouholeté známé na americkém velvyslanectví v Praze. „To bude maličkost,“ odtušila ta dobrá paní,
ale také nevěděla, do čeho jde. Ze všech vojenských atašé,
odborníků, plukovníků a armádních nadšenců příběh nikdo
neznal. Několikrát jsem si psal a telefonoval s organizací péče
o vojenské veterány americké armády. Jiný svět, Evropanům
nepochopitelný. E-maily i telefony tu odpovídá stroj. Ale
dokonalejší než u O2 nebo ČEZ. Zatímco evropský stroj
je dětinsky prostý, americký stroj na druhém konci drátu je
mazaný. Předstírá, že je člověkem. Když se nadechnete k dal-
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ší větě, tak vás zdvořilostně přeruší: Oh, really?! That sounds
pretty interesting! Jste potěšeni milým zájmem a pokračujete a vykecáváte se dál. Stroj se chvílemi ptá, chvílemi diví, tu
i tam něco neurčitého slibuje. Jakože se na to podívá, zjistí
podrobnosti a tak. Mění a zvyšuje hlas podle situace. Klade
důraz na některá slova. No, nebudu to protahovat – trvalo
mi to do třetího telefonátu, než jsem poznal, že mluvím s
automatem! Dostal jsem ho na tom, že nevěděl, že existuje
Česká republika. A zasekl se. Upřímně se divím, že ta zázračná země nedokáže pro své vets udělat více. Přetvářka a
faleš vládne oficiální Amerikou. Přesto či právě proto tu jsou
lidé, kteří vytvořili a tvoří podhoubí tak úspěšného státu.
ABC News o tom informovaly takto:
GI B R A L T A R, 12.prosince 2000
Třicet jedna mužů průměrného věku sedmdesátčtyři let
vyrazilo dnes z Gibraltaru s lodí, která je téměř tak stará
jako oni. Jejich loď je veteránkou druhé světové války. Jedná se o invazní plavidlo, schopné převážet desítky tanků
a tisíce vojáků na bojiště v Evropě a na Dálném východě.
Posádku lodi tvoří veteráni z druhé světové války, z korejské
a vietnamské války. Chtějí se s lodí přeplavit na cestě dlouhé 7.000 kilometrů napříč mrazivým Atlantikem do Alabamy, kde ji doufají přeměnit na muzeum a památník. Loď
sama byla ve šrotovém stavu, když ji tito veteráni v březnu
našli v doku v Řecku. Trup byl zrezivělý a šedá barva lodi
se loupala. Strojovna byla sbírka mosazných artefaktů. Veteráni museli prosit a žebrat o zapůjčení nástrojů a nářadí
na opravu lodi. Projekt, o kterém si mysleli, že bude trvat
pouze několik týdnů – tedy, aby loď opravili do stavu plavby
schopného –se ukázal jako měsíce práce. „To nám v našem
věku dalo pořádně zabrat,“ říká veterán John Calvin. Kdokoli viděl loď ve stavu předtím, nikdy nevěřil, že ji lze přivést
do provozuschopnosti. 30. listopadu loď připlula do Gibraltaru – britské kolonie a brány ze Středozemí do Atlantiku, a
to po 13 dnech plavby z Řecka. V tu chvíli zasáhla Pobřežní
stráž USA, která prohlásila, že loď není dostatečně bezpečná
k plavbě přes Atlantik a snažila se přesvědčit posádku, aby
plavbu ukončila.
Pobřežní stráž namítá, že loď nemá potřebné záchranné
zařízení, nemá nouzový agregát a její pohonné šrouby,převodovky i motor jsou v zuboženém stavu. I v době, kdy loď
bývala nová, bylo těžké ji ovládat kvůli mělkému ponoru a
na vzdouvajících se vlnách se značně kývala. Jeden důstojník
řekl, že při bouři se na této lodi cítil jako zrnko hrachu ve
zmítající se prázdné plechovce. Veteráni vybavili loď aspoň
moderní navigací. Kapitán Bob Jomlin prohlásil, že on – veterán - a jeho veteránská posádka jsou schopni úkol splnit.
A na moři rozhoduje, jak známo, kapitán na svoji odpovědnost. Pobřežní stráž USA tak se svým zákazem plavby neuspěla. A tak následovalo poslední hurááá a loď vyplula na
otevřené moře.
Kvůli nebezpečné plavbě na nebezpečné lodi zapomínají
veteráni na svoje zdravotní problémy. A že jich není málo!
Čtyři členové posádky se krátce před vyplutím podrobili
chirurgickým operacím a nejméně jeden se léčí z rakoviny.

Námořník – veterán Bill Hart - onemocněl vážně již během plavby z Řecka na Gibraltar a na Gibraltaru zemřel. Ale
posádka zůstává optimistická. „Považuji sebe za sentimentálního starého optimistu,“ říká 74 letý Harold Slemmons,
těžký diabetik „ a stále, i když s potížemi, vláčím ve službě
svoji váhu po lodi. Nemám už ani polovinu energie, jako
jsem míval v osmnácti, a žebříky a poklopy jsou už pro mne
trochu problém.“
Albert White je pradlenou posádky. Před několika lety mu
museli kvůli rakovině odoperovat celou jednu plíci. „Zvládnu to, ale trvá mně to vše mnohem déle než zamlada!“ říká.
Veterán Donald Lockas je si úplně jistý: „Neumíte si představit, kolik lidí nám říkalo, že je to absolutně nemožné. A ještě,když jsme odráželi z Řecka, chodily nám depeše, abychom
se ihned obrátili a vrátili do přístavu. Že to nezvládneme. A
my jsme odpovídali: Neexistuje! No way back! My domů
dojedeme!“ „Jsme parta starých bláznů!“ říká John Calvin, „
a tak to i zůstane!“ Pro posádku je to cesta časem zpět do dnů
druhé světové války. „Dělám to pro svoji rodinu,“ říká Albert
White, „chci, aby si uvědomili, že dědeček kdysi vložil život
na misku vah za to, aby dnes žili v dobrém světě!“
John Calvin říká: „Je to nejspíš největší dobrodružství
mého života!“
A že v životě měl dobrodružství mnoho. Býval na této lodi
dělostřelcem, když v létě 1945 zasáhla LST-325 v okolí Filipín japonská mina. Dopadla přímo na jeho dělostřeleckou
věž. „ Z obsluhy děla jsme byli tři vážně zranění a bojovali
jsme o život. Jeden z nás zemřel. To je ten hlavní důvod,“
říká, „proč se dnes s lodí plavím.“
Každý veterán přispěl částkou 2.000 dolarů na stravu a podobné výdaje a společnost British Petroleum jim věnovala
téměř 200.000 litrů paliva. Z Gibraltaru loď vyrazila s několikadenním zpožděním, způsobeným problémy v tankování
a závadami na starých soustrojích.
Ve svých dobrých dnech mívala loď LST-325 posádku
84 mladých plně bojeschopných mužů. Nyní ji obsluhuje
31 veteránů. Ale kapitán Bob Jomlin strach nemá.„Není nás
mnoho,“ říká, „ale je nás dost na to, abychom naši loď domů
dovedli!!“
Tak, to byly zprávy ABS News z 12. prosince 2000. A jak
to všechno skončilo? Nahlédněme do anglické Wikipedie:
...veteráni dorazili do Mobile Harboru v Alabamě 10. ledna 2001. Následně s lodí LST-325 provedli oslavnou sentimentální plavbu proti proudu řek Mississippi a Ohio.
Během desetidenní zastávky v Evansville ve státě Indiana
navštívilo loď 35.000 lidí. V květnu a červnu 2005 s lodí
vypluli podél východního pobřeží USA a navštívili přístavy
Alexandrii, Virginii, Buzzard´sBay v Bostonu a Gloucester
v Massatchusetts. USS LST -325 je poslední plavby schopnou lodí z řady LST v USA. Loď byla nakonec dalšími a dalšími opravami přivedena do výborného technického stavu.
Jejím domovským přístavem se stal Evansville ve státě Indiana, odkud vyráží na plavby do dalších amerických přístavních měst.
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LST-325 (vlevo na částečném snímku,
v pozadí v plné velikosti)
v bojovém nasazení v červnu 1944
A na závěr?
Jsem dalek toho, abych adoroval Ameriku jako kdysi komunisté Sovětský svaz. Osobně si myslím, že Spojené státy
nemají daleko ke krachu. Ale to, co je drží nad vodou, díky
čemu ještě nezkrachovaly a hned tak asi ani nezkrachují,
co je solí a hybnou silou jejich země – to nejsou jejich senátoři ani jejich banky, ani Wall Street– to jsou právě takoví
lidé jako například veteráni z LST-325.
A právě takových je u nás velký nedostatek.
Kvido Štěpánek
ředitel firmy

NEVYHAZUJTE PENÍZE ZA HUBNUTÍ,
VŠE JE JINAK. MYSLETE!
Celkem nedávno jsem na sobě trošinku zapracoval, malinko změnil životní styl a postupně zjišťuji, co to dělá s lidmi v
mém okolí. Stále musím vysvětlovat, že nejsem nemocný, že
je to jen výsledek mého snažení s tím, že stávající stav je již
konečný. Rozhodl jsem se předat vám pár zkušeností.
Tak jako všude jinde i v tom, kolik právě vážíte a jakým
zevnějškem působíte na okolí, má hlavní roli matematika
a fyzika. Že to není možné? Tak dáme jednoduchý příklad
na úvod. Vezměte si nafukovací balónek. Nebudeme do něj
foukat vzduch, ale budeme do něj dávat energii v podobě
třeba kostek cukru a zase je podle našeho výkonu odebírat.
Každé 4 hodiny dejte, později nacpěte a nebo ještě lépe napěchujte do balónku dvě kostky cukru a po dvou hodinách
jednu vyjměte. Tedy dvě tam a jen jednu ven. Balónek se
nám začne deformovat, ale hlavně zvětšuje objem, že?
Je to prosté, dáváme do balónku, tedy do našeho těla, více
energie, než jsme schopni stávajícím způsobem života vydat.
Tím se v nás energie hromadí a ukládá v podobě tuků. No
ano, to je příroda, a na rozdíl od nás, když dostává něco navíc, schová si to na horší časy. Ukládá a ukládá! Místo peněz
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tuky. A zatímco nás to stojí peníze, příroda ukládá. To je
úžasné, jak má stále nad člověkem navrch!
Říkáte si, machruje blbec, že trochu shodil, nikoliv. To je
moje věc. Jen chci předat zkušenosti. Já jsem se s tím pral
dost dlouho a není to zase tak těžké, když člověk ví, jak.
Jen nenaletět podvodníkům, kteří z vás vytáhnou peníze za
zázračné pilulky na hubnutí!
Asi před deseti lety jsem potkal kolegu, který se dopracoval takového toho pěkného krunýře, kterým jsem také ještě nedávno disponoval, (můj syn tomu říkal - „ty už máš
přezuto na zimní?“ ) a bavili jsme se na téma, jak to dostat
dolů. I přes to, že kolega byl velice vážený a egoisticky laděný, prohlásil jednu myšlenku, nad kterou jsem celá léta
myslel: hubnout musíš hlavou, je to jen v mozku, dokud si
neumíš uvědomit, co chceš, nedokážeš to! On to nedokázal,
jakkoliv mu na sobě záleželo, oplývaje vysokou inteligencí,
prostě NE.
Bohužel, není to o obyčejné motivaci něco dokázat, není
to o dílčí věci dělat nebo nedělat jednu věc, tak jednoduché to zase není. Je to o systému neboli soustavě dílčích malých cílů. Já osobně razím jednu základní myšlenku: chceš-li
zhubnout a nebo odbourat nadbytečné tuky, řiď se tímto
základním heslem:
1) nepřejídej se!
2) nejez na doraz své nasycenosti,
3) jez, ale zdravě.
Rád přeložím, necpi se, když nemáš hlad, a necpi se, když
jsi již najedený. Nejez na doraz, ale nechávej si rezervu na
zeleninku, na nápoje a další lehké potraviny a začni se u toho
trochu pohybovat. Jakýkoliv pohyb je vítaný a rozhodně lepší než gauč. Uvědomme si, že během 20 let jsme úplně překopali životní styl, sedíme v kancelářích a autech, u strojů
– tedy u PC - a nemáme pohyb. Dojít vyvenčit psa je pro
mnohé atletický výkon a zaplať pánbůh za něj, někdo nemá
ani to. Na druhou stranu má každý dvoutunové fáro, které
ho uveze.
No, a proč jsem se vlastně rozhodl jít touto cestou já, je
snadné. Nebyl jsem spokojený se sebou. Léta jsem o tom
uvažoval, ale nenašel v sobě tu motivaci něco změnit. Nakonec jsem si ji ale poskládal z více dílčích motivů. Můj syn
Milan provozuje vrcholový sport a nějak jsem mu nechtěl
dělat ostudu, když přijdu mezi ty sportovce s vypracovanými
těly. Navíc jsem se rozhodl ukázat mu, že ještě nepatřím do
starého železa, a když budu chtít, ještě mu to natřu v nějaké
disciplíně. Vloni, o dovolené v Turecku, jsem byl docela rád,
že mě tam nikdo nezná, trochu jsem se už styděl v plavkách,
no co, člověk musí být soudný. Stále jsem myslel na kolegu,
který tvrdil, že je to mozkem, a nakonec jsem poslouchal
Josefa Váňu, který se zmínil, že udržovat se v konkurenčně
schopném stavu je řehole, odříkání a hladovění. Tak to je
extrém, ale někde blízko němu bude správná odpověď.
Rozhodl jsem se tedy shodit pár kilo, abych mohl běhat.
Udělal jsem si čas na pravidelné běhání, abych něco shodil,
a postavil jsem si tréninkový deník, protože plán musí být!
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Bez plánu není cíl a bez cíle není plán. Začal jsem usilovně
sportovat a shodil prvních pár kil. Vše se zastavilo a nic se
nedělo. Začal jsem šmátrat v literatuře a zjistil, že je potřeba změnit stravu atd. Poradil jsem se se zkušenými lidmi a
začal tvrdě měnit styl stravování. Úplně jsem vypustil tučná
jídla, omáčky a knedlíky, moje dosud nejoblíbenější jídlo.
Klobásky, tlačenka, párečky, paštiky, výpečky a mnohé jiné
pochoutky jsou pryč. Na místo toho jsem nasadil zeleninu,
nízkotučné potraviny, celozrnné pečivo s vysokým obsahem
vlákniny atd.
To byl další zlomový bod, kde jsem se dostal na druhý stupeň toho cíle, který jsem si dal. Zajímavé, tím, jak jsem snižoval svoji hmotnost, se mi lépe dýchalo a ještě lépe běhalo.
Na cílovou číslovku, která by ze mě dělala aktivního sportovce, jsem se ale nemohl dostat. Zavolal jsem svojí kamarádce
ze střední školy, která se živí poradenstvím na štíhlou linii,
a ta mi sdělila, že mně navrhne jídelníček, který to posune
tam, kam potřebuji. To ale dost stojí, za to se mně nechtělo
platit. Naštěstí jsem zvyklý z IB dělat vše po své vlastní ose
a nezaměstnávat firmy, tak jsem nastudoval, co je třeba, a
zdarma si naordinoval to, za co jiní platí tisíce. Když jsem jí
po dvou měsících psal děkovný email za její myšlenku s tím,
že jsem dovršil snížení o 20kg, neodpověděla. Buďto nemá
čas, protože teď všichni hubnou, a nebo přišla o provizi v
podobě poradenství a přípravě zeleninového salátu s kuřecím masem.
Jinak peníze jsem do tohoto projektu začal vkládat, až když
jsem musel kompletně přestrojit celý šatník, a to v několika
fázích. Když už jsem si myslel, že jsem na spodním čísle požadované hmotnosti, začalo mě to bavit ještě víc a vždy to
ještě posunul. Pak jsem začal běhat pro radost závody a zase
jsem to posunul. Při závodech jsem si snížil časové limity a
zase to bylo o chlup dolů, a tak jsem se úspěšně po půl roce
tvrdé práce, možná i odříkání, v tom smyslu, že si udělám čas
po práci, ve které jsem denně více jak 12 hodin, dopracoval
k tomu, že musím vysvětlovat okolí svoji obrovskou touhu
být jiný a něco dokázat a že nejsem nemocný.
Doma mám samozřejmě velký problém, protože manželka
hodnotí moji existenci slovy, že jsem buďto v práci, nebo
běhám, a když přijdu domů do bytu, tak sedím u PC nebo
spím. Proč jsem se zmínil o čase, je prosté. Běžný názor každého druhého je, že na nic nemá čas. Že to zrovinka říkají
lidé, kteří jsou v práci nanejvýš 8 hodin, a doma za nimi není
nic vidět, to mě mrzí. To pak my, co pro sebe něco děláme,
vypadáme jako blbci, kteří vlastně nemají nic na práci, a tak
si hrají se sebou. Tak musím říci, ne! Umět si zorganizovat
čas, nebrečet, že ho nemám, a zvýšit produktivitu jeho využívání je obecně prospěšným faktorem celého žití každého
z nás a hlavně tahem na branku v našem úsilí plnit si své
vysněné cíle!
Pokud máte tedy v plánu malinko na sobě zapracovat a
něco změnit k lepšímu, udělejte si čas, dejte si cíl, připravte
plán, zjistěte vše, co je třeba udělat, řádně se namotivujte

složenou dílčí motivací a začněte na tom pracovat!
Jak říkám od mala synovi - ať děláš, co děláš, když to budeš
dělat pořádně a jsi o tom přesvědčený, výsledek se dostaví. I
to je opět jen matematika. Funguje to jiným i mně, proč by
to nemělo fungovat právě vám?

(na fotografii keňský maratonský běžec Tanui John Kibichiy
a Milan Žemlička, který na Nasavrckém maratonu za ním
doběhl 2.)
Milan Žemlička
Vedoucí D5

O ČEŠTINĚ NEJEN PRO ČECHY
Kolik je vlastně „češtin“?
Český jazyk je národní jazyk obyvatel Čech, Moravy a Slezska.
Má různé podoby – útvary:
1. Spisovný jazyk s celonárodní působností je reprezentativním útvarem národního jazyka. Vznikl na základě středočeského nářečí, sjednocuje národ, slouží k celonárodnímu
dorozumění ve školách, na úřadech, ve sdělovacích prostředcích, v odborné literatuře a beletrii, v dokumentech, na jednáních, u někoho i v běžné soukromé komunikaci.
Spisovná čeština je stylisticky = slohově rozrůzněna.
Můžeme volit mezi prostředky
- hovorového jazyka - v běžné spisovné komunikaci
- neutrálního jazyka - v proslovu, odborné literatuře, na veřejných akcích
- knižními - poetismy / básnické výrazy/, archaismy/ zastaralá slova/, neologismy / nová slova/
2. Nespisovný jazyk
- obecná čeština - kterou se hovoří na 2/3 území ČR
- nářečí = dialekty - jsou omezené na určitá místa většinou na
venkově a na Moravě
V našem kraji se můžeme setkat se znaky severovýchodočes-
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kého nářečí:
u místo v na konci slabik:
ej v 7.p.rodu žen. :
oj ve 3.a6.p.rodu muž.:
krácení í a ú :
dloužení é a ó :
em v 7.p.rodu muž.:

koneu, kreu, zrouna,…
prácej, Marušej,…
sousedoj, Petroj,…
rohlik, holubum,…
péři, bóli,…
dědem, Frantem,…

- slangová slova – příslušníků určitých povolání nebo zájmových skupin : pacoš, jipka, bajle, bažant,…
- argotická slova – v mluvě asociálních skupin obyvatel: vohoz, bachař, fízl, prachy,…
– vulgární slova - držka, huba,…
Čeština je na rozdíl od němčiny nebo francouzštiny mateřským jazykem pouze jednoho národa – příslušníků českého
národa.
Na rozdíl např. od Švýcarska, Belgie, Francie se v České republice komunikuje pouze jedním úředním neboli státním
jazykem.
Alena Šafářová
učitelka

PERLY ROZUMU
Neznepokojujte se možnými katastrofami, překážkami,
zmatky a nepříznivými situacemi. Na řešení těchto věcí budete mít dost času, jakmile před vámi vyvstanou. Zjistíte, že
každý problém s sebou nese prostředky, jak je překonat.
Valace D. Vattles

Dělej to, čeho se bojíš, a je jisté, že strach zanikne.
Ralph Waldo Emerson

Dělej, co máš za nutné, a neočekávej za to žádné slávy. Buď
pamětliv, že hloupý člověk je špatným soudcem rozumných
skutků.
východní moudrost
redakce Občasníku

6. DUBEN 1994 – DEN, KDY ZAČALA
RWANDSKÁ GENOCIDA
Rwanda. Malinká hornatá země uprostřed Afriky, není tu
ani ropa, ani žádné velké naleziště zlata. I když obrázky z ní
by mohly lákat ke krásné letní dovolené, lze jen těžko uvěřit,
že v těchto kulisách se odehrála největší genocida poslední
doby (konce 20. století). Během pouhých 100 dní zemřelo
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milion lidí. To je každý den 10 000. A i když otřesné záběry
byly den co den k vidění v televizních zprávách, západní svět
s tím neudělal vůbec nic.
Pojďme ale od začátku. Ve Rwandě odjakživa soupeřily o
moc dva kmeny. Tutsiů vždycky bylo mnohem méně, přesto
v zemi vládli po několik století. Většinoví Hutuové se poprvé
dostali k moci až v druhé půli 20. století a v čele s prezidentem Habjarimanou od té doby Tutsiům zle zatápěli. V létě
roku 1993 bylo uzavřeno křehké příměří a na jeho dodržování přijelo dohlížet 2500 vojáků OSN. V jejich čele stál
Kanaďan Romeo Dallaire. Jeho jméno si dobře zapamatujte
– v našem příběhu bude hrát podstatnou roli.
Dallaire krátce po příjezdu pojímá podezření, že v zemi se
chystá něco hrozného. Informátoři snášejí zprávy, že přímo v
okolí prezidenta Habjarimany vznikla radikální klika, která
má za cíl vyřešit národnostní otázku jednou provždy. Téměř
podle nacistického vzoru. Jsou sepsány seznamy Tutsiů. Jsou
nakoupeny tisíce mačet – ty jsou totiž nejlevnější. V každé
oblasti je vytvořena buňka vládních zabijáků. Čeká se jen na
podnět a může to začít. Dallaire píše do ústředí OSN zoufalý
telegram: potřebuju posily a povolení zakročit, vím, kde jsou
největší sklady zbraní, můžeme tomu zabránit. Telegram v
New Yorku zkoumá jak šéf mírových operací Kofi Annan,
tak americká velvyslankyně u OSN Madelaine Albrightová.
Po poradě s prezidentem Clintonem padá rozhodnutí: neangažovat se. Jen o pár měsíců dřív skončila absolutním fiaskem mírová operace v somálském Mogadišu, kde zemřelo 18
amerických vojáků. O další takovou akci nikdo nemá zájem.
A tak to musí přijít. Vše začíná 6. dubna 1994 za zcela
nečekaných okolností. Ve rwandském hlavním městě Kigali je za nejasných okolností sestřeleno letadlo se samotným
prezidentem Habjarimanou, který na palubě umírá. Jeho
klika to bere jako záminku k okamžitému zahájení masakrů.
Jako jedna z prvních je zavražděna umírněná předsedkyně
vlády Uvilingijimanová, přestože ji hlídá jednotka OSN. 10
belgických vojáků je však zajato a drastickým způsobem mučeno a popraveno.
To je pro svět šok. Belgie se rozhodne své mírové jednotky
ze Rwandy stáhnout a Dallaire je tak v koncích. Berou mu
jedinou opravdu bojeschopnou část jeho kontingentu, zůstává mu jen 450 vojáků ze zemí třetího světa a opakovaný
rozkaz „nezasahovat“.
Venku se mezitím dějí hrozivé výjevy… Všichni, kdo mají
v občankách napsáno Tutsi nebo jsou jako Hutuové příliš
umírnění, mají podepsán rozsudek smrti. Žádný úkryt nepomůže. 1000 lidí včetně dětí je pobito, když se chtěli schovat v kostele… 2000 lidí je pobito na belgické základně, kam
se přišli schovat v domnění, že je tam Belgičané ochrání. V
okamžiku, kdy však kontingent dostal příkaz k odjezdu, se
dovnitř navalily běsnící vládní složky.
Jediné, na co se Západ zmůže, je akce na evakuaci jejich
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státních příslušníků. Je to jednoduché: kdo má bílou barvu
pleti, má povolenku k odjezdu. Kdo je černý, je ponechán
svému osudu. Třeba tady: v obležené nemocnici se schovávají desítky Tutsiů, kteří zoufale prosí Evropany o záchranu.
Kolona vojáků a novinářů ale vyzvedne jen jedinou bělošku,
která v nemocnici pracovala, a sotva co ti nasednou do auta,
začne vraždění.
A takhle to jde den za dnem. Týden za týdnem. Dallairovi
muži jsou tak zoufalí, že porušují rozkazy z New Yorku a
zachraňují lidi na vlastní pěst. Třeba tento senegalský voják
přepraví do bezpečných úkrytů až 1000 obyvatel hlavního
města. I jeho však nakonec čeká tragický osud.
Trvá to přes tři měsíce. Genocida skončí v červenci 94 jen
díky tomu, že téměř celou zemi dobude profesionální armáda Tutsiů původem ze sousední Ugandy. A tím samozřejmě začne další kolo. Tentokrát vyhánění Hutuů. A opět bez
většího zájmu Západu. Když o pár let později budou jezdit
vrcholní politici do Rwandy sypat si popel na hlavu (záběry
Annan, Albrightová, Clinton), místní jim nevěří ani slovo.
Předtím to zažili na vlastní kůži. Kdo by se přece zajímal o
nějakou malou hornatou zemi někde uprostřed Afriky?!
- Při genocidě bylo zavražděno asi 1 000 000 lidí. / Z toho
80% Tutsiů/.
- Odvetnou akci nepřežilo 200 000 Hutuů a 2 miliony
uprchly ze země.
- Velitel mise OSN Dallaire se po návratu do Kanady pokusil o sebevraždu.
- Z vůle Západu (alespoň) vznikl mezinárodní tribunál,
který několik aktérů genocidy poslal do vězení.
Autorem výše uvedené reportáže je Martin Krušina a můžete ji zhlédnout na následující adrese.
http://www.stream.cz/slavnedny/804916-6-duben-den-kdy-zacala-rwandska-genocida
Kdysi jsem viděl film o rwandské genocidě, který se jmenuje „Hotel Rwanda“. Upřímně říkám: „Je to hodně drsné.“
Od té doby se ptám sám sebe, jak je něco takového v dnešní
době možné. Jak to, že se celý svět nic neudělal, a přitom
mohl? A bohužel jsem toho názoru, že mocným vlastně nejde vůbec o lidi, ale o mocenský vliv, surovinové zdroje a z
toho logicky plyne, že pouze o peníze. Kdyby ve Rwandě
byla ropa, zlato či jiná surovina, to by možná ani k žádné
genocidě nedošlo a nebo by byl zásah světového společenství
velmi rychlý. Jakým právem si Annan, Albrightová, Clinton
a další dovolili rozhodnout o životě (v tomto případě smrti)
miliónu lidí? Vždyť posláním OSN je zachovat mír, bezpečnost a rozvoj ve světě! Na udržování míru a bezpečnosti na
mezinárodní scéně dohlíží Rada bezpečnosti OSN. Určuje,
zda je mír ohrožován agresí, a činí opatření - vysílá pozorovatele, mírové jednotky a v krajním případě nasazuje sílu. „Tak
sakra, jak to, že tu sílu v tomto případě nenasadila? Nebyl
snad toto ten krajní případ?“ Na to nemám jinou odpověď,
než že to jsou všechno s odpuštěním jenom kecy. Nebyl prostě důvod, nebyla tam ropa, zlato, měď, průmyslová či jiná
lobby netlačila.

Kdysi jsem v San José v Kostarice navštívil výstavu plakátů
a tam mě zaujal jeden (na fotce níže), který přesně vystihuje
podstatu OSN. Bohužel.

Ještě malá poznámka.
V dubnu se běžel Bostonský maraton. Všichni víme, že
tam v závěru maratonu v prostoru cíle došlo k dvěma výbuchům, které si bohužel vyžádaly tři mrtvé a více než sto zraněných. Velmi dobře si pamatujeme, že tato smutná událost
byla po mnoho dní hlavním obsahem zpráv všech sdělovacích prostředků. Politici napříč celým světem se předháněli v
tom, kdo vystoupí s plamennějším projevem, kdo ten atentát ještě více odsoudí, vyjádří soustrast a pohrozí teroristům.
Upřímně říkám, je mi líto těchto tří obětí, ale zároveň se
ptám: „Co dělali politici a sdělovací prostředky v roce 1994?
Kdo z nás o Rwandě vůbec ví? Tam zahynulo více než milion
lidí. Ta nerovnice ( 3 > 1 000 000 ) mi nějak nejde do hlavy.“
Petr Bodlák
vedoucí SaM

SUDETY
Tolik jsem se na tu přednášku těšil a poté se mi nevyvedla tak, jak jsem si představoval. Manželka mě z první lavice
kritickými pohledy upozorňovala na rychle plynoucí čas a
skutečně – jestli něco upřímně nenávidím, tak je to rozvláčné kecání, kterému se chci stůj co stůj vyhnout . A tak jsem
přivedl v závěru sám sebe do časové tísně. Mnohé z toho,
co jsem říci chtěl, už jsem říci nestačil.
No crying over spilt milk! říkají Angličané. Budou ještě
další příležitosti! Jednak tento Občasník, jednak dokumentární film, který natáčíme, a možná i další.
Kdo bude chtít, najde si dnes na internetu o Sudetech milion informací, a kdo nechce, toho nebude zajímat přednáška, článek ani film. Nejlepší je nedělat nic, napadne nás. Ale
přece je tu východisko – mluvme o faktech tak lokálních, že
na internetu nejsou. Mluvme o podstatě věci, kterou tam
také nenajdete – aspoň ne jednoduše. Mluvme o budoucnosti, která je naprosté většině blogařů a komentátorů skrytá, protože oni nejčastěji mlátí prázdnou slámu.
1. Češi a Němci žili v podstatě netrápeni nacionalizmem
tisíc let v Sudetech, území patřícím českému státu, společně. Na začátku dvacátého století se roztočil ďábelský kolotoč příčin a následků: Po útlaku skutečném i domnělém ve
společném rakouském císařství již nebylo možné nás Čechy
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zastavit a chtěli jsme malou, ale naši republiku. Do ní ovšem spadlo 3,7 milionu sudetských Němců. Sliby otců – zakladatelů první republiky - o švýcarském systému se příliš
nevyplnily a sudetští Němci se do značné míry právem cítili utlačováni. Udělali ale velkou chybu. Malého démona
nedokonalosti demokratické republiky vymítali skutečným
ďáblem nacizmu– ve velké většině se přidali na stranu Sudetoněmecké strany a velmi napomohli rozbití Československa. O něco menší, ale také „kudlu do zad“ nám ovšem
vrazili rovněž naši bratři - Slováci. Německý teror za okupace
a především zcela bezdůvodná sadistická likvidace Židů jsou
všeobecně známy.
2. Za svoji hloupost zaplatili sudetští Němci velkou daň
už během války – 300.000 až 500.000 jejich synů padlo na
frontách.
3. Krátce po skončení války, v bezpečí (jak ostatně u zbabělců bývá zvykem) vyrazily nejhorší živly, které český genofond mohl kdy zplodit, do akce. Morálně ji zaštítil prezident
Edvard Beneš („sudetské Němce je potřeba vylikvidovat; sudetským Němcům nesmí zbýt víc než kapesník pro pláč“ ;
Benešovy dekrety, promlčení nejhorších českých zločinů na
sudetských Němcích spáchaných v období šesti měsíců po
skončení války atd.).Němci byli mláceni, mučeni, ubíjeni
způsoby tak hroznými, že by se psaní o nich vzepřel i papír. Tak například v Mladkově umlátili čeští sadisté asi patnáct lidí – vesměs starců. Mladkovskému starostovi Franzi
Katzrovi po dlouhém mučení a mlácení uřízli přirození a
poslali ho s ním domů za manželkou. Po cestě vykrvácel.
Řídícímu mladkovské školy Englischovi při mučení zapálili
plnovous, takže mu tvář ohořela k nepoznání. Jiný muž se
už neudržel při ranách na nohou, a tak ho za ruce i nohy
přibili hřebíky na prkno. Ernsta Pabela mlátili k nepoznání
tak, že mu vyrazili oko, a jeho vlastní otec je prosil, aby už
ho zastřelili.
4. Po mučeních a popravách následoval divoký odsun a
posléze organizovaný odsun, posvěcený Postupimskou konferencí (která ovšem hovořila o humánním transferu). Dnes
se takové postupy v bývalé Jugoslávii a v Africe nazývají etnickými čistkami a jejich organizátoři dostávají doživotí u
soudu v Haagu.
To jsou v maximální stručnosti fakta. A co dál?
Podle nám vrozeného myšlení se minulost již stala a nelze
ji „odestát“ (na jiných přednáškách si ukážeme, že to ale asi
není tak docela pravda). Zbývají tedy dvě věci : K minulosti
se postavit a dále svůj postoj promítnout do budoucnosti.
Zatímco Němci se se svojí minulostí vyrovnávají, nám s
výjimkou prezidenta Havla toto vyrovnání „od hlavy“ chybí. Namísto toho se politikové vezou na populistické vlně
nízkých pudů – viz letošní prezidentská kampaň Miloše Zemana.
Dávám na zamyšlenou několik podnětů, s nimiž naložte
každý podle svého:
1. Není snad nejlepší považovat primárně všechny lidi za
svoje přátele bez ohledu na národnost, rasu,barvu? A když
už samozřejmě v druhém kroku zjistím, že se všemi kamarád být nelze, není tedy lepší položit dělicí čáru mezi lidi
pořádné a pitomce, opět bez ohledu na původ? Samozřejmě,
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že například více Cikánů-Romů spadne do druhé skupiny,
ale to ještě nezakládá nic na tom, abych do ní zařadil toto
etnikum jako celek.
2. Není snad správné se vžívat do role a pozice druhých a
spočítat si,kolik hrdinů bylo mezi námi za komunizmu, kteří vystoupili otevřeně proti např.Lidovým milicím? Jestliže
jsme to nedokázali my, jak potom vyčítat Němcům mlčenlivý souhlas s SS?
3. Bylo snad normální mučit, což zakázala již Marie Terezie? Je snad hrozné mučení lidí přípustné a ospravedlnitelné?
4. Proč se nedokážeme morálně odpoutat od živlů, které nám těmito hroznými zločiny pokazily renomé na staletí
dopředu? Proč je nedokážeme odsoudit a distancovat se od
nich?
5. Je ospravedlnitelné vyhnat 3,2 milionu lidí za hrozných
podmínek z domovů a všechno jim zkonfiskovat?
6. A tak dále.
Jistě jste si všimli, že neuvádím předchozí zločiny ze strany
Němců. To nikoli proto, že bych jim stranil, nýbrž proto,
že poslední špatný krok byl český. Jestliže jsme křesťané a/
nebo humanisté, pak přece víme, že jediné řešení je rozetnout ďábelský kolotoč násilností , příčin a odplat.
A k tomu nám dopomáhej Bůh, Andělé či materialisté,
podle toho, čemu věříme.
Kvido Štěpánek
ředitel firmy

EXISTENCE LIDSKÉHO BYTÍ
Znáte ten pocit, kdy stojíte na prahu rozhodnutí? Když
nevíte, zda děláte správnou věc, a stále váháte?
Vzpomínáte na svou základní, střední či vysokou školu,
kdy stačilo dosadit do vzorce a kalkulačka vám ukázala výsledek?
Život už je poněkud složitější vzorec, který ani nejlepší
matematik nespočítá, ani nejpřísnější češtinář nenadiktuje.
Ale my všichni ho máme takový, jaký ho chceme mít. Proč
tedy neříkat životu ano, když máme to štěstí dýchat, žít a
milovat! Přestože každý den není dvakrát růžový, což k naší
existenci naprosto patří, buďme si stoprocentně jistí, že není
nic lepšího, než se ráno probudit, pracovat, vzdělávat se a
každý den prožít něco nového… Proto všichni pamatujme:
„život je boj, ale stojí za to!“
Po mnoha zkušenostech ve všech různých směrech získáváme stále další a další. Neustále se učíme nové věci a nejlépe
si je osvojujeme praxí, jak napovídá citát: „vědění je poklad,
ale praxe je klíč k němu.“ Člověk není bytost nesmrtelná
ani vševědoucí, proto jsme tak jedineční a máme tendenci k
poznání okolí, světa a hlavně sami sebe. I přesto, že nejsme
všichni známí géniové, jsme každý originál, který můžou
ostatní napodobit, ale nemohou se námi stát.
Proto se tedy učme, ať jsme vzdělaní, pracujme, ať jsme
zruční a pilní, nekopírujme, ať jsme originální, a užívejme si
každého dne, jako by měl být ten poslední!
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Pavla Maixnerová
kancelář D1
-------------------------------------------------------------------------------

V

OLNÝ ČAS

POČÁTKY ČESKÉ KUCHYNĚ
Počátky české kuchyně sahají do dob formování českého
národa.
Dřívější lidé plně využívali všechny domácí suroviny, které
jim poskytovalo zemědělství, chov dobytka, lov, ale i obchod.
Základem staročeské kuchyně byl chléb - například pohankový, žitný atd.
Další surovinou byly luštěniny a kaše - například ovesná,
pohanková, krupicová. V oblibě bylo i ovoce – jablka, švestky, hrušky...
V české kuchyni je už spoustu let nejoblíbenějším jídlem vepřo-knedlo-zelo či svíčková na smetaně s houskovým
knedlíkem. Mezi další oblíbená jídla, která se objevují na
svátečním stole, patří pečená kachna se zelím a bramborovým knedlíkem, řízek s bramborovým salátem a nesmí chybět ani tradiční guláš.
Tato jídla v české kuchyni zdomácněla i přesto, že pocházejí z jiných národních kuchyní.
I když máme rádi českou kuchyni, nebráníme se novým
chutím, které se k nám dostávají z jiných zemí.
Proto se u nás nyní nese trend – jednoduché, lehké a hlavně zdravé…
Kateřina Borisková
kuchařka

ROWEROWE LATO W ZIELEŃCU
Do zimy je stále daleko a léto je před námi. Zieleniec je
ideálním místem pro cyklisty. V červenci a srpnu zvu všechny cyklisty do Zieleniece na:
Mimo iż do zimy pozostało jeszcze kilka miesięcy to Zieleniec stał się idealnym miejscem dla rowerzystów. Już w lipcu i
w sierpniu wszystkich miłośników dwóch kółek zapraszamy do
Zieleńca na:
- 20.07.2013 AZS MTB CUP
Nowa lokalizacja w kalendarzu cyklu zawodów AZS MTB
CUP nie jest przypadkowa. W Zieleńcu od lat trenują kolarze
a wyjątkowy mikroklimat i ukształtowanie terenu sprawiają, że
ich forma wzrasta jakby jeździli po alpejskich przełęczach. Ponadto w Zieleńcu prężnie działa stowarzyszenie, które z pomocą
profesjonalistów buduje w tym sezonie nowe trasy DH/FH oraz
nową niezwykle ciekawą rundę XCO. Będzie na niej można na

stałe trenować w różnych wariantach długości i trudności. Te
czynniki sprawiły, że rywalizacja podczas II edycji cyklu odbędzie się u podnóża Orlicy. Przypominamy o możliwości testowania rowerów Corratec, wśród których znajdą się m.in. modele
z serii Superbow i X-Vert. Sponsorem Głównym II edycji jest
Miasto Duszniki-Zdrój.
Dále je v Zielenieci velmi aktivní spolek, který s pomocí odborníků postavil v této sezoně nové trasy DH / FH
a nový velmi zajímavý okruh XCO. Tak bude možné trvale trénovat v různých délkách a stupních obtížnosti. Tyto
faktory zajistily, že soupeření v průběhu druhého ročníku
série závodů se bude konat na úpatí Orlicka. Připomínám
možnost testování kol Corratec, s modely řady SuperBow a
modely řady X-Vert. Hlavním sponzorem druhého ročníku
je město Duszniki-Zdroj.
- 21.07.2013 Eliminator MTB
Widowiskowość w sporcie jest niezwykle ważna. To podstawowy warunek zapewniający obecność kibiców, zainteresowanie mediów i wsparcie sponsorów. Te zdawałoby się oczywistości
mają szansę zrealizować organizatorzy cyklu zawodów Eliminator MTB. Ten nowy w kraju projekt odbędzie się w 3 miastach. W Toruniu ścigaliśmy się wokół ruin zamku krzyżackiego. W Lublinie ruszymy spod Starego Ratusza, potem Plac po
Farze i z powrotem na Runek. Finał to rywalizacja w Dusznikach Zdroju - start i meta na Rynku, przejazd przed kamienicę
i zjazd po 3 sekcjach schodów. To będą niezapomniane widowiska. Atmosferę rywalizacji podgrzeją z pewnością nagrody finansowe, które ufunduje firma Votum S.A. Do podziału wśród
zwycięzców poszczególnych edycji oraz klasyfikacji generalnej
będzie blisko 10 000 zł. Ponadto trzy pierwsze osoby w każdej
kategorii otrzymają dodatkowo nagrody rzeczowe m.in. kamery
i aparaty BenQ, zestaw ochraniaczy G-Form, butelki Sigg i koszyk Mattock. Dzięki współpracy z dystrybutorem GoPro relacje
filmowe będą wzbogacone o ujęcia z powietrza. Będzie również
możliwość testowania kamer oraz ochraniaczy G-Form. Żeby
tego było jeszcze mało, trwają jeszcze dobrze rokujące negocjacje z kolejnymi sponsorami. Patronat medialnym nad imprezą
objęli: TVP Lublin, Radio Lublin, Magazyn rowerowy, miesięcznik Poznaj Świat, Polska na rowery, Dziennik wschodni,
BikeLife.pl. Szczegóły na www.eliminator-mtb.com
21/07/2013 Eliminator MTB
Líbivost ve sportu je velmi důležitá. Je předpokladem zajištění přítomnost diváků, médií a podpory sponzorů. To
vše mají velmi dobře zajištěné organizátoři soutěže cyklu
Eliminator MTB. Tento nový projekt v zemi se odehraje
ve třech městech. V Toruni se jelo kolem zříceniny hradu
Německých rytířů. V Lublinu se vyjíždělo ze Staroměstské
radnice kolem Kostelního náměstí a zpět do Runek. Tato
závěrečná soutěž v Duszniki – Zdróju začíná a končí na náměstí, vede kolem činžáků a po třídílných schodech. Bude
to nezapomenutelná podívaná. Atmosféru soutěže jistě rozehřejí finanční odměny, které dává společnost Votum SA.
Pro vítěze v jednotlivých kategoriích je připraveno celkem
skoro 10 000 zł. Kromě toho první tři lidé v každé kategorii
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obdrží další ocenění jako například videokameru BenQ,Pad
Set ,G-Form, Sigg láhve a koše Mattock. Budou snímány
záběry ze vzduchu. Mediální záštitu nad akcí převzali TVP
Lublin, Lublin Rádio, Prodejna kol, měsíčník Poznávej svět,
časopisy Polsko na kolech a Východní deník .

Aska Pocian
kancelář D1

- 27.07.2013 Klasyk Kłodzki
- 04.08.2013 Memoriał Artura Filipiaka - Mistrzostwa
Dolnego Śląska MTB
Ponadto w Zieleńcu już niebawem ruszy nie lada gratka dla
miłośników MTB. Ekipa z DIRT PARK RTC realizuje kolejny slopestyleowy bikepark. Park powstaje na legendarnym stoku
w tej mieścinie znanym jako „SIÓDEMKA“, stąd będzie nosił
nazwę „Siódme Niebo Bikepark”. Ponadto na stoku nr 5 znajduje się tor MTB. Już niebawem foto relacja.
Zapraszam do aktywnego spędzania czasu w Zieleńcu.- z tej
okazji już skorzystal firmowy klub sportowy „RESPONSE”miedzy innymi podczas wycieczki rowerowej, która odbyla się
22.6.2013
27.07.2013 Classic Kłodzki
- 04.8.2013 Arthur Memorial Filipiak - Dolní Slezsko
MTB mistrovství
Dále v Zielenieci brzy začne skutečné potěšení pro milovníky MTB. Tým DIRT PARK RTC staví skutečný Bikepark, a to na legendární sjezdovce v místě známém jako
„Siodemka“. Z toho pochází i jeho jméno, a tak se bude
jmenovat „ Bikepark sedmého nebe“. Na sjezdovce je pátý
stupeň obtížnosti podle MTB.
Zvu všechny cyklisty k aktivnímu odpočinku. Této příležitosti už využil firemní sportovní klub „RESPONSE“
- mimo jiné při firemním cyklistickém výletu 22. června
2013

STARÉ GARDY PLNÉ SÍLY
Někdy slýchávám od lidí z mladší generace, že člověk po
čtyřicítce je už starý. Zvláště se to pak uplatňuje při pracovních pohovorech. S prodlužující se hranicí odchodu do
důchodu budou muset tuto domněnku mladí i personalisté
přehodnotit.
Jsem velice ráda, že generace čtyřicátníků a ještě starších
ročníků se nenechává těmito mylnými názory zahnat a udržuje tradici starých gard pořádáním soutěží pro sportovce
nad čtyřicet let. Stále častěji se ve sportovních zpravodajstvích objevují zajímavosti o konání běžeckého, atletického
nebo fotbalového klání starogardistů.
Jedním z nich byl nyní i 3. ročník Memoriálu Josefa Klečáka v Malešově. Měla jsem krásnou příležitost živě sledovat
toto klání čtyř mužstev - Malešova, Křesetic, Ratboře a Uhlířských Janovic. Fotbalisté turnaje měli sice kratší poločasy
než při klasických fotbalových utkáních, hrálo se dvakrát
třicet minut s ohledem na vývoj počasí, ovšem i přes vysoké
teploty slunečné soboty dokázali být neustále v pohybu a
svými rozvinutými akcemi rozvlnili často síť fotbalové branky (padlo celkem 12 gólů ve 4 zápasech). Především v soubojích o postup do finále padlo nejvíce gólů. Na hráčích bylo
vidět, že u nich již více dominuje technika. Ovšem krásné
rychlé úniky některých hráčů byly také k vidění. Mnohdy
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nám pozorovatelům blesklo hlavou: - že se jim v tom vedru
chce ještě takhle lítat za míčem! Zvláště, když jsme věděli, že
věkový průměr dvou účastnických družstev byl přes padesát
let.
Tradici fotbalové staré gardy udržují i tady v regionu. Těším se, že se půjdu podívat na ty duší nestárnoucí blázny,
kteří se honí za kulatým nesmyslem a nehází flintu do žita
jenom proto, že mají dřívější datum narození. Také budu
mít co srovnávat. Nicméně já osobně budu fandit každému
hráči, který bude mít odvahu mladým předvést, že starogardisti umí ještě sportovat.

Turnaj staré fotbalové gardy se hrál 13. 7. 2013 od 12.30
na fotbalovém hřišti v Mistrovicích

Šárka Slavíčková
projektový manager

-------------------------------------------------------------------------------
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OBROČINNOST

ČESKÁ DIAKONIE
Z historie služby bližnímu od starověku do dnešních dnů
– dokončení článku z minulého Občasníku
Byly tak vypracovány stanovy, které byly na ustavující valné schůzi dne 14. prosince 1903 schváleny a předloženy k
úřednímu stvrzení. Spolek dle stanov nesl jméno: „Česká
Diakonie, spolek evanjelický pro ošetřování nemocných a
chudých.“ Účelem jeho jest: sloužiti nemocným a chudým

jednak pomocí diakonek, jednak zřízením mateřského
domu, útulen a nemocnice. Členové jeho jsou: zakládající (s
příspěvkem 100 Kč), činní (3 Kč) a přispívající (1 Kč). Na
první valné hromadě, které pak vždy byly zahajovány bohoslužbami, byl zvolen první výbor České Diakonie (dále jen
ČD) a vybrány první členské příspěvky, které s dalším jměním činily 624 korun a 88 haléřů. Z tohoto základního jmění se mělo vyplácet nájemné za ubytování diakonky a rovněž
měsíční kapesné ve výši 60 Kč. Ubytování naštěstí nabídla
církev bratrská ve svém církevním domě, přesto brzy přišly
další problémy s příchodem dalších dvou sester, které bylo
potřeba nejprve náležitě „vychovati“ a poté také ubytovat.
S úhradou výchovy z velké části pomohl německý Gustav
Adolfský spolek, přesto bylo potřeba zbylou částku uhradit,
stejně tak jako nový samostatný byt, který bylo potřeba pro
sestry pronajmout. Je pochopitelné, že stávající členské příspěvky nemohly pokrýt všechny finanční potřeby a při III.
valné hromadě byl konstatován deficit hospodaření ve výši
1075 Kč. Byl zvolen nový výbor, v jehož čele stál po dlouhou
řadu let Ing. Adolf Novotný. Výbor se ujal své funkce velmi
aktivně a brzy vydal velmi potřebný „Domácí řád pro Českou Diakonii“ a díky své agitaci získal do členské základny
další příznivce a členy. Přesto se nepodařilo novému výboru
veliký dluh během následujícího roku celý uhradit. Pro větší
osvětu a uvedení ČD ve známost začal výbor s vydáváním
tištěných „Zpráv České Diakonie“, zároveň pro svůj rozvoj
hledal k zakoupení vhodný objekt s možností rozšíření. V
listopadu r. 1907 ČD takové místo našla ve Vinohradech
v bývalé modlitebně reformovaného sboru a přestěhovala se
tam. Přes všechny nadějné přísliby od příznivců a dárců však
nebyla schopna dát dohromady potřebnou sumu financí na
zakoupení nemovitosti, musela se z modlitebny záhy, na začátku roku 1908, opět vystěhovat. V té době měla ČD již 6
diakonek a 23 zakládajících, 162 přispívajících a 192 přispívajících členů. Rozvoj to je viditelný, avšak ze strany výboru
stále nedostatečný, neboť se k ČD hlásilo hned několik protestantských církví. Výbor v té době vydává „Řád České Diakonie“, zakládá „starobní fond“ a „sesterskou pokladnu“ na
krytí mimořádných výloh pro sestry diakonky. Je založena
rovněž nová funkce – „správce diakonie“ jenž měl se sestrou
řídící rozhodovati o vnitřních věcech ústavu a teprve dodatečně svá rozhodnutí předkládati ke schválení plenu výboru.
Měl to býti zpravidla farář v Praze bydlící a předpokládalo
se, že bude pečovati i o duchovní výchovu sester (biblickými hodinami apod.) Česká Diakonie zažila v počátečních
letech působení nejedno stěhování do pronajatých prostor.
Nakonec se jí však díky podpoře Komenského spolku podařilo koupit třípatrový dům na Královských Vinohradech za
(pro dnešní dobu nepochopitelných) 86.800 korun. Výbor
spolku také rozhodl a prosadil nošení diakonického stejnokroje, obdobného v okolních zemích. Díky svému působení
sester v nemocnicích a dalších ústavech začala být služba ČD
více vidět a stala se známější. K popularitě přispěla jistě i pomoc dvou diakonek, které jely pomáhat do polních lazaretů
na Balkán, kde v roce 1912 vypukla tzv. „balkánská válka
proti Turkům“. Díky dobrému jménu získala ČD během
pár let z odkazů příznivců dva krásné a hodnotné domy, kte-
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ré hmotně zajistily rozrůstající se službu. Diakonie považuje
svou službu nejen z hlediska odborné ošetřovatelské péče,
ale pamatuje také na oblast sociální, sociálně-zdravotní, vychovatelskou i pomocnou práci pro církev. Proto ovšem žádá
především a bezpodmínečně od svých sester náboženské založení; neboť sama dobrá vůle a sebe poctivější odhodlanost
nepostačí, aby z ženy-dívky vytvořily dokonalou diakonku.
S rozvojem a rozšířením počtu sloužících diakonek přicházejí i první úmrtí sester. Výbor se rovněž zabývá myšlenkou,
zda po vzoru starokřesťanské církve ordinovat sestry do služby. A proto v dubnu 1916 byly ordinovány první čtyři diakonky. Po vzniku Československa odešla z ČD církev bratrská, která následovala již dříve vystoupivší církev svobodně
reformovanou, které si založily vlastní diakonie. Sloučením
reformované a luterské církve v Českobratrskou církev evangelickou (zkráceně ČCE) skončil pro ČD mezidominační
ráz. Počátkem roku 1921 i přes odchod některých diakonek
bylo v ČD 19 sester, 3 z nich pracovaly v nemocnici v Jaroměři, 3 v Hořicích, 2 v Přerově na Moravě, 2 v Bulovce
a 2 v sirotčincích. Zbývající poskytovaly péči po Praze. Pro
vysoké náklady a špatnou znalost němčiny přistoupil výbor
ČD ke zřízení vlastního „výchovného kursu“, ve kterém se
začaly ve tříměsíčních kursech vzdělávat nejen po odborné
stránce, ale také ve znalosti Bible, církevních i českých dějin,
křesťanské etiky a vychovatelství. Na praxi byly absolventky
posílány do některé z pražských nemocnic. Spolek ČD mění
své stanovy, aby se diakonky mohly stát členkami řádnými,
činnými. Otevřela se také možnost, aby dvě zástupkyně sester mohly být členy výboru se všemi právy. Česká Diakonie
si získává nových a nových členů a také významných dárců a
podporovatelů. Mezi dárci nechybí ani Českobratrská církev
evangelická. Jeť Česká Diakonie právem vedením této církve
pokládána za její součást, a proto i její činnost uváděna v
důkladných zprávách synodního výboru čbr. Církve ev., určených pro nejvyšší církevní instanci – synod. ČD na konci
třicátých let definitivně rozhodla o umístění svého mateřského domu v pražských Vinohradech v Belgické ulici, kde
sídlí dosud. Výbor spolku se zaobírá myšlenkou vybudování
vlastní nemocnice – sanatoria - s kapacitou 20-25 lůžek. Pro
nedostatek financí jde však pouze o přání a plány. Diakonii
také schází vlastní duchovní správce a dostatek sester – diakonek.
O deset let později má ČD již 57 sester, které pracují zejména v Praze, ale také po republice, dokonce až na Slovensku v Bytčici u Žiliny. Celková statistika služeb a práce sester
podává nám tento přehled: kromě služeb v nemocnicích vykonáno a poskytnuto bylo 3676 celých opatření, 1492celých ošetřování, denních služeb bylo 340, nočních služeb 61,
přechodného ubytování 606, prostřednictví 1883, návštěv
vykonáno 363 a služebních cest 193. I po deseti letech se
výboru nedaří získat vlastního duchovního správce ani dostatek financí na vybudování vlastní nemocnice a ústav pro
nevyléčitelně nemocné.
Válečná léta zvládá ČD s obtížemi, podle stávajících předpisů si musí jako oficiálně registrovaný spolek od všech členů
vyžádat „arijské prohlášení“. Stav diakonek je poměrně stálý
přes 50 osob. Přesto však sestry nestačí zvládnout všechnu
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požadovanou práci, o kterou je stále větší a větší zájem. V
roce 1941 rozšiřuje ČD svou činnost o novou práci v Myslibořicích, kde diakonky převzaly nově zřízené „oddělení
chorobinecké“ v sociálních ústavech českobratrské církve
evangelické. Diakonie také v tomto období mění podle nařízení své stanovy a „vřadila se do nově organisovaných ústředí soc. zdrav. péče, a to jednak do Ústředí všech soc. zdrav.
organizací českobratrských při synodní radě a skrze ně i do
příslušného Odboru soc. zdrav. péče celostátního při Národním souručenství“.
Po druhé světové válce se ČD vzpamatovává z tragického
období strádání a běd. Začíná opět rozvíjet svou činnost.
V celé zemi je zoufalý nedostatek pečovatelek, některé nemocnice však již nestojí o práci diakonek, jinde jsou naopak do prozatímní správy předána dvě celá sanatoria od
německého spolku Deutsches Krankenshaus. ČD jmenuje
novou řídicí sestru Alžbětu Kučerovou a stálého duchovního
správce Eugena Zeleného. Představitelé Diakonie však tuší
blížící se problémy, a proto již na konci roku 1945 se výbor
ČD usnáší, že pokud bude hrozit zestátnění spolku nebo
jeho rozpuštění či zánik, převede veškerý majetek i práva na
církev českobratrskou evangelickou. To skutečně nastává v
prosinci 1949, kdy spolek České Diakonie je rozpuštěn a
včleněn do Českobratrské církve evangelické, které předává
majetek ve výši 1.256.721 Kč. Všechny diakonky zůstaly až
do svého odchodu do důchodu věrné svému poslání a nadále
pracovaly ve zdravotní či sociální sféře.
Poslední ránu zasadil totalitní stát církvím na konci roku
1959, kdy protiprávním usnesením násilně ukončil činnost
jejich sociálních zařízení a převzal je do své správy.
V období totality se z povědomí lidí vytratilo slovo diakonie, a to i mezi evangelíky. V evangelické církvi tato služba
byla nahrazena pojmem „křesťanská služba“. Křesťanskou
službou byly však míněny dobrovolné (a tudíž neplacené)
služby jednotlivého křesťana a církevních sborů jednotlivým
lidem, kteří potřebují pomoc, tedy užší okruh služeb, než
původně zahrnovala diakonie.
Naděje na obnovení činnosti ČD přineslo „pražské jaro“,
které s sebou neslo příslib možných změn. K obnově však
bohužel nedošlo, přestože mnohé synody opakovaně volaly
po návratu diakonie.
Až v polovině roku 1989 se evangelické církvi podařilo
získat byť jen ústní souhlas státní správy ke zřízení účelového
zařízení církve. Proto mohla tehdejší synodní rada ČCE k
1.6. 1989 zřídit nové účelové zařízení církve, bez právní subjektivity – Diakonii ČCE. Ještě téhož měsíce povolává synodní rada PhDr. Karla Schwarze na místo ředitele s úkolem
obnovit činnost Diakonie s výhledem na možnost rozvoje
výchovně vzdělávací, kulturní, informační, zprostředkovatelské a podnikatelské služby. Ještě v červenci roku 1989 je
založeno první středisko Diakonie – SKP v Praze (středisko
křesťanské pomoci). Do těchto počátečních a nesmělých začátků přišla sametová revoluce a s ní nové možnosti.
Účelové zařízení církve získalo záhy svou vlastní právní
subjektivitu, ustavilo nové správní orgány – kuratorium,
ústředí i odborné pracovní skupiny-sekce. Již v prvém roce
(1990) po obnovení činnosti Diakonie vzniká ještě dalších
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šest středisek - v Přelouči, Ostravě, Kloboukách u Brna, Náchodě, Praze – Strašnicích a Sekce pro zrakově postižené.
Vznik prvních středisek byl provázen hledáním vhodného
způsobu koordinace a řízení středisek, demokratického vytváření jejich orgánů. Pro větší autonomii schvaluje v červnu 1991 synod ČCE pro Diakonii nový Statut a jmenuje
nejvyšší správní orgán – jedenáctičlenné představenstvo.
Diakonie ČCE vstupuje do národních i nadnárodních uskupení a pro svou činnost získává první státní dotaci, která se
postupně zvyšuje spolu s rozšiřováním činnosti. V dalších
dvou letech je zřízeno dalších 18 středisek. Některá z nich
byla převzata nazpět od státu (Krabčice, Myslibořice a Sobotín), jiná byla založena zcela nově, díky nadšení a zájmu
jedinců a skupin v rámci jednotlivých sborů ČCE. Ve všech
třech Domovech odpočinku ve stáří, Krabčicích, Myslibořicích i Sobotíně se sametové revoluce dožily i sestry diakonky.
Sice už ne v činné službě, ale na zaslouženém odpočinku s
občasnou výpomocí zejména v duchovní a pastorační službě.
Je krásné a úžasné, jak se i takto symbolicky propojila služba
České Diakonie s nově nastoupivší Diakonií ČCE.
V roce 1992 vydává Diakonie nový Organizační řád a
nový Vnitřní mzdový předpis spolu s dalšími potřebnými
vnitřními předpisy a normami. Diakonie vydává vlastní časopis Zpravodaj Diakonie, obsazuje místo faráře Diakonie
Bohumila Bašteckého, bohužel však pouze na necelé dva
roky (srpen 1993 – únor 1995). Od té doby nebylo toto
místo obsazeno. Od roku 1996 přichází Diakonie s myšlenkou obnovit diakonát, ne však v podobě někdejších sester
diakonek, ale nově v podobě duchovního společenství diakonů a diakonek. Církev po dobu dvou let připravuje nový
církevní řád. První Řád pro sociální práci církve byl vydán již
v roce 1924 (novelizován byl v letech 1938-1941) a platil až
do 50. let. Řád diakonické práce ČCE byl přijat na 4. zasedání 29. synodu ČCE na podzim 1998 a nahradil dosavadní
statut Diakonie ČCE. V roce 1998 dochází rovněž k výměně
ředitele celé Diakonie, kdy po rezignaci Karla Schwarze je
nově jmenován Pavel Vychopeň.
Tím končí významná etapa novodobé historie Diakonie.
Po mohutném vzniku a rozmachu středisek byla dokončena
základní idea uspořádání Diakonie ČCE. Celá Diakonie se
stala po České Charitě druhou největší neziskovou organizací poskytující profesionální sociální služby. Získala si respekt
a zájem nejen klientů, ale také partnerů a poskytovatelů dotací.
Bc. Petr Haška
Ředitel střediska Diakonie CČE v Myslibořicích

LOKÁLNÍ POVODEŇ KOMŇA 2013
Dne 30.6. 2013 jsem byl kontaktován Charitou Brno u které jsem registrován jako dobrovolník na povodně. Během
dvou dnů jsem dal dohromady partu skvělých lidí a 4.7.
2013 už jsme vyráželi směr Uherský Brod do vesničky Komňa, která byla zasažena lokální povodní,kde se setkaly tři
potoky a prasklá požární nádrž.
Náš,firemní Peugeot, bezplatně zapůjčený vedením firmy,jelikož jsme jeli pomoci jako zástupci firmy, byl naložený
až po strop veškerým potřebným vybavením. Motůčko,lopaty,košťata,bourací kladiva a další potřebné vybavení. Po
příjezdu na místo nás čekal opravdu šok, takovou spoušť asi
nikdo nečekal. S majitelem jsme dohodli postup a rozsah
prací a pustili se do práce. To znamenalo osekání omítek
do 120 cm v zaplavených místnostech ,chodbách,koupelně,
vytrhání dřevěných podlah a následný odvoz 40 cm mokrého písku zpod podlahy. Zde nám spoustu práce a námahy
ušetřilo motůčko, které fungovalo na výbornou.
Druhý den následovalo čištění koryta potoka ,zahrady a přilehlých prostor od naplavenin, ale ani komáři a všude přítomný zápach nám nezabránil pracovat, protože tato pomoc
byla vítaná a potřebná. V neděli dopoledne jsme dokončili
úklid dvora a přerovnání vodou poházeného řeziva, prken,

39

Občasník - 2/2013

trámů. Po rozloučení s majitelem nastal čas návratu a tříhodinová cesta zpět do Jablonného.
Po celou dobu pobytu se o nás vzorně starala pracovnice
Charity slečna Jana Foorová, které určitě patří dík, protože takovou práci může dělat jen člověk s velkým srdcem.
Dále bych chtěl poděkovat vedení firmy za poskytnuté materiální zabezpečení a největší dík patří těm, kteří neváhali
a ve svém volném čase,bez nároku,na úkor pohodlí u televize pomohli dobré věci.
Tomáš, Žaneta, David, Dominik, Marek
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O

KÉNKO DO MOTÚČKOVIN

MOTOTACZKA NA OPOLAGRZE 2013

A NDĚLSKÁ Z AHRÁDKA, ČERVENEC 2013

Podobnie jak w roku poprzednim nasza firma wziąła udział
w wystawie rolniczej Opolagra. Wystawa ta odbywa się
corocznie w Polsce i jest największą tego typu imprezą w jej
południowej cześci. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad
czterystu wystawców reprezentujących firmy z całego świata.
Oficjalne statystyki mówia o ponad 44 000 zwiedzających!
Z duma mogliśmy po roku czasu ponownie zaprezentować
Mototaczkę, wraz z jej wszystkimi ulepszeniami. Nie tylko
odwiedzający wystawę, ale również my sami mogliśmy
się przekonać o postępie jaki dokonali nasi wynalazcy
i konstruktorzy przez ten rok. Okazja zaprezentowania
Mototaczki na imprezie tego typu bardzo dobrze pokazuje
pozytywne wyniki tej pracy. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się akcesoria, których w tym roku był o wiele
większy wybór. Możliwość szybkiej wymiany dodatków i
ich szeroki wybór był bardzo pozytywnie odebrany przez
potencjalnych klientów. Bardzo pozytywne odebraliśmy
również spotkania z klientami, którzy po zeszłorocznej
wystawie zdecydowali się na zakup Mototaczki. Potwierdzali
to wszyscy zainteresowani, Mototaczka stała się bardzo
praktycznym i wszechstronnym rozwiązaniem ułatwiającym
pracę.

„Andělská Zahrádka, červenec 2013.
Jednou přijde skladatel a básník.“
Vedle sochy Anděla jsme umístili pískovcový kvádr s otisky bosých šlépějí. Kdokoli se může zout, postát v nich a přestavit si, jaké je to, být Andělem strážným.
Ale jednou - možná za pět, možná za sto či dokonce pět set
let přijde člověk, který bude mít povolání docela jiné, ale
duší bude skladatel a básník. A ten, až si stoupne do andělských stop, uslyší přímo hlasy andělů a bude jim rozumět
a naslouchat. Přetlumočí ostatním. Pak bude skutečně dobře
v naší domovině.
Kvido Štěpánek
ředitel firmy

Za 1. pololetí jsme na dobročinnost
přímo věnovali 1.300.000Kč.

MOTÚČKO NA VÝSTAVĚ OPOLAGRO
2013
Podobně jako v roce minulém, také letos jsme se zúčastnili
zemědělské výstavy Opolagra. Tato výstava se koná každoročně v Polsku a je největším podnikem tohoto druhu v jeho
jižní polovině. Letošního ročníku se zúčastnilo více než čtyřista vystavovatelů reprezentujících firmy z celého světa.
Oficiální statistiky zaznamenaly více než 44.000 návštěvníků! My jsme měli příležitost po roce představit znovu Mo-
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túčko se všemi jeho zdokonaleními. A tak nejenom návštěvníci, ale i my sami jsme měli možnost srovnávat stav před
rokem a nyní. Příležitost vystavovat na takovém podniku
s ročním časovým odstupem velmi zřetelně ukazuje pozitivní výsledky naší práce. S velkým zájmem se setkaly doplňky Motúčka, kterých bylo letos podstatně více. Potenciální
zákazníci oceňovali Univerzální nosič příslušenství a velmi
rychlou výměnu jednotlivých pracovních nástrojů, jakož
také jejich široký výběr. Velmi pozitivní byla také setkání
se zákazníky, kteří si loni Motúčko koupili. Všichni nám potvrzovali, že se Motúčko mezitím stalo velmi praktickým
a všestranným řešení pro ulehčení jejich práce.

TRAKTŮREK 4X4

Sebastian Plaskonka
SaM

MŮJ KAMARÁD BAČOU
Můj přítel a současně příkladná vynikající regionální osobnost, podnikatel Mirek Hermann, dostal od rodiny k životnímu jubileu zážitkový dárek : Jeden víkend bačou v Beskydech.
O překvapení během takového zážitkového víkendu není
nouze - většina z nás asi viděla film Hra v hlavní roli s Michlem Douglasem, který téma darování zážitků dovedl k dokonalosti.
Tak tedy, takhle zapletený příběh Mirek sice nezažil, ale
už úvod stál za to:
Bača pan Tomáš Mogila měl v apartmánu nábytek z jablonského Dřevotvaru, kde Mirek Hermann dlouhá léta pracoval a v hospodářství měl tři Motúčka!
Kvido Štěpánek
ředitel firmy

„Mirek Hermann bačou. Po příjezdu do hospodářství beskydského
bači Tomáše Mogily zjistil, že bača disponuje třemi Motúčky.“
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„První pokusy s Motúčkem na druhou: Elektrický traktůrek 4x4.“

BLESK 31. 8. 2012

