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JESTEŚMY WSPÓŁPRACOWNIKAMI!
Jednym z największych błędów populistycznego reżimu,
który u nas rządzi od roku 1990, było zniesienie obowiązkowej służby wojskowej. Oczywiście nie można sobie w żaden
sposób wyobrazić sytuacji, w której podczas wojny, Republiki Czeskiej będzie bronić 18 tysięcy pseudo-profesjonalistów, co więcej przestrzegających zasad BHP a obywatele
będą żyć tak samo jak dotychczas. Wieczorem włączą sobie
wiadomości w TV NOVA i przy przyjemnie schłodzonym
piwie będą się uskarżać na to jak ci profesjonaliści źle dowodzą, że już „ci islamiści oblegają Ołomuniec, matko a ja na
to jeszcze płacę podatki?!” No więc, wyobraźmy sobie, że tak
nam to Panowie Klaus, Nečas, Zeman, Sobotka, Kalousek
zaplanowali i tak sobie o tym myślą? Chyba nie, oni nie są
tak super-głupi. Chcą się nam prostemu ludowi przypodobać, ponieważ to z niego każdy człowiek ma jeden ważny
głos… To jest demokracja, która jak już mówił Sokrates, zakończy się rządami złoczyńców!
Tym samym i ilość współpracowników w naszej firmie,
którzy przeszli ZSW (zasadniczą służbę wojskową) oczywiście się zmniejsza. Lubię tych starych żołnierzy i czasami
z nimi zamienię słowo. Na krótkich zebraniach produkcyjnych w lipcu pytałem się: Jaką widzicie różnicę między
słowem żołnierz a wojownik? Byłem pozytywnie zaskoczony
– wszyscy odpowiedzieli w mniejszym lub większym stopniu dobrze. Żołnierzem jest mianowicie każdy, kto ubierze
mundur. Żołnierz może być dobry, wspaniały, jak również
zły i nierzetelny, czy nawet dezerterujący i zdradziecki. Wojownik to już jest inna jakość. Wojownik wprawdzie wypełnia rozkazy, ale kiedy z jakiegoś powodu nie przyjdą, wie
co ma dla wspólnego zwycięstwa uczynić. Wojownik się nie
oszczędza, nie chowa się, nie dezerteruje i nie zdradza. Wojownik walczy. Żołnierzem był także Szwejk, za to kobiety i
mężczyźni na vitkovskich umocnieniach byli wojownikami!
Podobnie jest w naszej przemysłowej praktyce z pojęciem
Pracownik kontra Współpracownik. Pracownikiem może
być każdy, ale Współpracownik to jest nieporównywalnie
wyższa klasa.
Współpracownik wypełnia swoje obowiązki, ale jeżeli instrukcje nie przyjdą, wie co ma dla dobra wspólnego uczynić.
Współpracownik się nie uskarża, ale stara się być lepszym
a kiedy krytykuje to w znaczeniu pozytywnym a zarówno
sprząta przed własnym progiem. Nie ukrywa nieproduktywnych czynności czy norm, praca mu sprawia radość. Sprawdza sam siebie, czy ma większe możliwości, a jeśli ma, rośnie.
Po współpracowniku problemy nie spływają jak deszcz po
płaszczu, współpracownik stara się je rozwiązywać. Współpracownik nie popada w depresje z powodu powtarzających
się problemów, ale wie, że nie od razu Rzym zbudowano.
Współpracownicy, ciągną zawsze za jeden właściwy koniec
liny.
Współpracownik - to brzmi dumnie!
Przy tym zupełnie zrozumiale zacząłem się zastanawiać,
czy my jako firma wypełniamy nasze zobowiązania wobec
Współpracowników. Pierwszym z nich miałby być rozwój

firmy, abyśmy się utrzymali pośród konkurencji i stale zapewniali przyjemne i dobrze opłacane miejsca pracy.
Spójrzmy na ubiegłoroczne i tegoroczne inwestycje:
Inwestycje 2013:
Siedem wtryskarek wyposażonych w roboty / BUA/
Agie-Charmilles/ PylonMet VXL/ taśmociągi/ manipulatory / automatyczne przyrządy/ 6-osiowe roboty/ Fiat
Doblo/ naczepy Koegel/ Atrium/ Hala D2 pod Atrium/
Energocentrum/ Octavia/ dźwigi/ relokacje sieci/ fotometr/-wymienione tu zostały tylko najważniejsze, powiązanych z nimi jest wiele innych,
W sumie: 79 milionów koron
Inwestycje 2014 już wykonane oraz planowane do końca roku:
-Hala Słonecznik / Auerbach/Tyntech/ siedem kolejnych wtryskarek Engel/suszarki, termoregulatory, grawimetry/ pięć 6-osiowych robotów/dźwigi, regał na formy/
podnośnik/parking/dobudówka wtryskowni przy potoku/kamery IP/zrobotyzowane centum Montażu/początek Cytryny/taśmociągi, winda, monitoring materiału/
monitoring CNC/ Scania/DAF/itd, itd… również tutaj
wymienione zostały tylko najważniejsze, powiązanych
z nimi jest wiele innych,
Za dwa lata to będzie – ponieważ wymogi inwestycyjne
wciąż rosną jak grzyby po deszczu – magicznych trzysta milionów koron! Suma nie wymaga żadnego dodatkowego komentarza.
Kolejnym ważnym zobowiązaniem względem współpracowników są niewątpliwie wypłacane wynagrodzenia.
Spójrzmy na międzyroczne porównanie:
Firma IsolitBravoNarzę
dziowniaW
tryskownia
Dział

Średnie
miesięczne
wynagrodzenie za
1. półrocze 2013
(Kč/miesiąc)

Średnie
miesięczne
wynagrodzenie za
1. półrocze 2014
(Kč/miesiąc)

Międzyroczny
wzrost
(Kč)

Międzyroczny
wzrost
(%)

Lisovna

21.600

24.600

3.000

14

Nástrojárna

28.110

34.330

6.220

22

Firma IsolitBravo

23.712

26.784

3.072

13

PLUS: wiele innych benefitów, między innymi wspomniany program
Znajomości współpracowników, w jego ramach mają
współpracownicy zgromadzone na chwilę obecną 8. 086.
216 Kč. Konto BRAVO funkcjonuje od 1 stycznia 1994 r.
a przez cały okres jego istnienia firma Isolit-Bravo s r.o. wypłaciła swoim współpracownikom ok. 43 miliony koron.
Rozumiem, że dzisiejsze czasy są obosieczne. Mamy
wszystkiego dostatek, az nadto, co jest dobre ale z drugiej
strony nas to psuje. Jeżeli komuś przyszykujecie szlak i dacie
mu dużo, to jeszcze nie oznacza, że automatycznie zrobiliście
dla niego to co najlepsze.
Na szczęście często się to nie zdarza, ale czasem mnie bardzo frustruje zirytowany człowiek, który inwestycji i korzyści z tego dla nas płynących nie docenia. Który nie rozumie,
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Absolventi v IB
że znajduje się na nowoczesnym okręcie, wyposażonym w
mnóstwo nowoczesnych zdobyczy nauki i techniki, gdzie
załoga jest objęta szczególną troską?! Czyż nie rozumie, że to
wszystko robimy również dla niego?!
W ten sposób w duchu sobie ułożyłem kilka punktów,
które należy sobie powtarzać jak mantrę:
1. Bądźmy dumni z naszej firmy, która tyle inwestuje
i tak dobrze nam płaci.
2. Traktujmy budynki oraz maszyny i urządzenia jak nasze własne.
3. Pracujemy na swoim. Będzie firma funkcjonować dobrze, my również będziemy się mieć dobrze!
4. Nie żołnierz, nie pracownik, ALE wojownik, wspólpracownik!
Kvido Štěpánek
ředitel firmy

JSME SPOLUPRACOVNÍCI!
Jednou z největších chyb populistického režimu, který tu
od roku 1990 máme, bylo zrušení povinné vojenské služby.
Samozřejmě si nelze ani stínem představit, že by mohla být
válka, které se za Českou republiku bude účastnit jen 18 tisíc jakýchsi rádoby profesionálů, dodržujících navíc bezpečnost práce, a ostatní budou žít nerušeně jako dosud. Večer si
zapnou zprávy TV Nova a u příjemně vychlazeného pivečka
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budou nadávat, jak to ti profíci špatně vedou, že už „ty islamisti vobsadili Olomouc, mámo, a já na to ještě platím
daně?!“ No, představme si, že takhle nám to nějak pánové
Klaus,Nečas,Zeman,Sobotka,Kalousek naplánovali a takhle
si to snad i myslí? Asi ne, oni tak super-hloupí nejsou. Ale
chtějí se zavděčit nám –lidu prostému, z něhož každý člověk
má jeden platný volební hlas… To je ta demokracie, která,
jak pravil už Sokrates, skončí vládou zločinců!
A tak i počet spolupracovníků v naší firmě, kteří prošli
ZVS (základní vojenskou službou), samozřejmě postupně
klesá. Mám rád tyhle staré vojáky a občas s nimi o vojně prohodím slovo. Na krátkých výrobních poradách v červenci
jsem se zeptal: Jaký cítíte rozdíl mezi slovy voják a bojovník,
po polski zolnierz a wojownik? Byl jsem příjemně překvapen –všichni odpověděli víceméně správně. Vojákem totiž je
v podstatě každý, kdo si navlékne uniformu. Voják může být
dobrý, vynikající, ale i špatný, nespolehlivý, dokonce dezertující či zrazující. Bojovník – to už je, pane, jiná sorta! Bojovník sice poslouchá rozkazy, ale když z nějakého důvodu
nepřijdou, ví, co má pro společné vítězství udělat. Bojovník
nešaškuje, nešetří se, neskrývá se, nedezertuje, nezrazuje. Bojovník bojuje. Voják byl i Švejk, zato Žižkovi muži a ženy na
vítkovském srubu byli bojovníci!
Podobně je to v naší průmyslové praxi s pojmy Zaměstnanec versus Spolupracovník., po polski Pracownik versus
Wspólpracownik. Zaměstnancem může být každý, ale spolupracovník – to je nesrovnatelně vyšší klasa.
Spolupracovník plní svoje úkoly, ale když pokyny nepřijdou, ví, co má pro společný úspěch dělat.
Spolupracovník nenadává, ale zlepšuje, když kritizuje, tak
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pozitivně a zametá přitom před vlastním prahem. Neukrývá
neproduktivní činnosti a normy, má z práce radost . Zkoumá sám sebe, zda má na víc. A má-li, pak roste. Po spolupracovníku nestékají problémy firmy jako déšť po pláštěnce, ale
spolupracovník je řeší. Spolupracovník nepropadá depresím
z problémů opakovaných, ale ví, že ani Řím nebyl postaven
za jeden den. Spolupracovníci vždy táhnou za jeden provaz.
Spolupracovník – to zní hrdě!
Přitom jsem se celkem pochopitelně zamýšlel nad tím, zda
také my jako firma plníme vůči svým spolupracovníkům své
závazky. Prvním z nich by měl být rozvoj firmy, tedy abychom se udrželi v konkurenci a trvale zajišťovali příjemná a
dobře placená pracovní místa.
Nahlédněme tedy na investice minulého a letošního roku:
Investice 2013:
sedm lisů Engel s roboty / BUA/ Agie-Charmilles/ PylonMet VXL/ dopravníky/ manipulátory / automatické
přípravky/ 6osý robot/ Fiat Doblo/ přívěsy Koegel/ Atrium/ Hala D2 pod Atriem/Energocentrum/ Octavie/ jeřáby/ přeložky sítí/ fotometr/-vyjmenovány jsou pouze
nejdůležitější, k nim přistupuje mnoho dalších
Celkem: 79 milionů Kč
Investice 2014 již provedené a do konce roku plánované:
-Hala Slunečnice/Auerbach/ Tyntech/ sedm dalších
lisů Engel/sušky,termy,gravimetry/ pět
6osých robotů/jeřáby, regál na formy/vznášedlo/parkoviště/přístavba Lisovny k potoku/kamery IP/robotické
pracoviště Montáže/začátek Citrónu/dopravníky, výtah,
monitoring materiálu/monitoring CNC/Scania/DAF/
atd. atd….-opět, vyjmenovány jsou pouze nejdůležitější,
k nim přistupuje mnoho dalších
Celkem:191 milionů Kč

spolupracovníci uloženo v současné chvíli u naší firmy
31. 733. 324 Kč a jenom v letošním roce jim bylo vyplaceno k tomu navíc 8. 086. 216 Kč. Konto BRAVO běží
od 1.ledna 1994.a za dobu jeho trvání firma Isolit-Bravo
s r.o. svým spolupracovníkům v jeho rámci vyplatila asi 43
milionů korun.
Chápu, že dnešní doba je dvojsečná. Máme všeho dostatek
až nadbytek, což je prima, ale na druhou stranu nás to kazí.
Jestliže někomu umetete cestičky a dáte mu mnoho, neznamená to ještě automaticky, že jste pro něj udělali to nejlepší.
Naštěstí se to nestává často, ale někdy mě velmi frustruje
naštvaný člověk, který si investic a výhod naší firmy viditelně
neváží. Což nechápe, že je na moderní lodi, vybavené množstvím nejmodernějších výkřiků vědy a techniky, kde je o posádku dobře postaráno?! Cožpak nechápe, že to děláme také
pro něho?!
A tak jsem si v duchu uspořádal několik bodů, které se
podle mne vyplatí jako mantru si stále připomínat:
1. Buďme oprávněně hrdí na vlastní firmu, která tolik
investuje a nám tak dobře platí.
2. Chovejme se k budovám, strojům a zařízením jako
k našim vlastním.
3. Pracujeme na vlastním. Bude-li firma fungovat dobře,
budeme se také my trvale mít dobře!
4. Nikoli voják- zolnierz, nikoli zaměstnanec - pracownik,
ALE bojovník, wojownik, wspólpracownik,
spolupracovník!
Kvido Štěpánek
ředitel firmy

Za dva roky to bude – neboť požadavky na investice stále
rostou jako houby po dešti – pohádkových tři sta milionů
korun! Částka jistě nepotřebuje další komentář.
Dalším velmi důležitým závazkem firmy vůči spolupracovníkům jsou bezesporu vyplácené mzdy.
Nahlédněme na meziroční srovnání:
Středisko

Průměrná
měsíční mzda
za 1.pololetí
2013 (Kč/
měsíc)

Průměrná
měsíční mzda
za 1.pololetí
2014
(Kč/měsíc)

Meziroční
nárůst
(Kč)

Meziroční
nárůst
(%)

Lisovna

21.600

24.600

3.000

14

Nástrojárna

28.110

34.330

6.220

22

Firma IsolitBravo

23.712

26.784

3.072

13

PLUS: XY dalších benefitů, mezi jinými zmiňme například program
Znalostních spolupracovníků, v jehož rámci mají tito
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VÍME VŮBEC O NAŠEM BENEFITU?

„Jo, Fanda Ģíkal, že si poĢídil nĒjakou poslední verzi
MotúĀka pro houbaĢe!“

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

P

6

RÁCE

Občasník považuji za jeden z mnoha benefitů – zaměstnaneckých výhod, které poskytuje naše společnost. Každý spolupracovník se smí demokraticky vyjádřit na jakékoliv téma.
Může se tak podělit o své zážitky, poradit dobrou věc nebo
třeba předat různé informace. Je možno sdělit i svůj názor
na politickou scénu a dění ve světě. Až na potřebnou korekci
českého jazyka není žádná cenzura a v našich končinách je
to téměř unikátní! Neznám jinou firmu, kde by byly takové
možnosti.
Je velká škoda, že to někteří ještě nepochopili. Není to
přeci o tom, že musí vytvořit slohovou práci, ale že předají
něco důležitého nebo zajímavého ostatním. Podělí se s nimi
o informace, které by měli vědět anebo které si rádi přečtou,
protože jsou zajímavé. Poukážou na něco, přimějí k zamyšlení nad určitou problematikou apod.
Je nás spousta, kteří to takto pochopili, a dokonce spolupracují i externí přátelé naší firmy!
Já se vždy těším, až přijde ten čas, kdy mohu něco nového
vám všem sdělit. Proto se do Občasníku pravidelně zapojuji,
a to celkem hojně. Mám totiž co říci.
Na druhé straně se nemohu dočkat, až vyjde další číslo,
abych se po večerech dozvěděl vše, co mají na srdci ti ostatní.
Některým autorům čtu mezi řádky.
Příspěvky bývají jakési zrcadlo autorovy mysli, a tak se tam
nechá vyčíst mnohé, o čemž se člověk z běžných setkání nedozví.
Na závěr musím říci, že jsem byl kolikrát mile překvapen,
když jsem se v průběhu roku setkal s lidmi, které jsem do
té doby vůbec neznal, tzn. s lidmi mimo naši továrnu, a se
stisknutím ruky padla slova: „Tak to jste vy, jak píšete do
Občasníku, vás já čtu…“
Díky tedy, že to, co my tady společně vytváříme, dává
smysl a plní svůj cíl!
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Finálním dodavatelem se stala firma Kovo Urban z důvodu schopnosti dodat v přijatelné ceně 780 tis. Kč a nosnosti
stroje 20 tun více přídavného vybavení než konkurence.
Stroj bude osazen litinovými stoly s kompletním vybavením připojení
nezbytných k dokončování a montáži forem a nástrojů.
Stroj lze tedy využít víceúčelově nejenom k otáčení břemen – forem- ale i jako komfortní pracoviště k montáži forem vyšší hmotnosti.

Milan Žemlička, zde jako R.U.R. na výstavě zahradní techniky
Milan Žemlička
vedoucí D5

Náčrt polohovacího zařízení, které bude v srpnu instalováno
v hale Slunečnice.
Milan Chládek
Vedoucí Nástrojárny

INVESTICE

DO BEZPEČNOSTI

PRÁCE

PŘI MANIPULACI S BŘEMENY
Jednou z nejvíce rizikových činností v nástrojárně Isolitu je
manipulace s těžkými břemeny, především rizikové otáčení
břemen – forem.
Vzhledem k schopnosti nástrojárny Isolit-Bravo vyrábět
formy na vstřikování plastů o hmotnosti až 20 000 kg je
otázka bezpečné manipulace s břemeny více než naléhavá.
Dalším podstatným důvodem k hledání koncepčního řešení bezpečné práce s břemeny je investice lisu 1.700 tun
uzavírací síly, kde se předpokládá práce s nástroji o vyšší
hmotnosti – běžně do 24.000 kg.
K bezpečné manipulaci s těžkými břemeny jsou konstruovány jednoúčelové stroje – polohovací zařízení. Tato zařízení
se vyrábějí pouze na zakázku dle specifických požadavků zákazníka, především podle druhu a povahy břemen, se kterými je požadováno manipulovat.
Vyrábějí se dvě základní koncepce strojů. Stroje se zdrojem
pohybu hydraulickým nebo s pohonem pomocí elektromotoru a tažného řetězu.
Porovnáním technických nabídek jsem vyhodnotil
výhodnější zdroj pohybu hydraulický.
Především mě oslovila jednoduchost stroje oproti koncepci mechanické.
Do závěrečného kola výběrového řízení postoupily stroje
od firem Kovo Urban a Prestar.
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DO PRÁCE NECHODÍ, ALE LÉTAJÍ, MAJÍ
DOMA PĚT HLADOVÝCH KRKŮ
Jak jinak popsat to, co prožívá sedmičlenná rodinka, která
se nastěhovala k nám.
Neznají sociálky, nemohou se hodit marod. Ustavičně pracují celý den. Ani na chvíli se nezastaví a domů k zaslouženému odpočinku se dostanou až při setmění. To ovšem hlídají
své hnízdečko před nezvanými hosty, kterým se stejně neubrání. Nepočítají odpracované hodiny, nebrečí a nenatahují
ruku po penězích. Při rozbřesku doslova letí za svými úkoly.
O tom, kolik mají nepřátel, před kterými se musí bránit a
chránit si své, raději ani nemluvit!
Jak jinak by táta s mámou Červenkovi uživili pět hladových krků?! Ti se musejí sakra otáčet, než nasbírají potřebné
množství potravy, aby nakrmili své mladé!
Chvíli jsem je sledoval a musím říci, že když přemýšlím
nad námi, lidmi, tak jsem se pořádně zastyděl nejen za ty,
kterým se nechce nic dělat a jen natahují ruce, ale také za
všechny ty, co chodí do zaměstnání jen pro peníze.
Člověk by se měl zamyslet nad tím, že musí vykonávat
určitou prospěšnou věc, dělat to s láskou a potřebnou péčí,
protože své dílo smění za to, že uživí svoji rodinu.
Měli bychom si sakra vážit toho, že jsme les se zvěří, prostě
loviště, vyměnili za krásnou továrnu se střechou nad hlavou,
hezkými kancelářemi, omezili jsme pracovní dobu a vymysleli si dovolené a relax…

Jednoho dne spadl starý osel do studny. Chudák zvíře křičelo a volalo o pomoc. Farmář se snažil vymyslet, co udělat.
Nakonec si uvědomil, že nepotřebuje ani studnu, ani osla a
rozhodl se studnu s oslem zasypat.
Požádal pár sousedů o pomoc. Každý chytil lopatu a začali
házet hlínu, smetí a všelijaký odpad do studny.
Nejdříve osel hlasitě křičel, ale nakonec se utišil. Ještě tam
hodili pár lopat – a pak farmář nakoukl do studny.
A tam viděl něco nečekaného!
Osel, na kterého hlína padala, se z ní pokaždé otřásl a ušlapal ji, aby se dostal výš.
A čím více té špíny na osla farmáři házeli, tím víc stoupal a
nakonec už byl tak vysoko, že vyskočil a odběhl…
redakce Občasníku

Važme si toho, co máme, a nezapomínejme na to, co bylo
před námi!
Bůh ví, co bude po nás…
Milan Žemlička
vedoucí D5

Postřižiny vlastní reklama

QUADKUT -

NOVÁ ÉRA V OBLASTI

PROFESNÍCH A KUTILSKÝCH BEZPEČNÝCH NOŽŮ

PŘEČETLI JSME SI …
Orlický deník – 25.4.2014

Zbigniewovy /ne/smysly
Povzbuzující příběh
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Ráda bych vám představila nový výrobek, který se u nás
vyrábí a bude již brzy na trhu. Jmenuje se Quadkut neboli
bezpečnostní nůž. Jedná se o zcela unikátní patentovaný výrobek, který řeže s lehkostí, rychlostí a přesností.
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vých skupin.
Quadkut se velmi snadno ovládá, zvedací deska neboli
patka se umístí pod řezaný materiál a pomocí lehkého tlaku
přesunujete zařízení dopředu, čímž se řezání okamžitě spustí.
Quadkut může řezat velké množství materiálů v rozsahu
od širokého formátu reklamních bannerů a plachet přes ořezávání plakátů, fotografií, tapet či řezání vinylových a PVC
fólií nebo kartonů, až po obyčejný papír či čtvrtku. Nahradí
vám nůžky, klasické ruční nože, „bezpečností nože“ s nechráněnou čepelí či velké profi stroje třeba na ořezávání bannerů,
které používají nejen reklamní a tiskařské společnosti.
Zkrátka využití Quadkutu je velice široké a neměl by chybět v žádné domácí sadě nářadí. Tento výrobek si již brzy budeme moci zakoupit v našich firemních prodejnách Elektro
a Papírnictví Bravo.
Iva Kyllarová
Obchodní oddělení

Tento ručně ovládaný řezák sedí pohodlně v jedné ruce a
vyměnitelná čepel je skryta takovým způsobem, že je nemožný přímý kontakt nože s prsty. Tato bezkonkurenční funkce
poskytuje uživateli nesrovnatelnou úroveň bezpečnosti, tedy
minimální riziko zranění.
Na rozdíl od většiny ručních nožů Quadkut nezanechává poškozené pracovní plochy. Žádné zvláštní dovednosti
nejsou potřeba při jeho používání. Proto je vhodný jak pro
profesionální trh, tak pro domácí užití a je dostatečně bezpečný, aby mohl být svěřen uživatelům téměř všech věko-

Nový lis 1.700 tun.
Jsme druhou firmou v Evropě, která tento lis vlastní.
9
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…aneb nejþastČjší mystifikace pĜi pĜetahování
odborných zamČstnancĤ

Když k nám pĜijdete, tak…
…nebudete muset tolik pracovat jako dosud.

…budete mít víc klidu na práci.

…budete mít víc penČz.

Skuteþnost
Naopak. Budete muset napĜít všechny síly,
abyste v novém prostĜedí uspČli. Více než
polovina lidí toto neustojí a v novém
zamČstnání konþí do pĤl roku.
Nesmysl. V drtivé vČtšinČ jde opČt o práci
pro automotive. Nároky, požadavky a cíle
zákazníkĤ jsou tedy stejné.
ZavádČjící. Pokud seþtete všechny benefity
a
penČžní plnČní v IB, budete jinde v 99%
pĜípadĤ na tom vždy výraznČ hĤĜ.

…budete mít vyhovující pracovní dobu.

…zajistíme vaši stabilitu.

Úþelová lež. Nový zamČstnavatel vás
vždy
bude využívat dle potĜeby a ve zkušební
dobČ dvojnásob.

Nepoctivé. Pracovní smlouvu dostanete
na dobu urþitou se zkušební dobou. PĜi
nespokojenosti nebude pracovní pomČr
prodloužen.

…plánujeme váš odborný rĤst.

Dlouho po nástupu s tím nepoþítejte.
NejdĜíve chtČjí vytČžit maximum z toho, co
již umíte, a nebudou investovat ani korunu
navíc.

PĜemýšlejte……!
Martin Šlesingr
personalista
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ÚSKALÍ VÝVOJE A OPTIMALIZACE PROCESŮ
V předchozím Občasníku jsme se dočetli o nově zavedených normáliích. Nyní již v ruce máme první informace o
testu ECOVENT systému odvzdušnění.
Pro připomenutí se jedná o vložku malých rozměrů (obr.
1.), která je vložena buď do problematického místa na dílu,
nebo do studeného vtokového kanálu (ten je určen pro přívod plastu ve formě taveniny do dutin nebo dutiny formy)
s cílem snížit nebo eliminovat vady na plastovém díle.

Obr. 1.: Pohled na možnosti zapojení ECOVENT systému:
a) Odvzdušnění podtlakem,
b) Zapojení ve smyslu pomocných přetokových dutin;

Prvním krokem testu bylo vytipování vhodného nástroje
s výrobkem, který vykazuje vzhledové nebo tvarové odchylky, jež jsou těžko odstranitelné procesní parametry (nastavením fyzikálních veličin). Spolu s uvážením disponibility
byl zvolen nástroj pro automobilový průmysl, jehož výrobky
nalezneme na autosedačkách. Ten obsahuje drobné vzhledové odchylky na viditelné vzhledové ploše dílu.
Z hlediska bezpečnosti zásahu do nástroje byl celý test vyzkoušen v rámci 2 výrobků (výstřiků) ze 4 možných (obr.
2.). Na tomto obrázku vidíme stav po otevření nástroje a
vyhozením výrobku s odpadní vtokovou částí.
Z důvodů zavedení ECOVENT vložky do sériového nástroje, který již obsahoval temperanční kanály, nebylo možné provést zapojení dle obr. 1.b) a byla zvolena možnost vyzkoušet v podtlakové konfiguraci 1.a).

Obr. 2.: Pohled do vstřikovacího nástroje v CAD prostředí;

Tři šestiosí roboti čekají na vybalení a instalaci

Obr. 3.: Princip uzavření a funkce ECOVENT systému;
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V této variantě pracuje ECOVENT systém na principu
vzniku podtlaku při vytvoření dostatečně rychlého proudu
vzduchu. Hnacím motorem, který toto proudění vyvolá, je
vysoká rychlost taveniny (až 6m/s). ECOVENT systém je
tedy účinný pouze do doby, než k němu dorazí čelo taveniny
a uzavře jej, přesněji od počátku vstřiku (vstupu polymerní
taveniny do nástroje) až do uzavření ECOVENT vložky.

Obr. 4.: Výsledek zkušebního vstřiku s ECOVENT systémem;

Výsledkem vzorkovací zkoušky bylo vytvoření dalšího defektu, jehož detail je na obr. 4. Současně s tím se nepovedlo
odstranit původní odchylku. Nový defekt (obr. 4.) byl reprezentován nedoplněním dílu a teplotní degradací – spálením
v okolí nedotečení, způsobené prudkým zvýšením teploty
při stlačení vzduchu.
Vznik nového defektu v posledním místě plnění ukazuje
na nedostatečně odvzdušněný výrobek. ECOVENT systém
tedy neměl dostatečný potenciál na odvzdušnění obou dutin
vstřikovací formy a zlepšení celého procesu u tohoto nástroje.
To ale neznamená, že tento systém nenajde své uplatnění
v jiném vstřikovacím nástroji. V současné době se již na nástroji testují další nestandardní možnosti odvzdušnění.
Tomáš Pytlík
Konstruktér forem

MOTÚČKO JEDE…
Letošní rok je pro Motúčko zlomový.
Je pátým rokem na trhu, a to z marketinkového hlediska
znamená výrazný rozvoj v prodeji. Nic ale není zadarmo,
samo nic nepřijde. Pokud jsme do letošního roku něco dělali, v tomto roce musíme právě a rozhodně několikanásobně přidat! Masáž na zákazníka musí být intenzivnější, práce
s reklamou důmyslnější a přesvědčivější, musíme být vidět!
Obchodní tým si dal na začátku roku jasný cíl. Musíme se
účastnit výstav, kde se pohybují naší potenciální zákazníci.
Ukázat jim, jak si odpočinou u práce, a hlavně, jak si naším
unikátním produktem ochrání své zdraví.
Naši prezentaci jsme rozvrhli tak, abychom systematicky
putovali po celém Česku -Slovensku a ještě napříč uživatelským prostředím. To je dům, zahrada, farma, stavba a dnes
již navíc „lesy, parky, městské služby a také koňáci a včelaři“.
Je velice prazvláštní, že člověk chovající koně anebo včely
se stává naším společným zákazníkem, kterého dáváme do
jednoho šuplíku. Na to existuje jednoduchá hádanka: víte,
co má majitel koní a včel společného? Prostě - Motúčko -!
A tak jsme v březnu vyrazili na rozsáhlé turné a objeli jsme
s naším Motúčkem výstavy v Praze, Brně, Liberci, Pečkách,
Olomouci, Nitře, Trnavě, Bratislavě, Chocni, Plzni a jinde.
Motúčko mělo prezentaci na Sněžce, na Pustevnách a připravujeme se na další vrcholy.
Při prezentacích je o nás velký zájem přítomných a téměř
vždy se stáváme absolutním středem pozornosti úplně všech
a také médií. Pravidelně děláme různá show, počínaje umělým Panákem, na kterého snad skočil úplně každý, až po vyjížďky na Postřižinách po výstavišti, kde na sebe strháváme
celé davy…
Sedmitisící Motúčko má již svého zákazníka, do konce
roku bychom rádi další tři tisícovky přidali. Na tom spolupracuje náš exportní team „Motúčko do světa“.
V případě, že vás napadá, kde by bylo možné Motúčko
dobře prezentovat, a uděláte si v sobotu čas, rádi přivítáme
vaše návrhy na další možné prezentace, které pomohou přesvědčit naše zákazníky a ulehčit jejich práci.
Na závěr je třeba říci, že není nic lepšího pro obchodníka
než zpětná vazba od spokojeného zákazníka.
Upřímně řečeno, máme jí hodně. Jsme za to rádi, vážíme
si toho a pracujeme na tom, aby to tak vydrželo!
https://www.facebook.com/Motucko
MOTÚČKO TEAM
Milan Žemlička
vedoucí D5
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VYBRANÉ

ÚDAJE Z AUDITOVANÉ ÚČET-

NÍ UZÁVĚRKY ZA R.2013
Hlavní výsledky
ý
y roku 2013

ně. S přispěním nových strojů dochází k zvyšování produktivity práce a je zajištěna jejich rychlá návratnost.
Zásoby ve výši 207 mil. Kč jsou o 20 mil. Kč vyšší než
v roce 2012, ale stav zásob- materiálu, nedokončené výroby
a výrobků - odpovídá rozšíření a potřebám výroby.
Finanční situace společnosti je dlouhodobě stabilní, došlo k navýšení volných prostředků, které v dostatečné míře
pokrývají potřeby dalšího rozvoje výroby a nákupu investic.
Jiří Bláha
Hlavní ekonom

Pozitivní trend růstu tržeb za prodej vlastních výrobků a
služeb pokračoval v roce 2013 a došlo k navýšení tržeb o 169
mil. Kč v porovnání s r. 2012 .
K největšímu nárůstu tržeb došlo na divizi lisovna. Navýšilo se lisování pro automobilový průmysl pro naše zákazníky
Grammer Automotive, Varroc, Škoda Auto a elektrotechnický průmysl Tyco Electronics. Jedná se složité výlisky s vysokými nároky na přesnost a kvalitu.
Divize nástrojárna vyráběla konstrukčně náročné vstřikovací formy především pro automobilový průmysl Automotive Lighting, Hella a podobně. Většina vyrobených forem u
nás zůstává k lisování.
Divize kuchyňské přístroje vedle výroby fritéz a bravosek
postupně přechází na montáž dílů pro automobilový průmysl. Zde se také vyrábí náš nový vlastní výrobek Motúčko,
který exportujeme nejen do zemí EU, ale i do Austrálie.
Rozšířila se nabídka o nové modely ( do lesa, na stavbu, na
statek apod.),jež přispěly k navýšení prodeje.
Obchodní divize rozšířila spolupráci s firmami Orion a
prodává pečicí pánve, keramické nože, Karcher – vysoušeče,
čističe Wap a především Bielmeier –zavařovací hrnce. Pravidelně přichází na tuzemský trh s novinkami konvic, fritéz,
fénů a dalšího zboží pro domácnost, aby obstála v konkurenci.
Hospodářský výsledek po zdanění vykazuje 110 mil. Kč
zisku. Dobrého výsledku jsme dosáhli zejména navýšením
obratu (výroby výlisků),finančním výsledkem hospodaření
ve výši 3 mil. Kč, kde se promítl kursový výnos, a také rozpuštěním rezerv na opravy majetku.
Během roku společnost zaměstnávala v průměru 436 spolupracovníků. Počet pracovníků se během roku navyšoval,
ke konci roku jsme zaměstnávali 479 pracovníků a předpokládáme v příštím roce další zvyšování o 20 až 30 nových
zaměstnanců.
V roce 2013 firma investovala přes 90 mil. Kč nejen do
nákupu nových strojů, ale i do staveb. Začala výstavba nové
haly Nástrojárny a Lisovny za více než 20 mil.Kč. Vybudovali jsme nové Energocentrum a rozšířili jídelnu o Atrium,
které slouží také jako společenská místnost k přednáškám
pro zaměstnance. Nové stroje jsme nakoupili do nástrojárny.
Vždy se jednalo špičkové CNC frézy a brusky , do lisovny
jsme pořídili sedm lisů Engel a další zařízení robota a podob-

„Šéfe, prý podporujete technické vzdĒlávání. Ovládáme
rĪzný techniky a klidnĒ je vaše zamĒstnance za poĢádnou
cenu douĀíme!“
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-------------------------------------------------------------------------------

Z

ÁBAVA

Motúčko v pásové verzi předvádí šéfkuchařka s ředitelem

VÝLET DO LESNÍHO BARU

Dne 22. června v sedm hodin ráno jsme vyrazili vlakem
směr Horní Lipová, což je malá vesnička v Rychlebských
horách.
Po příjezdu do Horní Lipové jsme se vydali po ukazatelích
do lesního baru,od železniční zastávky vzdáleného asi dva a
půl kilometru. Když jsme zdolali kopec, který k němu vedl,
byli jsme velice překvapeni. V ohništi už hořel oheň, v malé
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přenosné ledničce byly párky a klobásy a na stole v krabici
dokonce čerstvé domácí kremrole. V dřevěných sudech se
chladilo pití všeho druhu, ať už pivo nebo limo, všeho bylo
dost! Dokonce jsme si mohli uvařit i kávu nebo čaj. Sedli
jsme si k ohništi a začali opékat párky. V tu dobu už přicházeli další návštěvníci. Byli jsme překvapeni, kolik lidí lesní
bar láká.
Až teď jsme byli rádi, že jsme si v neděli ráno přivstali a
mohli jsme si vychutnat jeho krásu bez dalších návštěvníků.
V baru jsme chvíli poseděli, pak jsme sečetli, co každý snědl
a vypil, a dali jsme peníze do kasičky. V tom vlastně spočívá
krása lesního baru! Jeho majitel věří v poctivost lidi, a tak bar
není ani hlídaný, ani s obsluhou. Prostě přijdete a sníte a vypijete, co chcete. A podle toho pak necháte peníze v kasičce.
Uklidili jsme po sobě a vydali se na další cestu.

Lesní bar nebyl náš konečný cíl cesty, ale nejvyšší vrchol
Rychlebských hor - Smrk – od-tud vzdálený 9 km. Stoupali
jsme po cestě pořád k vrcholu, míjeli jsme i další lesní bar,
ale ten nebyl ani zdaleka takový jako ten, ve kterém jsme
se stavili. Tam byly pouze lavičky a pitný pramen. Po cestě
nahoru jsme trochu zmokli, ale to nám moc nevadilo, protože na vrcholu jsme se zahřáli slivovicí, kterou jsme dostali
od pana ředitele k takovýmto příležitostem.(Teď vás určitě
každého mrzí, že jste nešli s námi-).
Tam jsme si taky pořídili společnou fotku, opět se trochu
posilnili a pokračovali dál. Teprve až teď jsme sestupovali
z kopce dolů. Dorazili jsme do Ramzové, kde jsme se stavili
na závěrečné pivko, pak jsme nasedli do vlaku a odjeli směr
Jablonné nad Orlicí.
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Na výlet nás šlo pouze osm, což si myslíme, že na firmu
s tolika zaměstnanci není zrovna velké číslo. Ale výlet jsme
si užili i tak a plánujeme, že na podzim bychom uspořádali
podobný.
Doufáme, že se najdou další nadšenci a přidají se k nám.
Už teď se těšíme!
Kolektiv FÚ

TRADIČNÍ LETNÍ AKCE CIHELNA
Akce Cihelna probíhá poblíž města Králíky již mnoho let.
Sjíždějí se sem nejen nadšenci vojenské techniky z celé České
republiky, ale i tisíce rodin, které se seznamují s osudnými
momenty českého národa formou historické ukázky a poznávají práci současné Armády ČR, Policie ČR, IZS, Celní
správy a Vězeňské služby ČR.
Se svou rodinou na Cihelnu jezdím již dva roky a každý
srpen jsme si zde sobotní program náramně užili. Právě historická ukázka je vždy nejočekávanějším bodem programu.
Z děla se ozve ohlušující rána a rázem se ocitnete na bojišti!
Vědomí, že vše není pouhým divadlem, ale že tyto okamžiky
skutečně zažili lidé v minulém století, jje tíživé.

ho auta a vytahuje jím pachatele ven.
U stanu celní správy mají možnost návštěvníci zhlédnout
mimo jiné i fotografie exotických zvířat pašovaných ze zemí
původu těmi nejkurióznějšími způsoby. V rámci prezentace
vězeňské služby je zde postavena provizorní cela s vybavením
a rozměry stejnými jako v reálné věznici, a tak jsem měla
možnost popřemýšlet, jak odsuzující pocit to musí být trávit
na tomto prostoru veškerý čas.
Zážitkem pro nás byla možnost si v rámci prezentace bezpečnosti na silnicích vyzkoušet trenažér auta připevněného
k plošině, kde si zapnete bezpečnostní pásy a jste dvakrát
přetočeni na střechu. Věřte, že po této ukázce oceníte funkci
a nutnost používání bezpečnostních pásů.
U stánku firmy Excalibur je pokaždé dlouhá fronta zájemců o vyřazené armádní oděvy. Pořídila jsem si zde již pár
svršků užitečných na túru do přírody.
Doporučuji spojit návštěvu akce Cihelna s prohlídkou některých bunkrů v okolí. Mým oblíbeným je Bouda, nacházející se cestou ze Suchého vrchu do Těchonína. Při prohlídce
každého z nich mě napadá myšlenka, jaké by to bylo při
skutečném uzavření bunkru a nuceném žití v těchto prostorách a vybavení.
Vřele doporučuji návštěvu letošního ročníku Cihelny, který se bude konat v termínu 22.-23. srpna 2014 u Králík.
Uvidíme se tam!
Kateřina Doležalová
štáb Lisovny

slavný Pandur

Před dvěma roky pro mě byl největším zážitkem přelet gripenů nad Králíky. Rychlost a ohlušující rachot těchto strojů
donutil všechny účastníky vyvracet k nebi hlavu s pusou otevřenou úžasem.
Přehlídka vojenské techniky není zážitkem jen pro přítomné pány. I já jsem se nasoukala do několika typů tanků
a vojenských vozidel a nedokázala jsem si představit, jak se
nasoukají dospělí vojáci do tak malého prostoru. Také rozestavěná polní nemocnice je zajímavá k poznání,v jakém prostředí je poskytována zdravotní péče při obranných misích či
humanitární pomoci.
Na programu jsou též prezentace složek IZS. Oblíbenou
ukázkou je výcvik psů psovody, kdy vždy žasnu při posledním povelu, kdy pes skáče otevřeným okýnkem do jedoucí-

u vozového parku Policie ČR
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Pátek 22. 8. 2014
Spanilá jízda vojenské
08.00 - 13.00
historické a bojové techniky
Veřejnosti přístupný
14.00 - 17.45
generální nácvik akce
Kulturní program na
18.00 - 22.00
Velkém náměstí
Sobota 23. 8. 2014 - hlavní ukázkový den
Slavnostní zahájení akce
10.00 - 10.30
Prezentace Armády České
10.30 - 11.40
republiky
Hlavní historická ukázka – 11.40 - 12.50
Mobilizace 1938
Prezentace Policie ČR
12.50 - 13.15
Prezentace IZS
13.15 - 13.55
Prezentace bojové techniky 13.55 - 14.20
VMK
Prezentace Celní správy ČR 14.20 - 14.45
Prezentace Vězeňské služby 14.45 - 15.10
ČR
Prezentace techniky
15.10 - 15.30
Opakování hlavní
15.30 - 16.30
historické ukázky
Slavnostní zakončení
16.30 - 17.00

ZVÍŘÁTKA V IB

Přátelé,
zvířátkům se u nás evidentně líbí, po minulých návštěvách
vydry a bobra, se tuto noc dostavil i pan netopýr. Pravděpodobně se dozvěděl o Jablonském Gurmánovi a přišel si objednat noční večeře, ale samou nedočkavostí nakonec usnul
zavěšený na dveřích šatny kuchařek. Nutno podotknout, že
je slušně vychovaný a zavěsil se z venčí.
Milan Repa
vedoucí Recepce

FIREMNÍ KNIHOVNA V IB
Velikonoční raut
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Knihovna je instituce sloužící ke zpřístupnění knihovních jednotek (knih) veřejnosti. Počátky knihoven lze vysledovat již ve starověku. Mezi nejznámější starověké knihovny
patří knihovna Alexandrijská. Ve středověku knihovnickou
funkci převzaly křesťanské kláštery. První klášterní knihovna na území České republiky vznikla v břevnovském klášteře na konci 10. století. Po vynálezu knihtisku dochází v
16. století k vytváření velkého množství knihoven patřících
různým šlechtickým a měšťanským rodinám. V roce 1348
v souvislosti se vznikem Univerzity Karlovy je založena první
světská knihovna v českých zemích. Na konci 18. století nastává období rušení významného množství klášterů a jejich
knihoven, místo toho vznikají knihovny veřejné.
Centrální knihovnou České republiky je Národní knihovna, která vykonává řídící funkci v systému českých státních
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veřejných knihoven. Její knižní fond je univerzální, uchovává
i speciální sbírky a konzervační fond. Nyní slouží jako univerzitní knihovna Karlovy univerzity. Je největší a zároveň
jednou z nejstarších českých veřejných knihoven, její sbírky
mají celoevropský význam. Celkem uchovává a zpřístupňuje
více než 6 milionů dokumentů s ročním přírůstkem 70 000
titulů.
Dle ČSÚ v roce 2012 se v České republice nacházelo 5
401 knihoven.
Chtěla bych vás informovat, že jsme založili firemní
knihovnu.
Naše knihovna je umístěna v hlavní budově IB v prvním
patře v zasedačce (zasedačka ADAM), k dnešnímu dni čítá
164 titulů. V knihovně je uložena převážně odborná a naučná literatura. Jsou zde i knihy v cizím jazyce, a to v anglickém a německém. Můžete zde nalézt knihy z oblasti
ekonomie, stavitelství, zahrádkářství, soubory fotografii našeho kraje, cyklovýlety a literaturu týkající se oblasti výroby
plastů. Rozpis jednotlivých titulů je umístěn přímo v naší
knihovně, můžete ho však nalézt i na našem serveru. Pokud
vás nějaká kniha zaujme a budete si ji chtít vypůjčit, navštivte finanční účtárnu.
Budu se snažit, aby se naše knihovna postupně rozšiřovala
o nové tituly. O jejím úspěchu budeme rozhodovat sami.
Záleží tedy i na vás, jak se bude rozrůstat. Pokud máte nějakou odbornou nebo naučnou publikaci a chtěli byste ji mít
v naší knihovně, přineste ji k registraci do FÚ.
Přeji příjemné počtení.
„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat
moudrost však znamená stávat se hlupákem“.
Jan Ámos Komenský
Bartošová Renáta
Finanční účtárna

Běh míru - běžci IB

HLINEČTÍ BĚŽCI DĚKUJÍ
ISOLITU-BRAVO
ANEB
ODPOVĚDNOST VŮČI SPONZORŮM
JE VYŠŠÍ, NEŽ SE MNOZÍ DOMNÍVAJÍ
V loni na podzim jsem vstoupil do běžeckého oddílu
v Hlinsku.
V klubu je asi 10 aktivních členů, výsledky perfektní, peníze na provoz klubu minimální, až žádné.
Letos na jaře přišlo na řadu téma, proč neběháme v jednotných dresech? Odpověď je jasná - staré již dosloužily, na
nové není. Na řadu přišla sebekritika kolegů běžců – nejsme
schopni sehnat firmu, která by nám dala 10 tisíc korun na
deset triček, doba je zlá.
Koukám nevěřícně na ten argument a nechápu ho. Proč
nesháníme 4 x 2500,- Kč? To nám dá přeci každý, a když
uděláme výběrové řízení a budeme šikovní, pořídíme za ty
peníze celé komplety, ne jen trika!
V první řadě jsem myslel na naši společnost Isolit-Bravo,
to by byla výhodná reklama v Hlinsku! Historicky nosili
všichni tamní sportovci reklamu ETY, ale po té, co byla zadlužená továrna prodána z Hlinska, tak je po všem.
Navíc jsme našimi spotřebiči BRAVO obratně nahradili
ETU v regálech prodejen a na Hlinecku se nám daří velmi
dobře. Ideální! Je čas ukázat další sílu! Konkrétně - tým běžců v zeleném pod nepřehlédnutelným logem BRAVO.
Věci jsem si dobře promyslel.
U vedení IB – jako generálního sponzora - jsem zažádal
o částku 3000 Kč s tím, že bude mít výhradní právo na
umístění loga na srdci a dále právo provedení konkrétního
návrhu na grafiku dresů. To jsem samozřejmě rád zastřešil a
vše připravil v našich barvách. Povedlo se! Oblečení je velmi
líbivé, a jakmile se někde objevíme v celé parádě, jsme středem pozornosti fotografů a médií!
Od začátku jsem myslel hlavně na sponzory. Nesmíme
je zklamat! Oslovil jsem celkem čtyři své známé - majitele
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nebo zástupce firem - s příslibem kvalitní prezentace a dále
s uvedením jejich loga v médiích při příležitosti umístění na
stupních vítězů. Dále jsem graficky znázornil loga tak, aby
byla i na zadním dílu, a to vcelku nestandardně nad sebou.
Pro loga jsme využili místo vpředu, vzadu a na čelence. A
propos, málokdo ví, že se ženy dívají mužům na zadek, proto
je na zádech logo BRAVO první odspodu -.
Je to prostě propracované odpředu dozadu a od hlavy po
zadek.
Nesnáším, když někdo jen vytáhne peníze od sponzorů,
něco si koupí, ještě tak šikovně, aby zbylo na bujarý večírek,
a na sponzory udělá dlouhý nos. My jsme všechny získané
prostředky investovali do slíbeného a nyní jen posíláme fotografie, kde se náš oddíl blýskne.
Hned v prvním půlmaratonu náš běžec získal titul mistra ČR a ještě jsme obsadili třetí místo v ženách. V dalším
již mezinárodním závodu jsme získali titul mistra Evropy a
v neposlední řadě jsme byli přizváni na běh míru, kde jsme
díky výsledkům a novým zářivým dresům byli postaveni do
první linie.
Je to prostě radost, když má člověk sponzorům co vracet,
ať už je to v podobě skvělých výsledků nebo pěkných fotografií, které proběhly médii.
Tímto děkujeme Isolitu-Bravo v Jablonném nad Orlicí!
Milan Žemlička
vedoucí D5

NEPEČENÝ LETNÍ DORT

Korpus:
- máslovo-oříškové sušenky, rozdrobené 250g
- hořká tmavá čokoláda 200 g
Náplň:
- mascarpone 500 g
-pro levnější variantu můžete použít tvaroh se smetanou
- šťáva a kůra nastrouhaná z 1 limetky
- moučkový cukr 3-4 zarovnané lžíce (podle druhu zvoleného ovoce)
- maliny,borůvky či jiné sezonní ovoce
- dortová forma vyložena potravinářskou fólií
Postup:
Rozdrobené sušenky dobře smíchejte s rozpuštěnou čokoládou tak, aby se kousky sušenek promíchaly v čokoládě. Tuto
směs vlijte do formy a obrácenou lžící ji pevně vmačkejte na
strany a dno. Formu vložte do lednice a chlaďte tak dlouho,
až směs ztuhne.
Zatím vyšlehejte mascarpone s cukrem a limetkovou šťávou
a očistěte ovoce, které smíchejte s připravenou náplní.
Pokud už je korpus ztuhlý, vyjměte jej z formy, opatrně odstraňte fólii a položte na servírovací talíř.
Připravenou náplň i s ovocem nalijte na korpus.
Poté ozdobte ovocem a poprašte nastrouhanou limetkovou
kůrou.
Lucie Pešková
štáb Nástrojárny
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Uspořádali jsme tradiční výlet důchodců - Kromě úhrady dopravy jsme poskytli i štědrý příspěvek na vstupné a oběd
našich bývalých spolupracovníků

S NÁMI JE TU LÉPE!
Návštěvníci Jablonného se zastavují na náměstí, prohlédnou si ho a obvykle se vydají cestou nahoru ke kostelu . Projdou bránou a kolem kostela, kde je původní starý hřbitov,
pokračují dál do parku a okolí. Cestu z náměstí a popsanou
trasu používají i všichni , kteří na tom konci města bydlí.
Starý hřbitov patří do památkové zóny. Jeho stav, ale poznamenal čas a dlouhodobě neprováděná údržba a renovace.
Iniciativou Isolitu - Bravo vznikla zajímavá a cenná spolupráce s farností Jablonné nad Orlicí . Jedná se o úpravu
vnitřního prostotu kolem jablonského kostela.
Na tomto místě je několik zchátralých pomníků a obrubníků. Dlážděný chodníček, který tudy vede, je hrbolatý,
obrubníky pokřivené. Vstupní schody směrem od náměstí
jsou rozbité, další schody ke hřbitovu rovněž, zábradlí nevyhovující.
Celek nepůsobí dobře a vyžaduje obnovu.
Impuls pro akci podal p. ředitel ing. Štěpánek. Vznikla
pracovní a organizační skupinka, složená ze zástupců farnosti a naší firmy, která připravila časový i praktický plán
postupu prací.
Isolit - Bravo poskytuje technickou a odbornou pomoc,
farnost zajišťuje pomocné práce. Tak například jedna z prvních akcí bylo pískování a čištění kovových křížů na náhrobcích .To už je dokončené, část pomníků byla znovu ustanovena na nově vybudované základy.
Pro letošní rok je plánováno dokončit polovinu celkové

plochy. O velmi zdařilém výsledku se můžete přesvědčit už
nyní, i když není ještě všechno hotové.
Považuji za velmi cenné udržet historický památkový prostor nejen pro tento čas, ale i pro čas budoucí.
Snad nás pohled na pomníky, jména a uvedené roky přiměje k zamyšlení nad tím, co je vlastně v životě důležité…
Možná hledáme něco podstatného velmi složitě a moc daleko od nás. A ono je to vlastně jednoduché a docela blízko…
Uvedená akce a její konkrétní výsledky svědčí o tom, že
nadpis tohoto článku a firmou používaný slogan není jen
prázdné heslo.
Pokud by se chtěl někdo třeba i jednorázově ve volném
čase zapojit, ozvěte se panu řediteli nebo mně.
Václav Vacek
Manažer Nástrojárny
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STARÝ HŘBITOV (NAŠÍ ŘEČÍ HŘBITŮVEK) ANEB AKTIVITY MIMOPRACOVNÍ
Před několika měsíci jsme byli osloveni některými nadšenci a místním farářem Pavlem Pokorným, zda bychom se
chtěli připojit ke zvelebení starého hřbitova v Jablonném.
Akci zaštítil Kvido Štěpánek, ředitel naší firmy, jako dar církvi katolické.
Již 5. května náš spolupracovník Keyzer Jurij opískoval
kovové kříže asi poloviny Hřbitůvku, které byly následně
brigádníky opatřeny novým nátěrem.
20. května v 9:00 jsme pak za krásného počasí nastoupili
s Láďou Paukem a zapojili se mezi brigádníky do již započatých výkopových prací. Ze svého místa bylo odsunuto 12
náhrobků, které stály nakřivo, a na těchto místech vykopáno do nezámrzné hloubky 12 děr pro nové, pevné základy.
Druhý den kolega Pauk s panem Vraňákem a brigádníky z
farnosti zvládli vybetonovat všech 12 základů. Zpracováno
bylo asi pět kubíků betonu, které jako dar poskytl pan Ing.
Josef Vacek, majitel místní betonárky.
Jelikož betonové základy musely přiměřenou dobu zrát,
pustili jsme se s Láďou Paukem a Petrem Bartoníčkem do
prací u Anděla v Hradiskách.
2. června jsem odstranil starý mostek, mříž u pramínku a
vykopal jámy pro betonové základy. Kvido Štěpánek nechal
zhotovit novou mříž a lávku v truhlárně u Mrázků a s Láďou
jsme je 4. června zabetonovali na svá místa. Kolega Bartoníček mezitím obrousil dubové lavičky, které od sluníčka utrpěly za rok své, zatmelil je a natřel. Po vyzrání betonu bylo
vše zahrnuto zeminou. Nutno poznamenat, že o Andělskou
zahrádku trvale pečují manželé Šafářovi.
Nyní pracujeme na systému zavlažování zeleně okolo sochy Anděla. Hodláme k tomu využít skutečnou perlu staré
klasické strojařiny – vodní trkač. Jak jen dostat vodu samočinně do výše mnoha metrů, aniž byste k tomu potřebovali elektrický či spalovací příkon a čerpadlo?! Divte se, jak
chcete, ale ono to skutečně jde! Až se vám doma průvanem
zabouchnou dveře, vzpomeňte si, že ten efekt je půlkou vynálezu vodního trkače. Druhá půlka se jmenuje hydraulický
ráz.
16. června po vyzrání betonových základů na Hřbitůvku
jsme na ně s Láďou Paukem a brigádníky z farnosti přilepili
chemickou kotvou náhrobky, které v době zrání základů
brigádníci znatelně očistili, k čemuž mimo jiné pomohla i
zapůjčená vapka z naší firmy. Očištění jsem se ještě pokusil vylepšit pomocí přenosné pískováčky, a to mramorovou
moučkou.
Celý proces čištění jsme si odsouhlasili se sochařem Michalem Moravcem, profesorem kamenické školy v Hořicích
v Podkrkonoší – jinak též autorem kopie Anděla.
V současné době probíhá rekonstrukce staré dlážděné cesty Hřbitůvku. Na tuto práci nastoupil Láďa Pauk s velkým
pomocníkem locustem, lidově Bobkem, a traktorem Zetor
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z naší firmy a společně s brigádníky jim jde práce pěkně od
ruky. Uložení odpadů zdarma nám umožnil pan Jan Janoušek, spolumajitel KOS s. r.o. Dále byly v naší firmě zrenovovány kovové součásti z třetiny Hřbitůvku, jejichž demontáž,
montáž, nátěry a související provádí pan Jiří Šafář.
Zamýšlíme rovněž opravit hřbitovní zeď.
Našli jsme také účinlivou slévárnu, která odlila sloupky
hrobu legionářů, kdysi vandaly ukradené, a umělecký kovář
Hamřík vykoval chybějící řetězy. U něho bychom chtěli zadat tři nová zábradlí, která nahradí ošklivá trubková z doby
socializmu. Paradoxně přitom musíme ještě bojovat s památkáři, kteří namísto pomoci házejí klacky pod nohy. Kde byli
tito dnes bojovní úředníci za socializmu, když se na barokní
hřbitov navařovala zábradlí z ohnutých lešeňových trubek?
Před ukončením máme výběrové řízení na dodavatele dvou
nových pískovcových schodišť.
Jen tak mimochodem jsme se - především odbornou fajnovou prací pana Jana Merty - podíleli na rekonstrukci hodin kostelní věže v Čenkovicích, kde nám poté pan farář
umožnil uložit do měděné kostelní vížky různé dokumenty.
Až ji naši pravnuci otevřou, budou se divit, jaké tajnosti se
o nás dozví!
O tom, že se vzhled Hřbitůvku i Andělské zahrádky podstatně mění k lepšímu, není pochyb, a budeme rádi, když si
vše přijdete prohlédnout.
A kdo se akce dosud zúčastnil?
Isolit-Bravo:
Pauk Ladislav, Repa Milan, Šafář Jiří, Vraňák Ján, Merta
Jan, Keyzer Jurij
Farníci:
Krátký Jaroslav, Horák Václav, Faltus Josef , Pomikálek Jiří,
Hanus Jiří , Mařík
Pavel, Jiráska Jindřich , Fajt Jiří , Vacek Václav ,farář Pokorný
Pavel
Sponzoři:
Isolit-Bravo s.r.o. - Ing. Kvido Štěpánek
Vacek s.r.o. - Ing. Josef Vacek
KOS s.r.o. – Město Jablonné nad Orlicí - Jan Janoušek
Milan Repa
vedoucí recepce IB
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ŘEMÍTÁNÍ

DOUŠKA NEBOLI PŘÍPISEK
OD

MILANA ŽEMLIČKY

K JEHO ZAJÍMAVÉ PŘEDNÁŠCE
Milan Repa tryská mramorovou moučkou jeden z náhrobků,
shodou okolností pradědečka a prababičky našeho ředitele.

JABLONSKÝM PODNIKATELŮM
Milí přátelé,

MOTIVACE A MORÁLNÍ
ENERGIE,
KONANÉ 23.5.2014
/DALAJLÁMA /

jak jste možná zaznamenali, spolu s místními farníky jsme
se pustili do rekonstrukce Starého hřbitova.
Protože slovo ďábel pochází z řeckého slova diabolis, které
znamená rozdělovat, je podle mého názoru správné a potřebné, aby nás podobné akce naopak spojovaly.
Nechtěl bych tedy v žádném případě strhnout palmu vítězství a zásluh na naši firmu, potažmo ani na farníky a rád
bych Vás požádal o spoluúčast na této a podobných akcích.
Jakou formou a zda se spolu-účastnit budete, ponechávám
na Vás. Jistě na to správné řešení přijdete.
S přátelským pozdravem,
Kvido Štěpánek

LIDÉ

NADÁVAJÍ, MÍSTO ABY SI VÁŽILI

A CENILI TOHO, CO DNES MAJÍ…

„Vynálezce to je prej ten Kvido výbornej! Vosudným se
mu ale stal vynález mikrofonu, kerej, dyž se do nĒj lže,
dá ĢeĀníkovi hned pĢes hubu! Minulý týden to zkušebnĒ
namontovali do parlamentu a pĪlka politikĪ byla hned v
pracovní neschopnosti!“

Člověk s hrůzou sleduje, jak se časy mění... Ano, můžeme
být rádi za nové technologie, za nové metody v medicíně a
mnoho dalších objevů a pokroků. Nicméně často se zamýšlím nad tím, jak je dnes člověk rozmazlený. Naše děti a děti
našich dětí vyrůstají ve stále se zdokonalujícím světě. To,
co byl kdysi zázrak, je dnes nutnost anebo standard. Kdysi
slovo práce znamenalo uživení sama sebe a také to, co k životu patří a samotného člověka naplňuje. Kdo nepracoval ,byl
celou společností, resp. komunitou, odsouzen a následně vyštván z kraje. Děti i těhotné ženy chodily pracovat na pole
- nebylo na tom nic zvláštního. Děti se rodily zdravé a bez
potíží a od malička byly vedené k práci.
Jak je to dnes?
Dnes je spíše moderní nepracovat. Pro spoustu mladých
lidí je většina prací podřadných a neuspokojivých. Mnoho
z nich by nejraději nedělalo nic, ale pobírali maximální
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mzdu. Dnes lidé bohužel neumí převzít odpovědnost za
svoje činy. Taktika je - abych si udržel práci, tak nebudu
do ničeho moc zasahovat a budu přehazovat svoje chyby a
zodpovědnost na ostatní.
Jaké by to bylo, kdyby se dnes spolupráce, vzájemná pomoc, pokora a zaujetí k činům přenesly do moderní doby?!
Kolikrát si říkám, jaké by to bylo u nás ve firmě, kdybychom
ještě více spolupracovali, novým spolupracovníkům ukázali
správné postupy a zásady a zároveň je vedli k tomu, aby rádi
pracovali, jejich práce je naplňovala a díky ní si mohli plnit
své sny… Nechuť k práci nemůže vést k lepším výsledkům!
Pravdou je, že jaký si to uděláme, takový to budeme mít!
Vždy je jednodušší nadávat a hledat viníky, než přiznat
svoji chybu a snažit se ji napravit… Ale kdyby každý z nás
překonal sám sebe a začal si více vážit toho,co již dnes má, co
mu dává dnešní doba,bylo by možná všechno snazší.
Pracuji ve firmě již 17 let a zažila jsem zde spoustu příjemných i nepříjemných chvil. Nicméně jsem ráda za to,
že mám stálou práci, že jsem měla možnost postupu, i když
jsem cizinka a moje čeština není dokonalá. Důležité je, aby člověk, ať už bude dělat cokoliv, vždy do
toho vkládal část sebe. Nedělal to jen proto, že musí, ale těšil
se z toho, co ho na té práci baví a naplňuje…
Žijeme v zemi, kde nejsou živelní pohromy ani války a ani
tady netrpíme hladem.
Příště, až vás třeba napadne stěžovat si, nadávat anebo litovat se, zamyslete se, zda je opravdu na co?
Každý den nemůže být slunečný, občas přicházejí bouřky
a přeháňky…
Ganna Keyzerová
vedoucí Montáže a Kovo

M ALÉ LETNÍ PŘEMÍTÁNÍ
(O PŘÍVĚTIVÉM MLUVENÍ)
Začta se do inspirativního článku Ing. Kv. Štěpánka v posledním Občasníku s názvem Přívětivé mluvení, jako bych
byl vybídnut o tom zapřemýšlet a nějakou doplňující myšlenku ze sebe vyplodit.
Panu řediteli přednášet se nechtělo, ale jistě je dobře, že
nakonec přednášel.
Prý si připadá nemotorný a že nemá lidem co říci. Cha,
chá! To mohou lépe posoudit přece jiní!
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On si tak ale připadá. No, jak mi sám řekl, je tak naprogramovaný.
No, bohužel, ty naše geny, geny a zase geny! Jak těžko se
nám z nich vyklouzává, že, pane Kvido?! A dále, úspěchy!
O těch vašich vědí přece všichni lidé kolem, kteří jsou nezávistiví. V tomto případě není třeba čekat až na smrtelnou
postel. Jistě, i vám se může stát chyba, ale zase vaše naprogramování vám zavelí ještě k většímu úsilí a chybu napravit.
Čili jistě (když už se vám stane) z ní dokážete vyloupnout
to pozitivní, které na dně každé chyby bývá. Jen po tom jít,
najít to, poučit se a napravit, co se nám nepodařilo. A to vám
vlastní je!
Píšete o tom, kdo je úspěšný lékař, a máte pravdu. Ale jsou
(aspoň pro nás) úspěšní ti, kteří zde vystudují za nemalé státní peníze a pak zcela bez skrupulí odcházejí za více penězi
do zahraničí? Výmluvy na lepší technické vybavení v západně zahraničních nemocnicích, myslím si, že teď už neobstojí. Vždyť většina našich zdravotnických zařízení je také už
špičkově vybavena! Proč se jim neurčí, že když si tady mohli
(celkem levně) vystudovat a pak odchází nechtíce pracovat
pro občany této země, aby vrátili to, co do nich stát investoval? To je naprosto nepochopitelné.
Vize, služba veřejnosti, jak píšete, bohužel, mnoho lidí
dnes nezajímá. Jisté je, že bude-li tento egoisticko-konzumní
trend pokračovat, tak naše civilizace, jako mnoho úspěšných
už před ní, zanikne. To se nakonec ozývá často i ve vašich
proslovech, které jsou z rodu vizionářského.
V souvislosti s vámi jsem vzpomněl na jednoho významného člověka, se kterým jsme měli spolu s manželkou možnost setkat se a trošičku jej poznat.
Milý, laskavý a pokorný průkopník naší dětské psychologie, bohužel již nežijící, pan prof. Zdeněk Matějček. Jednou
řekl, že v našem světě je jeden nadmíru důmyslný princip, a
to, že stále se něco připravuje – ale spuštěno je to, až dozrál
čas... (Trošku jsem zparafrázoval, ale věřím, že by mi to pan
profesor odpustil.) Tento člověk byl také naprogramován,
aby pracoval až do konce. Jeho usilovná vůle mu také byla
jistě dána do genů, ale určitě musel přidat svoji píli, úsilí a
zarputilost. V tom se mu vy určitě podobáte. On, když mu
byla stanovena smrtelná diagnóza, rozhodl se zbylý čas věnovat zase práci. Napsal krásnou knížku – Psychologické eseje
(z konce kariéry). Vyšla před 10 lety. Této době říkal Zkrácený čas. (Co by v takové situaci dělal jeden každý z nás, těžko
odhadovat.) Ano, Zkrácený, nikoliv Ztracený. To je důležité.
Přidám zde trochu jeho slov. O lidském věku píše:
Profesor Vondráček (zakladatel československé psychiatrie)
pravil, že v padesáti dosahuje člověk poměrně vysokého stáří
v poměrně mladém věku. Profesor František Kábele k tomu
dodával, že po šedesáti se člověk udržuje při životě už jenom
násilím. Když jsem se ho ptal, co mám dělat po sedmdesátce,
suše podotkl: „To musíš to násilí už jen stupňovat.“
Opakuji si moudrá slova Bible, že (češtinou bratří kralických) věku lidského jest sedmdesáte let. Jestli kdo silnějšího
přirození, tedy i osmdesáte. Co navíc jest, od Pána Boha jest!
Buďme tedy vděčni za každý den a užívejme si jej – vždyť je
nám darován z milosti Boží!
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Vážený příteli, že si říkáte přátelský ke spolupracovníkům,
že se vám to mockrát nevyplatilo, že jste jako delfín (jaký si
k tomu dáváte přívlastek, si netroufám ani napsat), že býváte
nakopnut, ale po otřepání jdete zas dále, to je ono, říkám si,
a také nebrat sám sebe moc vážně. Je dobré se podívat na:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dunning-Kruger%C5%AFv_efekt a dozvědět se skutečnost, kterou popsali tito dva
pánové, Dunning a Kruger, kteří za to v roce 2000 dostali
Nobelovu cenu za psychologii. Jen stručně řečeno: jimi popsaný efekt nám říká, že míra odbornosti v daném oboru má
vliv na schopnost hodnocení sebe i druhých. Lidé s nízkými
schopnostmi či kompetencemi v dané oblasti dosahují nízkého výkonu, avšak mají naopak tendenci výrazně přeceňovat dosažený výsledek při srovnávání s ostatními. Naopak
lidé s vysokou odborností své dosažené výsledky mírně podceňují. V prvním případě jde o přecenění vlastních sil, ve
druhém případě o přecenění sil ostatních.
Z toho vyplývá, že ti první, nemajíce reflexi vlastních
schopností (tedy jsou hloupí a neschopní, a takoví lidé na
světě vždycky byli, jsou a budou), nemohou znát o sobě
pravdu, derou se nahoru a chtějí mít moc. Často se jim to
podaří, pak bohužel rozhodují a své chyby, které se později
ukážou, svádí na jiné, na okolnosti apod.
Tedy podle Bible – nevědomost hříchu nečiní. Ale těch
škod a katastrof jistě bývá víc než dost!
Tak hezké léto…
MUDr. Jaromír Kratochvíl
Domov OLGA, Blansko

PODOBNOST NENÍ NÁHODNÁ
Někdo si může myslet, že jsme nepořádníci a že jsme
ukrajinskou vlajku na nejvyšší žerdi, kam jsme ji při ruské
okupaci Krymu na podporu Ukrajiny vyvěsili, zapomněli.
Nezapomněli. Jak všichni víme, situace na Ukrajině se od té
doby nevyřešila a Velký východní bratr chuť na půlku ukrajinské země mít nepřestal. Proto tedy není ani možné vlajku
spravedlivě stáhnout. Bude vlát na čestném místě do té doby,
než Pravda zvítězí. A není to klišé – je to přece heslo naší
prezidentské standarty!
Vedle toho je tu další důležitá věc – podobnost mezi Čes-

kem a Ukrajinou.
Nejenom v jazyku a slovanských kořenech, nejenom
v tom, že se v obou zemích nějakým řízení božím rodí ve
světě nevídaně vysoké procento hezkých žen. Ukrajina je do
extrému vyhnané Česko! Korupce, která je u nás velká, je na
Ukrajině příšerně velká! Nadávání, stížnosti na život, pasivita
a odevzdanost, které u nás kazí život jedince i společnosti, jej
na Ukrajině činí přímo nesnesitelným! Sklon k bordelizmu,
který otravuje život v Česku tak, že se v sousedním Německu
dokonce staletími vyvinulo přísloví Binec jako v české vesnici
zezadu, na Ukrajině život přímo paralyzuje! Útěk od zodpovědnosti, házení funkcí pod nohy a flinty do žita s oblibou
ve chvílích nejtěžších, které nás trápí zde, rozvinuli Ukrajinci
na mistrovskou úroveň – viz nedávná demise jejich vlády! A
tak by bylo lze pokračovat…
Bratříčku ukrajinský, tvůj prapor nad námi vlaje za tvoji i
naši svobodu. Padneš-li ty, nebude trvat dlouho a padneme
také!
Kvido Štěpánek
ředitel firmy

ODVRÁCENÁ TVÁŘ LÉTA
LÉTO - pro většinu z nás asi nejkrásnější období v roce.
I když musím přiznat, že pro některé by to mohly být i Vánoce, které považujeme za svátky klidu, dny, kdy po dlouhé
době uvidíme své blízké a dostaneme od nich nějaký dárek.
Ale i to je pomíjivé ve srovnání se sluníčkem, cachtáním ve
vodě, navštěvováním cizích zemí, dobrou náladou, možností
odložit kabáty a ukázat nohy v sukních.
A kdyby toho nebylo dost pro některé pochybovače, je statisticky prověřené, že v této době se nejvíce lidí zasnubuje a
slibuje si věrnost, ve dnech prosluněných sluncem lidé nejvíce vyrážejí na dovolenou a seznamují se.
I když si to nechceme přiznat, léto může být i zrádné pro
náš organismus, psychiku a zdraví. Výčet neřestí tohoto období je překvapivě veliký. Když pomineme ty nejčastější,
jako je úžeh, úpal, spáleniny od slunka, omdlévání způsobené nedostatkem tekutin, klíšťata a komáři, hrozí nám i větší
nebezpečí.
V této době mnoho lidí zkouší nebezpečné sporty, se kterými může být spojené utonutí nebo nějaký vážný úraz. Důvodem bývá často alkohol, neodhadnutí svých sil a zbytečné
riskování. Přiznejme si, každý se rád předvádí, a když u toho
stojí skupina pěkných lidí, málokdo se tomu ubrání. Zlomenina, vyražený zub nebo vyvrtnutý kotník není dobrým
společníkem na prázdniny!
Dalším nebezpečím, i když se to nezdá, může být otrava
z jídla. Jedná se o jídlo s majonézou, vejci nebo mlékem,
které je ve vysokých teplotách nebezpečné, pokud není
správně skladováno. V zahraničí to pak mohou být pokrmy
z rychlých občerstvení, nemyté ovoce a zelenina a především
nebalená voda. Nikdo z nás určitě nechce trávit dovolenou
s problémy se zažíváním, horečkou a křečemi.
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Některé strasti se mohou proměnit i v komické chvilky, na
které rádi vzpomínáme. Většina z nás asi už tuší - mám na
mysli řeč, která nás odlišuje. Asi každý se setkal s jazykovou
bariérou. V tu chvíli se z nás rázem z vteřiny na vteřinu stávají odborníci na pantomimu. Ruce, nohy a někdy i zvuky
nám nahradí přesnou výslovnost toho, co potřebujeme nebo
hledáme. Nikdo se za to nemusí stydět, protože i jazykoznalci si ne vždy vědí rady, a to v situacích, kdy mu protějšek
nerozumí. Na druhou stranu si i lidé ze stejné země nemusí
vždy rozumět…
Občas se i nepříjemně zapotíme. V období dovolených se
to stává nejčastěji na letištích, kdy dojde ke zpoždění letu, ne
vlivem počasí. Cestovní kanceláře se nám ale snaží hodiny
i dny čekání zpříjemnit. Někdy zlé je pro něco dobré. Tato
nesnáz kolikrát lidi sblíží a mohou se stát z těchto chvil začátky přátelství.
Dalším nebezpečím je pak rychlé vyprázdnění našich peněženek. To je způsobené plánováním dovolené, chozením
na zábavy a poutě a dále pak letními slevami. Tyto neřesti
jsou nevyzpytatelné a proti nim není žádná ochrana. Bohužel.
Nyní nastává ta vhodná chvíle, kdy bychom se měli všichni zamyslet a zeptat se - je léto opravdu nejlepším obdobím
v roce i přes tyto útrapy, které nás mohou potkat?
Věřím, že ti, kteří léto milují, vztah k němu nezmění a
budou si ho užívat stále naplno. Měli bychom pamatovat na
to, že uplatňováním některých zásad bezpečnosti nás prožití
léta neomezí.
Proto užívejme léta a v září doufám, že se všichni setkáme
v takovém stavu jako před prázdninami!
Bartošová Renáta
Finanční účtárna

mace neměl, a tak je naopak sháněl a klábosení bylo naopak
velmi potřebné.
V dnešním světě protínáme skutečně miliardy informací,
které se nám proženou hlavou.
Máme nastavenou určitou úroveň vnímání, pod ní nechceme jít. Nepotřebujeme reagovat na vše, co se nabízí, ale
někdo vám to právě nemilosrdně cpe, proti vaší vůli. Uvědomme si to a vyvarujme se tohoto přešlapu. Děláme ho
všichni.
Když něco řešíte, vždy argumentujte jen důležitými faktory, které vedou k vyřešení věci. V opačném případě nebudete
mít nikoho na příjmu a stanete se otravnými kecaly.
Právě ti chytří z vás to určitě pochopili i na takto zkráceném, ale i tak rozsáhlém formátu. Mohl bych klidně popsat
celou stránku, ale pravděpodobně by můj důležitý příspěvek, rozšířený o omáčku, nikdo nečetl…
Když člověk mele nesmysly jen pro to, aby něco řekl, tak
v očích ostatních vypadá takto: bla, bla, bla, bla, bla, bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
bla, bla, bla…
Když se nad tím, co jsem napsal, zamyslím, tak by stačilo
pouhé:

NEOBTĚŽUJME
INFORMACEMI

SE

BEZVÝZNAMNÝMI

- „OKECÁVÁNÍM“.

DOBA ZRYCHLUJE A ČAS NÁS POHLCUJE.
Svět je příliš protkaný informacemi, které musíme vstřebávat. Každý z nás čelí miliardám různých informací denně.
Vývojem moderních technologií jejich počet roste. Člověk je
tak musí třídit a vybírat si ty, které zužitkuje.
Promítněte si minutu svého dnešního života a spočítejte
absolutní hodnotu vnímaných informací všemi svými smysly. Nedopočítáte se. Za jednu vteřinu ujedete v autě až 36
metrů. Za tu dobu přečtete i několik dopravních značek, sledujete přírodu a okolí, auta před vámi, protijedoucí auta, děj
v zrcátkách, posloucháte rádio a někdy spolujezdce, někteří
řešíte i věci v mobilu, cítíte zápach z náklaďáku, jedoucího
před vámi, vidíte kapky deště na předním skle, sledujete navigaci, ovládáte desítky prvků na voze a mnoho dalšího…
Ten samý člověk ještě před pár desítkami let ušel pěšky,
nezatížen informačními technologiemi a shonem, za jednu
vteřinu až jeden metr, takže měl obrácený problém. Infor-
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Šetřme čas a zvyšujme tak produktivitu našich činností
- mluvme jasně, stručně, výstižně a k věci!
Milan Žemlička
vedoucí D5

WOO DOO
Už se vám někdy stalo, že se vám nic nedařilo a váš život
se točil v bludném kruhu? Tak v Africe by pro to měli jasné
vysvětlení – WOO DOO neboli JU JU ( v jazyce Yoruba).
Nigérie je kolébkou woo doo. Zejména jižní část země.
V oblasti států Lagos, Oyo a dalších je ju ju považováno jako
jedno z tradičních náboženství. Jazykem woo doo je stará
Yoruba. Zaříkávadla a rituály se přenášejí z generace na generaci. V tomto tradičním náboženství uctívají různá božstva,
tzv. daities, která za své služby vyžadují nejrůznější oběti, i
lidské oběti tu nejsou výjimkou.
Je zajímavé, jak se woo doo rozšířilo i do světa díky obchodu s otroky. Portugalci založili v Nigérii přístav Lagos, který
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sloužil jako obchodní místo pro obchod s otroky, kteří byli
převáženi loděmi a prodáváni do jiných částí světa. A tak se
i s otroky dostalo woo doo do světa, zejména na Jamajku a
do Brazílie. Zajímavé je, že se tam toto tradiční náboženství
uchovalo i přes to, že obyvatelé Jamajky ani Brazílie nemluví
jazykem Yoruba, ale při rituálech stále používají tento tradiční jazyk.
I v dnešní době, kdy se téměř 100% obyvatelstva hlásí ke
křesťanství nebo islámu, vyhledá pomoc šamana téměř každý Nigerijec. Důvody jsou nejrůznější. Někdo se chce pouze
ochránit před silou woo doo od jiných lidí, někdo chce vyrobit amulety ( charms ) pro nejrůznější příležitosti a někdo
chce dokonce pomocí woo doo dosáhnout úspěchu a získat
bohatství. Nemusím ovšem zmiňovat, že v tomto případě
jsou oběti vždy lidské. Pokud se člověk jednou rozhodne, že
šamana navštíví z důvodu získání bohatství (tzv.money ritual
), a šaman mu sdělí, že musí použít lidskou oběť, není již
cesty zpět. Jistě by ho čekal trest v podobě náhlé smrti nebo
bláznovství.
V Nigérii jsem zažila dvoje prezidentské volby. V tento
čas se v zemi ztrácí neuvěřitelné množství lidí. Pochopitelně
důvod je jasný. Politici potřebují pro svou kampaň i pomoc
daities a jako oběť musí obětovat i několik lidí. Ze stejného
důvodu dochází i k vykrádání hrobů. Pamatuji si, že v období voleb se na hřbitovech konaly noční hlídky. Jednou jsem
četla článek v novinách, kdy jel jeden muž na motorce a vezl
podezřelou tašku. Zastavila ho hlídka policie a po prohledání tašky se našly dvě lidské hlavy. Někteří lidé se živí jako
dodavatelé lidských částí šamanům pro jejich rituály.
A teď přichází otázka, zdali i já věřím na woo doo. Po
sedmi letech, kdy jsem byla součástí této kultury, nemohu
jednoznačně odpovědět. Slyšela jsem množství neuvěřitelných příběhů a v každém filmu je woo doo součástí scénáře.
Všichni moji známí mě ujišťovali, že woo doo existuje, a zasypávali mě příběhy, po kterých běhal mráz po zádech, aby
mi dokázali sílu černé magie. Woo doo mě vždy fascinovalo
z pohledu Evropana, zda a jak je to vůbec možné.
V Africe se traduje, že woo doo může zasáhnout pouze
toho, kdo v něj věří. Proto jsem raději nevěřila. Ale člověk
nikdy neví…Proto jsem se vždy snažila nedělat si nepřátele,
neboť v Nigérii si lidé vyřizují účty zásadně pomocí ju ju. Markéta Bělohoubková
Kontrola D1

ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM SE VYTRÁCÍ…
Čtenář jistě promine - jakkoliv bych si přál psát o pozitivních věcech, cítím povinnost vypořádat se nejdříve s tím, co
tuto společnost trápí, ale co můžeme ještě pozitivně ovlivnit.
Proč bychom se plácali po ramenou, když máme před sebou ještě spoustu tvrdé práce?
Řadu let se setkávám s výrokem - pohleďme na to zdravým
selským rozumem!
Mnozí si ještě pamatujete na staré dobré sedláky, kteří, ač
neměli vysoké školy, mnohé věděli, a když něco řekli, tak to
platilo.
Pojmem zdravý rozum se zabýval už řecký filosof Aristoteles, žijící v letech 384 př. n . l. – 322 př.n. l., a považoval ho
spolu s ostatními smysly za předpoklad poznání.
Právě vy, co ještě disponujete zdravým selským rozumem,
docela jistě víte, o čem mluvím. Jistě i vy vnímáte, že se pomalu, ale jistě vytrácí…
Není třeba dodávat, že pan učitel a pan farář na vsi něco
znamenali. Byli to nejvzdělanější lidé, ke kterým každý
vzhlížel a chodil si pro rady.
Čtyřicátníci a starší, kteří prošli „devatero řemesel“ počínaje garážemi, statky a dílnami a konče setkáváním se s
různými vesnickými učenci všeho druhu, kteří při dlouhých
večerech vzdělávali další generace, nedokáží v nové elektronické době předat to, co sami získali. Je to velký problém a
nikdo se tím, až na malé výjimky, nezabývá.
Nebudu se opakovat, že vzdělávací instituce až na pár výjimek chrlí jeden zmetek za druhým. Chci to řešit! Samozřejmě začínám u sebe, a proto působím na blízké okolí. Negativní ale na tom je, že mě mají všichni za blázna.
Když rodinnou sešlost proložím několika logickými informacemi ze života, z matiky, fyziky, občanské nauky a nebo
práva, namířenými na mladé přísedící, jsem označený za narušitele, který zkazil večírek, slavnostní oběd, nebo dokonce
dovolenou. Sám jedinec totiž nezmůže nic!
Ještě si pamatuji, když mně bylo sotva deset, chodil jsem
večer k bagristům, kteří prováděli meliorace. Od těch zarostlejch chlapů v rozervanejch montérkách jsem se u běžné
kontroly hydrauliky dozvěděl spoustu potřebných věcí, které
používám dodnes. Blbý je to, že dnešní bagrista je většinou
vyučený kuchař, který se jako kuchař nikde nechytl, a tak
hrabe díry do země a ani neví, jaký je v bagru motor. A tak
bych mohl vzestupně pokračovat všemi obory a profesemi!
Prostě nepředáváme si základy, a to nás jednou bude stát
mnohé. Absence myšlení jedné až dvou generací se nechá
zaplácnout tím, že na významných pozicích, které jsou hybnou silou společnosti, setrvává spousta 60 – 80 letých, ale až
tito obětavci ukončí svoji činnost, to bude rána! To mi věřte!
Zamysleme se nad touto problematikou, nebuďme lhostejní k budoucím generacím, a pokud alespoň někdo z nás
má co předat, udělejme to! Dejme si s tím tu práci!
Generace mladých lidí zcela postrádá základní principy
úplně všeho. Žijí ve virtuálním světě, který v podstatě neexistuje. Až dojde na lámání chleba, a to přijde, tomu věřme,
bude následovat velký třesk!
Dobře se budou mít jen ti, kteří budou disponovat zdra-
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vým selským rozumem – prostými realistickými úvahami - a
budou zruční, šikovní.
Nepochybuji o tom, že v tu dobu budou mít všichni vysokoškolské vzdělání, ale bude jim na prd.
To už, mimo jiné, zažíváme teď…
Milan Žemlička
vedoucí D5

5 MINUTOVKA S ING. JANOU
BLAŠKOVOU

systému. Úkolem účtárny do budoucna je „ přesvědčit“ zaměstnance Isolitu- Bravo upustit od soukromých excelovských tabulek a všechny informace navést a vést v systému
HOC.
Vaše pozice je hodně o zodpovědnosti a pečlivosti. Je na
této profesi něco, co vás dokáže potěšit a naopak pěkně
zvednout ze židle?
Daně jsou pro mě koníčkem – to je práce, která mě těší,
ale dokáže mě nadzvednout neexistence pravidel slušného
chování.
Pokud je nějaký náročný den, jak se dokážete nejlépe odreagovat?
Odreaguji se při svých zálibách. Životní krédo, kterým se řídíte, máte?
Nemám životní krédo, jenom zkušenost, že největší srážka
je s blbcem.
Děkuji za rozhovor a přeji hezké léto.
Lucka Pávková
SaM

Věk: to se nehodí Záliby: v zimě - lyže, sněžnice a snowboard
v létě - kolo, kolečkové brusle
a alespoň 1x ročně Alpy a taky zahrada, ale zde se
jedná asi o povinnost
Hudba: rock
Oblíbená kniha/ film: čtu vše kromě detektivek
Vzdělání: VŠE
Rodina: konečně se rozšiřujeme o děvčata Jani, proč padlo právě rozhodnutí Isolit – Bravo, spol.
s r.o.?
Někde jsem četla, že se zaměstnání má měnit po 10 letech, já
ho změnila po 20 letech…
Bylo vaše předchozí povolání také zaměřené na účetnictví?
Účetnictví je jen jedna z činností ekonoma.
Můžete nám prozradit, co přesně vaše pracovní pozice
obnáší?
Daně, audit, peníze …
Máte nějakou vizi, která by zefektivnila práci na finanční
účtárně?
Zefektivnění práce na účtárně je závislé na informacích ze
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NAD SOUČASNOSTÍ SE ZAMÝŠLÍ
Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr.
Jaroslav Maxmilián Kašparů,
Ph.D., dr. h. c.
Jáhen

Kašparů, Ph.D., dr. h. c.,[1][2] jako spisovatel známý též pod autorským jménem Max Kašparů[3], (* 14. května 1950 Žirovnice) je
český psychiatr, pedagog, premonstrátský jáhen a esperantista. Působí
v Pelhřimově. Je autorem duchovní literatury. Je externím spolupracovníkem Českého rozhlasu, kde pravidelně vystupuje v pořadu Jak
to vidí.[4] Příležitostně vystupuje také v pořadech České televize.
O autorovi:
Max Kašparů je spisovatel, premonstrátský diákon, psychiatr, esperantista a autor dvaceti esejistických knih přeložených i do polštiny,
italštiny a francouzštiny.

Max Kašparů před dveřmi kostela v rodné Žirovnici.
Církev
římskokatolická
Provincie
česká
Diecéze
českobudějovická
Zasvěcený život
Institut
od roku 1984
premonstrátský sekulární
institut
Osobní údaje
Datum narození
14. května 1950 (63 let)
Místo narození
Žirovnice Česká
republika Česká republika
Potomci
Bernadetta a Terezie
Povolání
psychiatr a pedagog
Ovlivněn
Tomášem Halíkem
Známý díky
držení nejvyššího počtu
vysokoškolských titulů
v České republice k roku
2012;
esperantista
Významné dílo
duchovní literatura
Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián

Zažíváme vážnou krizi? Proč mají najednou lidé pocit, že
se něco zlomilo, a cítí se zklamaní? Co nás v budoucnosti
čeká?
Dnes pohledem autora, který zná českou duši přímo zevnitř.
Každý student lékařství je už od prvního ročníku studia
veden svými profesory k tomu, aby si u každého pacienta
položil dvě zásadní otázky - proč a jak.
Proč má nemocný potíže? Otázka diagnostická, která vede
k určení choroby. Jak ji léčit? Otázka terapeutická, hledání
cesty k uzdravení.
Je-li naše společnost nemocná, a ona bezesporu nemocná
je, klademe si obě otázky všichni.
Až na několik vrcholných politiků, kteří mají většinou jiné
starosti, než jaké musí řešit lid obecný.
Ovšem co hlava, to názor. Jedni ze současného stavu obviňují komunismus, jiní konzumismus, další neoliberalismus
nebo hédonismus.
Z mého pohledu nepůsobí v této zemi tajemné abstraktní
-ismy, ale hlavně tři silně zhoubné choroby. Ztráta studu,
rozvoj společnosti bez respektování přirozených společenských norem a z obou předchozích plynoucí pocit tíživé
bezmoci. Diagnóza „Žijete v zemi, kde nic není hanba!“ Těmito slovy zhodnotil student z Asie svůj roční pobyt v České
republice. Čím kratší, tím výstižnější bylo jeho hodnocení
klimatu v naší zemi. Měl pravdu.
Z české kotliny se kamsi vytratil stud.
Pojem hanba je dnes už srozumitelný málokomu.
Dítě se nestydí zesměšnit učitele, muž se nestydí opustit
ženu a děti kvůli milence, potomci se nestydí zvednout ruku
na své rodiče, není žádnou hanbou žít jako parazit nebo veřejně propagovat zlo.
Proč by se tedy měli politici ve službách mafií stydět lhát,
krást a podvádět? Svoji velikou vinu na tomto stavu mají
také ty sdělovací prostředky, které z banality dělají tragédii a
z tragédie banalitu.
Žijeme v době, která propaguje nosit všechno naruby.
Normy chování nám prezentují svým nenormálním chováním duchaprázdné celebrity všeho druhu.
Ony totiž zaujaly místo jako vzory po moudrých básnících a osvícených autoritách, do kterých by „moderní český
sjednocený Evropan“ už ani nekopl. Z pořadů některých
televizních stanic, které by měly kultivovat lidskou duši a
zjemňovat smysl pro krásu, pravdu a dobro, teče většinou
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krev, adrenalin, testosteron...
Z této skutečnosti chápu, proč se užívá termín televizní kanály. Kdykoli stojím jako soudní znalec z oboru psychiatrie
u soudu, který projednává činy mladého delikventa, mám
skoro pokaždé tendenci na lavici obžalovaných posadit systém, který vládne v této zemi a jehož jsou mladí lidé obětí.
Ale koho to zajímá? Politiky v žádném případě! Ti mají jiné
starosti. Stávající garnituře jde o to, aby se ve službách různých mafií udržela u moci co nejdéle jakoukoli strategií, a
ti, kteří mlsně hledí na jejich místa, hledají taktiku, jak by je
mohli vystřídat.
Bez onoho přežitku, kterému se říkávalo stud. Obyčejní
smrtelníci v této zemi trpí oprávněnými pocity nespravedlnosti a křivdy, ale parní válec politiky a byznysu si vesele jede
dál. A proč by ne! Sliby, fráze a široké úsměvy těch (všeho)
schopných z předvolebních plakátů tak snadno a rychle shoří pod jeho kotlem. A nikdo se opět za nic nestydí.
Navrhoval bych celospolečenskou infuzi studu a vybraným jedincům implantovat svědomí.
Obojí bude obtížné, protože v prvním případě už těžko
nahmatáme zlozvykem zkolabované žíly a ve druhém už
nerozřízneme politikařením zkamenělou hroší kůži. Místo
domu barabizna Pokud chtěl kdysi zedník postavit pevné a
rovné stavení, potřeboval k tomu kromě kamenů a cihel ještě
maltu a olovnici. Maltu, aby držela pohromadě jednotlivé
kameny a cihly; olovnici, aby stěny byly rovné.
Stavitelé moderní polistopadové společnosti začali sice ke
stavbě používat ekonomické kameny a právní cihly, tedy
stále nové a nové zákony a předpisy, ale absolutně odmítli
používat pojivo a ctít svislou rovnou stěnu.
Kladou cihlu na cihlu bez malty, která se míchá z pokory,
štědrosti, přejícnosti, mírumilovnosti, cudnosti, střídmosti a
činorodosti.
Dřív se této pojivové směsi říkávalo sedm hlavních ctností.
Z olovnice, která se řídí přírodním zákonem gravitace, si
udělali kyvadlo.
Co bylo kdysi jednoznačným tabu, pyšně rozkmitali moderním relativismem.
Mimo jiné je u staveb běžné, že se kameny dávají do základů a cihly na ně.
Tedy zákony jsou nad trhem, ale u českého projektu je
tomu naopak. Trh jako by byl nadřazený zákonům.
Oč má u nás trh silnější zuby, o to bezzubějšími se stávají
zákony.
Bez malty a s kyvadlem v ruce se dá postavit leda tak barabizna. Tolik k diagnóze. Terapie Co s terapií? Jsou dvě řešení.
Buď to nepovedené stavení zbourat, anebo z něho zavčas
utéct. V prvním případě by šlo o revoluci, ve druhém o emigraci. Pokud bych jako léčebnou metodu navrhl revoluci,
mohl bych být zažalován za trestný čin poškozování cizí věci.
Skutečně cizí věci.
Obávám se totiž, že už nám v této zemi nepatří ani ta vratká barabizna.
Pokud bych navrhl terapii emigrací, může mi být položena
otázka, kam utéct.
Do některého evropského státu určitě ne, protože evropský dům opravují ti samí architekti, kteří nám pomáhali s
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projektem stavby oné vratké chatrče.
Staví také bez mravnosti a s kyvadlem v ruce. Možná by se
vyplatilo prchnout za asijským studentem do té země,
kde ještě nevyhynul stud. Třetí chorobou je epidemicky se
šířící pocit bezmoci.
Nějak se v něm začínáme postupně utápět všichni.
Jednou za několik let je nám sice hozen záchranný člun v
podobě voleb, ale brzy se ukáže, že i on je děravý. Frustrace
vystřídá depresi, zklamání vystřídá bezmoc.
A právě ona bezmoc spojená s pocitem bezvýchodnosti je
silně nebezpečná.
Trvá-li dlouho, začne se měnit v agresi. A ta tady již je.
Dokonce i mezi školními dětmi lze zachytit její silný nárůst.
Buďme ovšem upřímní a nestěžujme si jen na ty nahoře.
Zavinili jsme si to i my sami, když jsme přijali převrácený
životní styl, který nám našeptává: „Žij bohatě navenek a
chudě uvnitř!“
Pokud neprovede náš národ proměnu a nezačneme žít bohatě uvnitř a chudě navenek, nemáme šanci...
Potom i mně samotnému nezbude nic jiného, než abych
zamkl ordinaci, přestal diagnostikovat, navrhovat terapie a
utekl se schovat. Rovnou mezi šílence.
Nebude v tom ani trochu zbabělosti a nebudu tam sám.
Bez vnitřní proměny a bez pokání tam skončíme brzy
všichni!

PŘÍBĚH SLÁVKA VESELÉHO
Příběh, který se vám pokusím popsat, vznikl díky iniciativě
pana Ing. Kvida Štěpánka a několika mých přátel, kteří mě
přesvědčili, abych jej napsal. Bez iniciativy těchto kamarádů
bych se k těmto vzpomínkám určitě nevracel. Někdy nejsou
zrovna nejpříjemnější. Někomu budou asi připomínat “Staré pověsti české“, ale vše se skutečně tak stalo.
Ačkoliv píši příběh o sobě, rád se chci nejdříve vyjádřit
k osobnosti mého přítele Kvida Štěpánka.
Pana Kvida Štěpánka si nesmírně vážím nejen proto, že ze
zaostalého státního podniku, který vyráběl bakelitové krabičky a vypínače, vytvořil moderní závod, jenž dokáže konkurovat všem světovým výrobcům kuchyňských přístrojů a
je jediným výrobcem kuchyňských přístrojů v Česko-Slovensku. Všichni ostatní výrobci včetně ETA Hlinsko se nedokázali s konkurencí vyrovnat. Mnoho tzv. podnikatelů za
první vydělané peníze zakoupilo milionová auta nebo domy.
Protože neuvažovali a neinvestovali, zůstaly jim oči pro pláč.
Pan Štěpánek naopak několik roků, dokud se nepodařilo
uvést podnik do schopného stavu, jezdil starou škodovkou
a co nejvíce investoval do nových strojů a budov. To ho jistě stálo mnoho úsilí a probdělých nocí! Pomocí schopných
spolupracovníků, u kterých požadoval podobné úsilí jako u
sebe - předpokládal u nich iniciativu, morálku, sociální cítění a chování - se mu podařilo vytvořit prosperující podnik
Isolit- Bravo. Nejenom proto také obdržel v r.2002 titul
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Podnikatel roku.
Výrobky - kuchyňské přístroje, Motúčka, náhradní díly
do aut a mnoho dalších - jsou známé po celém světě.
Iniciativy Kvida Štěpánka a jeho sociální cítění přesahují
veškeré běžné chování podnikatelů. Vkládá obrovské finanční částky do Orlickoústecké nemocnice, kde je předsedou
Správní rady Nadačního fondu S námi je tu lépe!, podporuje studenty Nadačním fondem nadaných, zajišťuje levné
stravování pracovníkům a důchodcům, levné ubytování pracovníkům, penzijní pojištění zaměstnancům a mzdy, které
překračuji státní průměr.
Občané Jablonného jistě uvítali nezamrzající vodovodní kohoutky na hřbitově a na urnovém háji, sochu Anděla
v údolí Hradiska, kterou nechal pan Štěpánek na vlastní náklady nejenom opravit, ale i vytvořit její věrnou kopii. Několika začínajícím podnikatelům poskytoval bezúročné půjčky
a pomohl v jejich začátcích. Myslím, že ještě mnoho dalších
jeho podobných aktivit ani neznáme. Jsem přesvědčen, že
se chová podle slov Alberta Camuse: „Nejhojněji obdaruje
budoucnost ten, kdo všechno dává současnosti“.
Když si v Občasníku přečtu jeho filozofické, politické,
historické, sociologické a křesťanské články, uvědomím si
rozsah jeho vědomostí a jeho všestranný pohled na svět, nemluvě o obrovských starostech o podnik. Nechápu, kdy asi
odpočívá a stará se o rodinu?! Já jsem ale poctěn tím, že se
mohu počítat mezi jeho přátele.
Mé zážitky, které vám chci popsat, začínají v šedesátých
letech, kdy nastalo mírné politické uvolnění totalitního komunistického režimu. Díky několika spisovatelům, umělcům a některým politikům (politici se nakonec většinou
projevili jako zbabělci a zrádci) začaly vznikat svobodné
spolky a organizace.
V době, která předchází tomuto příběhu, jsem žil s rodiči
a dvěma bratry v Lázních Bohdaneč, kde jsem se v r.1940
narodil a kde otec pracoval jako účetní a později jako ředitel
lázní. Přechodně jsme bydleli v Teplicích-Šanově, nyní Teplice v Čechách, a v roce 1952 se přestěhovali do Brandýsa
nad Orlicí.
V té době jsem prožíval šťastné mládí. Do r.1948 či 49
jsem byl v Sokole, vlče ve Skautu a v roce 1950 v Pionýru,
protože Skaut a Sokol byl zrušen. V Pionýru musel být skoro
každý, ale někdo tam být v té době nesměl vůbec, protože
jeho rodiče byli nepřátelé státu. Tak nám to alespoň vysvětlovali, ale moc jsem tomu tehdy nerozuměl.
V roce 1954 jsem nastoupil na Vyšší průmyslovou školu
vodohospodářskou ve Vysokém Mýtě. Tam nám po uvítaní
nařídil ředitel Ing. Bohumil Váňa, že do týdne každý máme
přinést fotografii o rozměru 2x3cm. Tu jsme odevzdali a během dalšího týdne se všichni překvapeni stali členy Československého svazu mládeže – ČSM. Tou dobou jsem tak
začal pochybovat o tom, co nám říkají ve škole a někdy i
doma. A nebo proč se o něčem nesmí mluvit, což také bylo
příčinou mých pochyb.
Vojnu jsem absolvoval v Olomouci, Valašském Meziříčí,
v Žilině a Košicích u Železničního vojska.
Na jaře v roce 1968 jsme s několika přáteli v Brandýse
n.Orl. založili do té doby již podruhé zakázanou (jednou fa-

šisty a podruhé komunisty) organizaci Skaut – Junák. Po absolvování vůdcovského kurzu jsem se stal vedoucím oddílu
a byl zvolen zástupcem vedoucího střediska. Vedoucím střediska v Brandýse nad Orlicí byl zvolen bratr Jan Šrajer – Rikitan ( *7.12.1907 – +5.9.1976), známý odpůrce komunistů, bankovní úředník, sokol a zakladatel Skauta v Brandýse
přibližně v roce 1922. Od roku 1948 byl sledován Veřejnou
bezpečností a až do důchodu musel pracovat jako pomocný
dělník. Společně asi s deseti dalšími dospělými členy Junáka
a za pomoci rodičů dětí jsme v roce 1968 a 1969 uskutečnili
dva tábory pro 100 dětí. Poslední, třetí tábor, nám byl již
zakázán.
Na jaře 1968 také v Praze vznikla organizace KAN –
Klub angažovaných nestraníků. Pomáhal jsem se založením
KANu v okrese Ústí n.Orl. a založili jsme místní 50 člennou
organizaci v Brandýse.
V té době jsem pracoval jako projektant na stavebním oddělení n.p.Perla Ústí n.Orl. Bylo nás zde osm. Všichni jsme
uvítali změny, které nastaly v politice, aktivně se zapojili do
propagace vzniklé situace a stali se členy KANu. Pořádali
jsme besedy s čelnými představiteli KANu z Prahy a já se
stal v té době v Ústí n.Orl. členem okresního a současně
krajského centra KAN v Hradci Králové. V polovině srpna,
když bylo jasné, hlavně dle zahraničních zpráv, že nás Sovětský svaz napadne, jsme prezidentu Svobodovi a Dubčekovi
poslali dopis, že se musíme bránit. Odpověď jsme už nedostali a příjezdem okupantů bylo jasné, že svoboda je ztracená.
S několika kamarády a skauty jsme ještě organizovali různé akce na podporu demokracie, tiskli letáky, malovali po
zdech nápisy, sbírali podpisy pod rezoluci 2000 slov, a to
až do roku 1969. Začaly se šířit zprávy, že Sověti také obsadí Jugoslavii, a proto jsme se ještě s jedním kamarádem
z Brandýsa v září 1968 přihlásili na jugoslávském vyslanectví. Chtěli jsme jim jít jako dobrovolníci pomáhat, protože
oni by se určitě bránili. Zapsal si nás nějaký česky hovořící
referent , že v případě potřeby dá vědět.
?? Sovětská armáda se zřejmě této naší akce lekla a okupaci
Jugoslávie nakonec neuskutečnila. ?? Naše StB se ale nelekla
a zanedlouho se připomněla.
Všichni tvůrci tzv. pražského jara kromě MUDr. Kriegela
se nakonec včetně prezidenta Svobody a Dubčeka projevili
jako velcí zbabělci a zrádci národa. Ostatně Svoboda zradil
už podruhé.
KAN byl zakázán a já jsem okamžitě spálil seznamy a přihlášky všech členů okresu Ústí n.Orlicí, které jsem měl u
sebe.
Na roční výročí ruské okupace,v noci ze dne 20. na 21.srpen 1969, skauti J.Ś. zvaný Žabák, S.Ž. – Bublák, J. L. – Lipan a V. Ž. – Vlk vyvěsili na lázeňský komín a převaděč nad
Karosou černé prapory. Já jsem byl v té době zřejmě účelově
povolán na vojenské cvičení do Opavy, a proto jsem se této
akce nezúčastnil. Prapory odstranili během dne rozezlení
milicionáři n.p.Karosa z Brandýsa n.Orl. Ačkoliv se hodně
snažili, organizátory akce nevypátrali.
Koncem roku 1969 a začátkem r. 1970 začala tzv. normalizace. K moci přišli spolehliví komunisté, pochlebovači
a zrádci, dosazení Sověty a našimi komunisty. Začalo od-
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straňování a likvidace všech, kteří se nějakým způsobem angažovali v nových organizacích a v protisovětských akcích.
Junák sice ještě zakázán nebyl, ale nám byl již tábor zakázán.
Byli jsme rozhodnuti jet, protože vše bylo připraveno. Ale po
tom, co nám bylo vyhrožováno milicionáři z brandýské Karosy, že nám tábor přijedou zlikvidovat, nechtěli jsme dětem
způsobit v případě násilné likvidace trauma a odhlasovali
zrušení tábora. V roce 1971 jsme ukončili činnost Junáka
v Brandýse. Jedním z aktivních milicionářů byl milicionář
Coufal z Brandýsa nad Orlicí který se chlubil tím, jak na
manifestacích rok po okupaci ve dnech 21.a 22.srpna 1969
v Praze tloukl studenty.
Někdy v polovině roku 1970 za mnou přišel můj nadřízený Ing. Jan Kubíček s tím, že si váží mojí odborné práce, ale
že stranické orgány berou projekci za centrum protisovětské
a protikomunistické činnosti a že se to musí nějak vyřešit.
Protože předpokládají, že já jsem byl hlavním aktérem této
činnosti, musím z projekce odejít. Když podepíšu souhlas
se vstupem sovětských vojsk, mohu odejít dohodou. Pokud
nebudu souhlasit, dostanu výpověď. Nepodepsal jsem a písemnou výpověď dostal. V ní bylo uvedeno – cituji.
“ Výpověď Vám dáváme z toho důvodu, že jste se v předchozí době aktivně zapojil do činnosti zaměřené proti socialistickému společenskému řádu tím, že jste vystupoval jako
funkcionář pravicového hnutí KAN, sbíral na závodě Perla
podpisy pro rezoluce zaměřené proti KSČ a základním principům socializmu, rozšiřoval tiskoviny ilegálního charakteru
a na svém pracovišti i ve svém okolí až do poslední doby
působil svým vlivem negativně na provádění konsolidace
politické situace. Tímto jednáním jste prokázal, že nejste
způsobilý plnit povinnosti, které požadujeme od našich pracovníků, a to zejména proto, že jste svou činností narušoval
socialistický společenský řád a ztratil proto důvěru potřebnou k zastávání dosavadního pracovního místa.“
Tento dokument vlál přede mnou a za mnou jako prapor
až do roku 1989.
Pokoušel jsem se najít nové zaměstnání, ale technické vůbec nepřipadalo v úvahu. Po příslibu, že mohu nastoupit,
vždy následovalo během několika dnů oznámení, že mě přijmout nemohou. Hledal jsem tedy zaměstnání manuální, ale
také marně. Potom jsem se dozvěděl, že OV KSČ nařídil,
že jako známý pravičák a antikomunista nesmím rok dostat
žádné zaměstnání v rámci okresu Ústí n.Orl., abych na okrese nerušil konsolidační proces. Na podzim roku 1970 jsem
tedy začal pracovat jako topič v Lázních Běloves u Náchoda.
Potom jsem až do roku 1989 pracoval jako meliorační dělník, zedník, mistr stavby s dělnickým zařazením, jako asfaltér a pod. Stalo se ale téměř pravidlem, že jakmile jsem tam
pracoval jistý čas a získal sympatie a postavení, musel jsem
odejít.
V roce 1971 jsem byl spolu s otcem uveden v seznamu
pravicových exponentů, nebezpečných socialistickému zřízení. Lidé v tomto seznamu měli být v případě nutnosti internováni, případně i likvidováni. Trpěla celá moje rodina
včetně mých bratrů.
V tomto roce jsem byl také uvězněn, když jsem se fyzicky
bránil při napadení příslušníkem VB. Netušil jsem, že je to
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provokace inscenovaná zřejmě OV KSČ+ StB a odplata za
moji předchozí činnost a za to,že jsem neprozradil nikoho
z členů KANu. To jsem se dozvěděl až později. Odsouzen
jsem byl Okresním soudem v Ústí nad Orlicí- senátem ve
složení: předseda Jan Šimek a soudci z lidu Bohumír Pražák a Miloš Hons – nepodmíněně na 12 měsíců. Po návratu
z vězení mě nejvíce podpořili rodiče, kterým za to stále děkuji i nyní, když jsou na pravdě boží. Několik tzv. „kamarádů“ se mi vyhýbalo, ti opravdoví jako Radka Janďourek
či Jirka Reichl, Jan Šrajer, brandýští skauti a skauti z Letohradu, Cerekvice n.Loučnou a z Ústí n.Orl. mně velice v té
době pomohli.
Našel jsem klid v přírodě a na horách, kde jsem se v roce
1973 na přechodu Velké Fatry seznámil, a v roce 1974 oženil, se svou manželkou Stanislavou. Měla stejné názory jako
já, nevadily jí mé veškeré životní komplikace, a dokonce ještě mě podržela a pomáhala mi v dalších nesnadných letech.
Díky ní jsem se také v roce 1973 seznámil s přítelem a
skautem Petrem Maišaidrem, pozdějším chartistou a pracovníkem Úřadu vyšetřování zločinů komunizmu. Od té doby
jsem se s ním a někdy i s celou svou novou rodinou pravidelně účastnil tajných skautských táborů pražských skautů,
a to až do roku 1989. Za svoji činnost byl Petr po roce 1989
vyznamenán jedním z nejvyšších skautských vyznamenání.
V roce 1977 podepsal Chartu 77 a já díky němu měl mezi
jejími signatáři několik známých. Osobně jsem měl strach
Chartu podepsat, protože i zde v Jablonném, kde manželka v roce 1975 získala práci a ubytování, jsem byl neustále
sledován a občas zván na pohovory na bezpečnost. Petrem a
několika dalšími chartisty a skauty mi bylo doporučeno nepodepisovat, důležitější bude pomáhat ji množit a rozšiřovat. Často jsme také roznášeli a rozváželi letáky a literaturu
ze zahraničí (hlavně po skautské linii).
Ačkoliv jsem nebyl nikdy z této činnosti usvědčen, byl
jsem ale v roce 1978 znovu uvězněn. Oč se tehdy jednalo.
Počátkem září 1976 zemřel bývalý vedoucí skautského střediska v Brandýse nad Orlicí Jan Šrajer. Jako skauti a kamarádi jsme zorganizovali na bývalé Poradní skále pietní akt k
jeho úmrtí. Účast byla veliká a kromě brandýských skautů se
dostavili skauti z celého okresu i z Prahy a dalších měst. Piety
se také zúčastnil farář Bedřich B. Bašus, který se choval jako
přítel brandýských skautů a naší rodiny a křtil i naše děti.
Později se ukázalo, že je spolupracovníkem StB. Nedozvěděl
jsem se, jaká byla v tomto případě jeho role, ale StB věděla
téměř o všech účastnících piety. Mnoho jich bylo pro tuto
účast vyšetřováno. Mne vyšetřovali jako posledního, dle názoru StB, hlavního organizátora.
Soudní jednání bylo zahájeno na příkaz OV KSČ. Případ
dostala myslím tehdy nejmladší soudkyně paní JUDr.Jana
Fajfrová (těm starším se do toho asi moc nechtělo) a předem
mě upozornila na to, že zná absurditu tohoto případu a moc
chuti do toho nemá. Pokud mě neodsoudí, určitě se odvolá
prokurátor, který bude respektovat nařízení OV KSČ. Odsoudila mě k mírné peněžité pokutě. Komunistům sloužící
prokurátor a komunista Josef Lokvenc z Ústí n.Orl. skutečně podal odvolaní a já byl dále souzen senátem u Krajského
soudu v Hradci Králové ve složení z předsedy Dr.Josefa Ku-
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bečka, Dr. Josefa Seiferta a Anny Bímové. Odsouzen jsem
byl na dva měsíce odnětí svobody za „nedovolené shromažďování osob s jistým politickým zaměřením a tichou protisocialistickou demonstraci“. Na základě osoby Dr. Jany
Fajfrové jsem se ale přesvědčil o tom, že i za totality se mezi
soudci, sloužícími bezvýhradně bolševickému režimu, našli
soudci slušní, kteří se snažili hledat skutečnou pravdu a mírnit komunistické krutosti.
Na moji novou dvouměsíční absenci doplácela nejvíce
manželka, která jako dětská lékařka ordinovala v Jablonném
a okolí. V této době jsme navíc očekávali narození syna, což
činilo situaci ještě složitější.
Nejhůře vše nesla dvouletá Lucinka, která mě každý den
sháněla a ještě po mém příjezdu z vězení měla strach, když
jsem odjížděl do práce, že se zase nevrátím.
V dubnu roku 1978 se narodil syn Radek. V té době jsem
pracoval na stavbě v JZD Kameničná. Předsedou byl pan
Josef Sklenář. Ač komunista, několik roků se snažil mě chránit a krýt. Po mém propuštění z vězení ale za mnou přišel s tím, že mu na OV KSČ (konkrétně tajemník Michal
Bárna) vyhrožují, že nepustí na školu jeho děti, pokud mě
nepropustí z práce. Bylo to již mé několikáté zaměstnání, ale
nikdy předtím se nestalo, že by mi to někdy někdo řekl tak
upřímně. Ostatně to byl člověk, kterému jsem se nebál předávat kopie prohlášení Charty 77 a další materiály. Ostatní
bývalí zaměstnavatelé mi výpověď oznámili vždy z důvodu
reorganizace či důvodu jiného, ač jsem věděl, že to pravda
není. Za to, jak se ke mně chovali v JZD Kameničná, jsem
nemohl dělat předsedovi JZD obstrukce jako při ostatních
výpovědích.
Odešel jsem dohodou a nastoupil u podniku Silnice Rychnov n. Kněžnou jako pracovník u finišeru. Ostatní pracovníci u finišeru se zpočátku ke mně chovali rezervovaně, asi
nechápali mé postoje, ale zanedlouho jsme si rozuměli a myslím, že jsem je dokázal přesvědčit o tom, že pokud chceme
žít svobodně, musíme pro to něco udělat. U finišeru jsem
pracoval asi pět let.
Potom asi v roce 1983 za mnou přišli z JZD Kameničná,
abych tam znovu nastoupil, že vzhledem ke změnám na OV
KSČ nebudou problémy, což se také stalo. To tam již nebyl předsedou pan Josef Sklenář (ten odešel dělat předsedu
jakéhosi sdružení obcí), ale pan Toman (křestním jménem
snad také Josef ) z Klášterce nad Orlicí. Ironií osudu tohoto
slušného člověka zanedlouho v jeho domku v Klášterci, společně s jeho manželkou, oba zastřelil sovětský voják. Jejich
pohřbu se zúčastnilo v Klášterci několik tisíc občanů okresu,
za asistence několika autobusů plných příslušníků VB a StB.
To byla opravdová tichá protisovětská a protisocialistická demonstrace…
Předsedou družstva se stal pan Ing. Jan Macháček, se kterým jsme si zanedlouho také velice rozuměli a kterému jsem
také předával různé materiály. Také on mne chránil a upozorňoval na návštěvy a dotazy VB a StB. Jednou mne dokonce oznámil, že bylo do Kameničné voláno z Jablonného,
že jsem se na školním rodičovském sdružení vyjádřil nějak
protikomunisticky, a žádali mé potrestání. Tam jsem ale již
v relativním klidu pracoval až do jara 1989.

Tehdy mě nabídl zaměstnání můj spolužák s vysokomýtské průmyslovky, tehdejší ředitel VAK Jablonné n.O. Zdeněk Popelář. Prý v projekci VAKu potřebují projektanty a že
si to zjistil a že nebudou problémy. Já ho sice několikrát upozorňoval na svou minulost a co vše tomu předcházelo, on
však tvrdil, že vše je již vyřízeno a mohu nastoupit. Dohodl
jsem se tedy s předsedou Macháčkem, že jakmile za mě nastoupí náhrada, mohu odejít. Ještě znovu jsem mluvil se Z.
Popelářem a dohodl se na termínu nástupu, což bylo někdy
v červenci 1989. Ovšem když jsem na uvedený termín přišel,
bylo mi Popelářem i jeho zástupcem Sedláčkem oznámeno,
že mě vzhledem k jakési reorganizaci již nemohou přijmout.
Ptal jsem se, proč mi to neoznámili dříve, abych nepodával
výpověď. To mi nedokázali vysvětlit. Ptal jsem tedy, kdo jim
zakázal mě přijmout. Oba se dušovali a málem přísahali, že
nikdo a že je to opravdu tak, jak říkají. Asi za týden jsem
zavolal jako XY z Lanškrouna na kádrové oddělení VAKu,
kde pracovala paní Kreuzigerová, je-li volné pracovní místo
v projekci. Pracovní místo samozřejmě volné bylo a jako XY
jsem byl pozván na vstupní pohovor. A tak bylo vše jasné.
Myslím, a jsem o tom téměř přesvědčen, že to již nebyla práce OV KSČ , ale místní jablonské organizace KSČ.
Předseda JZD pan Jan Macháček se dozvěděl o mé situaci
a nabídl mi, abych znovu nastoupil do JZD. Byl jsem mu za
to velice vděčný, ale řekl jsem, že mu nemohu dělat potíže,
když už na moje místo nastoupil někdo jiný.
V srpnu 1989 jsem šel na Okresní národní výbor – ONV
v UO - a informoval jsem je o své situaci. Řekl jsem, že
chci požádat o vystěhovalecký pas, když nemohu v této zemi
normálně pracovat. To na ONV v této době vzbudilo velký
rozruch, často mi volali a říkali, ať ještě počkám, že jednají
s VAKem a hledají nějaké další možnosti mého zaměstnání.
Asi po 2-3 týdnech mi z okresu oznámili, že v září mohu
nastoupit do projekce n.p.Perla, odkud jsem byl téměř před
20 roky vyhozen. Několik původních pracovníků tam již
nepracovalo, ale ti, co zůstali, i ti noví mě přivítali úžasně.
Posadili mě na přesně stejné místo, na tu stejnou židli a
k tomu stejnému stolu a rýsovacímu prknu, které jsem před
tolika roky opustil!
Několik původních komunistů vedení n.p.Perla z roku
1970 to sice těžce neslo, ale oni jsou stranicky disciplinovaní. Nezdravili mě, ostatně já je také ne. Musel jsem vše nové
i to, co jsem již zapomněl, znovu nastudovat, ale to byla
prkotina proti tomu všemu, co bývalo!
Konečně jsem zase pracoval v profesi a práci, která mě bavila a která byla i mým koníčkem!
Potom přišel 17.listopad 1989. Projekce se zase stala centrem protikomunistické aktivity. Vyděšení komunisté údajně
měli prohlásit, že za aktivitou pracovníků Perla stojí příchod
Veselého a že se mnou znovu zatočí nebo nějak tak. Téměř
všichni pracovníci Perly se zúčastnili pondělní generální
stávky na náměstí v Ústí nad Orlicí a v projekci se vyráběla hesla a transparenty. Mezi stávkujícím jsem viděl několik
příslušníků StB i VB, ale to už byla jen jejich labutí píseň…
Pak už nastal čas těžce se rodící svobody, demokracie, práce, smutku a radosti .
Práce v projekci Perla byla v roce 1991 ukončena v rámci
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delimitace, reorganizace zrušením projekce.
Na základě výběrového řízení jsem nastoupil v Jablonném
na místo vedoucího správy budov, které jsem vykonával pod
nově zvoleným vedením radnice za starostování Ing.Vladimíra Motla, a to až do roku 1995. V té době jsem také byl
zvoleným členem zastupitelstva za Občanské fórum – OF.
Na jaře 1990 jsme založili v Jablonném n.O. již dvakrát
zrušenou organizaci Skaut a začali spolupracovat s oddílem
a střediskem Petra Maišaidra v Praze. Pro mladé členy z Jablonného a Prahy ve věku 10-15 let jsme uskutečnili v jižních
Čechách instruktorský kurz, na který se dostavili čeští skauti
také z Kanady a Rakouska. Poté jsem jako vedoucí s několika dalšími skauty organizoval dva tábory jablonské. Od
roku 2001 jsem členem Junáckého střediska Bratří Mašínů
v Praze.
V roce 1991-2 jsme založili i v Jablonném Občanskou demokratickou stranu – ODS. Na základě věznění jsem se stal
členem Konfederace politických vězňů – KPV. V roce 1993
jsem obdržel od Okresního úřadu medaili Za protikomunistický odboj. Za ODS jsem byl zvolen do Občanské komise
ustanovené ministrem vnitra, která prověřovala činnost bývalé StB.
Rehabilitován jsem byl pouze za uvěznění v roce 1978, ač
jsem žádal i o rehabilitaci z roku 1971. Soudce mi řekl, že
tam je napadení přísl. VB a že by musel znovu proběhnout
soud. Vzhledem k tomu, že OV KSČ nikdy v těchto případech nedávala nic písemně, nikdo to dobrovolně nepřizná
a navíc již většina svědků nežije, je nemožné vše dohledat a
rehabilitovat.
V roce 1995 jsem nastoupil jako zaměstnanec - manažer
do kanceláře Oblastního sdružení ODS, kde jsem byl zaměstnán 10 let, a to až do 31.12.2004. Mimo toto zaměstnaní jsem byl současně šest roků zvoleným místopředsedou
a od r. 1998 – 2002 předsedou Oblastního sdružení Občanské demokratické strany Ústí nad Orlicí. Současně jsem
byl i asistentem poslance Antonína Zimy a později Veroniky
Nedvědové. Z počátku jsem byl přesvědčen, že po tolika
letech totality, lži, násilí, zla a krutosti se budou lidé snažit
vše napravit a být k sobě čestní, spravedliví a poctiví. To však
byla veliká naivita! Naopak okamžitě se našli tací, kteří využili a zneužili všeho ke svému obohacení na úkor ostatních.
Ze svých funkcí manažera, místopředsedy či předsedy OS
ODS jsem měl povinnost účastnit se všech celostátních
kongresů ODS a jednání s předsedou V. Klausem. Jednání
s Klausem nebylo vždy příjemné, ale rozhodně jsem nebyl
strachem bez sebe jako někteří. Občas jsme si s Klausem vyměnili i názory. Ač mě znal, a to se netýká jenom mě, často
pronášel ironicky otázku: „A vy jste kdo?“
Vzpomínám na příhodu někdy z roku 1993 nebo 1994,
kdy byl předsedou OS ODS Vladimír Zamazal a já a Ivo
Toman místopředsedou. Tehdy jsme napsali a podepsali
v dobré víře Klausovi dopis, ve kterém jsme něco kritizovali
a upozorňovali na některé nedostatky. Klaus svolal jednání
celého Regionálního sdružení ODS tehdy ještě Východočeského kraje. V.Zamazal byl mimo republiku, a tak tam byl jen
Toman a já. Jen se Klaus objevil ve dveřích, prohlásil:„ Mám
v kapse dopis od OS Ústí nad Orlicí, který je příkladem, jak
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by se členové ODS neměli chovat, a doufám, že jeho autoři
tady nejsou přítomni.“ Ivo Toman sklonil hlavu a mlčel. Já
byl sice nervózní, ale vstal jsem a prohlásil, že jeden z autorů
je tady a že mám ten dopis také s sebou a jestli dovolí, že jej
přečtu. Proti tomu, co se děje dnes, to byla nevinná prkotina.
Na konci mé diskuze jsem se dozvěděl, že se svými názory
nemám v ODS co dělat a abych z ODS vystoupil. Kdyby mi
to řekl o pár let později, tak bych to určitě udělal, ale tehdy
jsem byl ještě idealista. Oceněním pro mne ale bylo,když po
jednání za mnou někteří z přítomných přišli a někdo z nich
mi řekl “ ty vole, tys tomu dal, to jsi ale přehnal, ten na to
nezapomene!“ To bylo pro mne slušné ohodnocení. Já ale
myslím, že to byla remíza. Moc tomu nechybělo a mohl
jsem být jako zaměstnanec zase bez práce. Protože jsem ale
také byl ve funkci politické, dopadlo to dobře. Podle mého
názoru je Klaus určitě chytrý a pracovitý. To však budou veškeré jeho klady. Jinak myslím, že všechno jeho snažení vždy
směrovalo bezohledně za jedním, jediným cílem ( klidně si
řekl i o hlasy komunistů). Je arogantní, ješitný, namyšlený
narcis, který má jako prezident poradce pouze proto, aby jim
radil. Nyní jsem přesvědčen, že má největší vinu na tom, jak
to v našem státě vypadá, za korupci a za podnikatele, kteří
se chovají jako gangsteři. Nyní je dokonce podezření, že za
totality spolupracoval se sovětskou KGB.
V roce 1997 jsem byl OS ODS Ústí n.Orl. navrhován
jako kandidát na poslance do Poslanecké sněmovny ČP. V té
době jsem jako asistent poslance občas byl na jednání Parlamentu v Praze. Vždy jsem ale co nejdříve spěchal domů,
protože se mi dělalo špatně při blábolech, které jsem tam
slyšel. Bylo mi jasné, že nejsem schopen tam sedět, protože
mým životem je sport, svoboda, hory a lesy.
Kandidaturu jsem odmítl a navrhl všem, kteří mě chtějí
volit, ať dají hlas osobě, o které jsem myslel, že bude tuto
funkci vykonávat dobře a poctivě. Tato osoba byla sice zvolena, ale netrvalo dlouho a udělala si z Parlamentu levnou cestovní kancelář za peníze daňových poplatníků. Procestovala
zdarma celý svět včetně všech kontinentů. Dle údajů, které
později vyšly v médiích, měla účast na jednáních PS PČR
20%. Za celé volební období chyběla na několika tisících
hlasování a neprojevila žádnou aktivitu při jednáních. Na
základě jejího přání jsem ji na to upozorňoval, ale tím došlo
pouze ke zhoršování našich pracovních vztahů. Nechci raději
více psát o schůzích a večírcích, trvajících někdy až do rána,
kterých jsem se musel občas pracovně zúčastnit. Nakonec
jsem byl nucen o její činnosti v Parlamentu veřejně informovat Oblastní radu v UO.
Další problém jsem měl jako předseda OS ODS Ústí n.
Orlicí a delegát na celostátním
kongresu ODS v Liberci na konci roku 1999 - v době opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD - respektive smlouvy mezi
Klausem a Zemanem. Vystoupil jsem tam v tom smyslu,
že tato smlouva je nemravná, uškodí ODS do budoucna,
že by bylo lepší smlouvu vypovědět a jít raději do opozice.
Setrváním na opoziční smlouvě znamená být zodpovědný
za to, co dělá ČSSD. Sklidil jsem obrovskou kritiku téměř
všech delegátů. Pochopení jsem našel u místopředsedy ODS
Miroslava Macka a delegátů Jaromíra Vacka a Jiřího Lišky.
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Nejvíce kritiky jsem ale sklidil od ostatních poslanců za Pardubický kraj. Opoziční smlouva jako by říkala, „můžeme
zase čtyři roky klidně krást a držet své lukrativní posty“.
To jsem ale říci nedokázal, byla by to v té době sebevražda,
pouze jsem si to myslel. Někteří členové navrhli Oblastní
radě v Ústí moje odvolání z funkcí, ale OR to při hlasování
odmítla.
V té době jsem si uvědomoval, jak je těžké, aby se v politice prosadil a něco dokázal slušný, chytrý a charakterní člověk
(konkrétně mohu jmenovat třeba pana Ing. Jaromíra Vacka).
Ti méně slušní, výřeční a méně chytří s širokými lokty takového člověka velice rychle srazí k zemi. Začal jsem uvažovat o
ukončení své činnosti manažera v Oblastním sdružení ODS,
ale byl jsem přátelsky nakloněnými členy Oblastní rady přesvědčován, abych zůstal.
Proti vůli několika členů Oblastní rady jsem byl v této
funkci každý rok pravidelně potvrzován Oblastní radou
ODS, a to až dokonce roku 2004.
V roce 2003-4 jsem vážně onemocněl. Věděl jsem, že bych
za této situace nemohl vykonávat svoji dosavadní práci a
ukončil jsem 31.12.2004 pracovní poměr.
V roce 2006 jsem vystoupil z ODS. Byl jsem zklamán
mnoha členy ODS Ústí n.Orl,, nemluvě o pánech Bémovi,
Topolánkovi, Dalíkovi, Řebíčkovi, jejich lobistech a mnohých dalších.
Myslím, že už jsem toho o sobě řekl až dost a bude dobré
udělat konečně za příběhem tečku. Abych si vzpomněl na
některé detaily, musel jsem se zamyslet někdy hodně hluboko do paměti a materiálů a někdy požádat o informace
pamětníky.
Ačkoliv dnešní doba není ideální a naši političtí i ekonomičtí představitelé dávají lidem špatné příklady, jak jednoduché je krást, korumpovat, falšovat a jak si dávat zlaté
padáky, díky neustálým stranickým bojům i bojům uvnitř
jednotlivých stran, neschopným a lajdáckým poslancům a
senátorům vznikají nedokonalé a lajdácké zákony,chováním mnohých politiků, poslanců a senátorů se stalo skutečností heslo „morálka je berličkou neschopných“, přesto jsem
moc rád, že jsem se dožil konce socializmu a komunizmu.
Lituji těch, kteří se nedožili…
To, co se dělo tady od uchopení moci komunisty u nás a
bolševiky v Rusku, to byl rudý teror, vraždy, nespravedlivé
soudy, popravy, koncentráky, to vše směřující k rozšíření do
celého světa! Kdykoliv a kdekoliv se komunisté uchopí moci,
utopí demokracii v krvi. Jejich symbolem je rudá barva, barva útlaku, totality, nenávisti, zla a rudých koncentráků po
vzoru nacistů a gestapáků.
Oni se chovají podle slov Stefana Zweiga v knize „Svědomí a násilí - „ Aby prosadili svá dogmata za jedinou pravdu,
označují každý odlišný názor za zločin“.
Příkladem ruské, imperialistické rudé rozpínavosti je nebezpečí pro celý svět. A tak vypadá i dnešní situace na Krymu a na Ukrajině.
Teprve po dvaceti letech od „revoluce“ roku 1989 jsem
dokázal obléci na sebe něco v této červené barvě a zařadil ji
mezi barvy civilizované.
Nechápu naše některé občany, kteří nechtějí vidět rozdíly

mezi chováním Ruska a Spojených států amerických, neuvědomují si, že pro svobodu Evropy padlo několik statisíců statečných mladých Američanů. Amerika v podstatě již
zachránila Evropu před fašistickým a bolševickým terorem
třikrát a neměla žádné územní zisky jako Sovětský svaz a potažmo Rusko. Díky USA nežijeme dnes někde na Sibiři ve
fašistickém či bolševickém koncentráku.
Tento příběh rád ukončím slovy Milana Paumera (to byl
ten třetí z Mašínů).

„Z otroctví bez boje není naděje nalézt
cestu ke svobodě. “
Jablonné nad Orlicí dne 27. července
Pravoslav Veselý

JAKO V NEBI, TAK I NA ZEMI II
Před dvěma lety jsem napsal pro Občasník Léto 2012 pohádku pro dospělé Jako v Nebi, tak i na Zemi .
Protože se i mně zdála trochu odvážně ujetá, uveřejnil jsem
ji tenkrát pod pseudonymem – jménem svého dědečka. Namísto
diskuze, kterou jsem aspoň od věrných čtenářů očekával, nastalo
rozpačité ticho. Nikdo se po mém dědečkovi neptal. Ale nevadí.
Já si stejně myslím, že je obrovskou ostudou filozofie a teologie,
že za dva tisíce let od antiky neudělaly takřka žádný pokrok.
Kdybyste vedle sebe postavili starořeckého fyzika Démokrita a
moderního kosmologa – řekněme slavného Stephena Hawkinga- podobně starořeckou dřevěnou veslici a Apollo 11 – v obou
případech jde o pokrok neuvěřitelný! Naproti tomu takový starořecký filozof Sokrates by si to klidně mohl rozdat s dnešními
filozofy a zcela jistě by při úrovni současných filozofických fakult
(jejichž absolventi, bohužel, nezřídka končí jako prodavači na
pumpě) nepochybně i hladce zvítězil.
Co je jen příčinou takového hrozného zaostávání?! Příčin je
asi několik. Ta objektivní je, že zatímco v přírodních vědách
existuje klíčově důležitý institut zvaný Experiment, který ověřuje a potvrzuje nebo shazuje se stolu Hypotézy předtím už
vědci vytvořené, ve filozofii a teologii nic takového možné není.
Nemůžete si svoji hypotézu ověřit tak, že zavoláte Pánu Bohu a
zeptáte se, jestli jste jeho životopis uhádli správně. Pak je tu řada
subjektivních příčin, které se dají shrnout pod jednu hlavičku
– Příšerná zkostnatělost. Filozofii by velice pomohlo, kdyby filozofovat začali pořádní matematikové! To jsou totiž ti praví lidé,
kteří mají svoje důkazy abstraktní, ale nepotřebují k nim ani
dalekohled, ani zkumavku. Jenže je to tak, že filozofové jsou ti,
kteří měli už v základní škole z matematiky čtyřky a matematikové se na oplátku o filozofii povýšeně nestarají. S náboženstvím
je to zase asi tak jako s Gorbačovovou Perestrojkou. Myslíte si,
že vyměníte pár evidentně zpuchřelých trámů stavby,ale ona
se vám přitom zhroutí celá. Proto pozor: Nechat tak, jak je, a
žádné trámy nevyměňovat!
V dnešní pohádce pro dospělé jsem zaměřil pohled na nikdy
nevysvětlený paradox křesťanských církví - Ďábla, Zla, Jidáše.
Asi nepregnantněji jej můžeme osvětlit na posledním z nich.
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Jidáš je křesťanstvím odsouzen jako podlý zrádce, třináctý
z apoštolů, ten, který zradil Krista a způsobil jeho předčasnou
smrt a obrovské utrpení. Nemusí být ovšem člověk velkým teologem, aby si položil v této souvislosti řadu nepříjemných otázek, z nichž hlavní je, jak by Kristus dokončil svoji pozemskou
misi, nebylo-li by zrady a ukřižování?! Řekněme si rovnou, že
by jeho učení zapadlo mezi tisíci jiných, protože sami křesťané
věří jeho božství výhradně a pouze na základě ukřižování a
následného zmrtvýchvstání. Není možné jinak, než že kdybychom se strojem času přemístili do Jeruzaléma dubna roku 33
n.l. a s pomocí slzného plynu, vodních děl a elektrických obušků
rozehnali ječící dav Židů, žádajících jeho ukřižování, hnal by
nás Kristus zpátky do stroje času „svinským krokem“, protože
bychom byli hlavními zrádci my – takto jeho zachránci před
ukřižováním…
Jako v Nebi, tak i na Zemi II
Velmi těžko se hledají slova popisu šestadvacetirozměrného Všehomíru. Snáze byste vysvětlili dvourozměrné ploštici
žijící na vodní hladině obecnou teorii relativity našeho čtyřrozměrného vesmíru. Ale nezbývá mi, než se o to velmi kostrbatě pokoušet.
Tak tedy, super-geniální Super-Myšlenka, která zmíněných dvacet šest rozměrů ovládala, si připadla velmi osamělá.
Z touhy po společnosti dalších nezávislých Sub-Myšlenek
připravila Plán a odstartovala jej – jak už to u myšlenek
bývá – z naprostého ničeho velkým výbuchem s pořádným
kraválem – zkrátka Velkým třeskem. Všechno běželo perfektně. Původní singularita=Nic se kvapem rozpínalo v mnoha
rozměrech, neutuchajícím tempem vznikaly bublinky více
či méně rozměrných vesmírů provázané několika rozměry
Času. Podivuhodné světy tu s více, tu s méně inteligentními
samostatnými Sub-Myšlenkami, které vznikaly a vrstvily se
v rámci dvaceti šesti rozměrů Všehomíru. Mělo to jen jeden
drobný, posléze zcela zásadní háček : Aby Plán získal věčnou
Energii, musela se Super-Myšlenka rozdělit na dvě části,
mezi kterými vznikne spád, fyzikálně řečeno Potenciál. Naší
světskou terminologií bychom je nazvali Dobrou a Špatnou.
A to bylo největší tajemství celé akce. Naší pozemskou řečí je
to jasné – hokej či fotbal můžete hrát jenom proti soupeři
a nikdy sami proti sobě. Prima! Po polski fajně! Všechno už
patnáct miliard let funguje podle Plánu jako dobře namazaný stroj. Upřímně řečeno, Dobrá Super – Myšlenka se sama
někdy divila, co tu její bývalou součást –tedy nyní Špatnou
Super-Myšlenku - vlastně drží v její roli. No, řekněte – být
stále tepán ze všech stran,vypadat odpudivě jako starý kozel,být dopředu odsouzen ke stálým porážkám, kontakt s inteligentními bytostmi mít zcenzurován na minimum a při
něm ještě muset odporně páchnout sírou – a zase a zase se
pokoušet o předem prohrané ?! Ale, jak už to bývá na Zemi
i na Nebi, když někdo táhne – jak se říkávalo ve starém Jablonném – jako Jansova kobyla, časem už na něj všichni jen
spoléhají a nikdo se ním příliš nezaobírá. Jako tou příslovečnou Jansovou kobylou…
Jednoho rána se tedy Dobrá Super-Myšlenka procházela
dvacetišestirozměrnou Růžovou zahradou a kochala se nevýslovnou krásou barev, tvarů, vůní a divukrásných bytostí
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a událostí, které pro její potěšení Sub-Myšlenky vytvořily,
když tu najednou spatřila, jak dvě z jejích oblíbených - říkala
jim Michael a Gabriel- přicházejí. A byly viditelně rozrušené
- tedy rozrušení. „Copak, copak, hoši, snad se nám Lucifer (tak pojmenovali Špatnou Super-Myšlenku) neutrhl ze
všech řetězů?!“ (To už se totiž kdysi jednou stalo a Michael
s ním měl pak co dělat, aby ho zase zkrotil a uvázal!) Michael
i Gabriel se tvářili, jako by právě kousali šťovík.„ Je to mnohem horší, Otče Náš,“ spustili unisono. „Lucifer vzkazuje,
že už nehraje! Prej to už nemá zapotřebí! Nakazil se od lidí a
chce ňákej –říkaj tomu tam dole - předčasnej důchod!“ žalovali oba současně. „Že mu lidi nadávaj, vykrápěj ho svěcenou
vodou a vůbec, činí mu všelijaký příkoří. Že se o něm v Bibli
mluví jen šeredně! Kdyby prej na Zemi občas nějakej zpěvák
nepropad satanizmu, neměl by už vůbec žádnou radost. Ale
to, že je prej jako kapka v moři!“ V Dobré Super-Myšlence zatrnulo. Tohle by tedy mohl být skutečně průšvih! Bez
Špatné nebude potenciál a všechno se začne smršťovat do
původního stavu. Nějakou chvíli to hroucení sice potrvá, ale
v zásadě bude v globále co nevidět generálně vymalováno!
Pohlédla na okraj jednoho z nedalekých vesmírů – a… skutečně! Dřívější rozpínání se teď už zastavilo, dokonce obrátilo, místo rudého posunu bylo lze vidět posuv modrý a
všechny vesmíry se kvapem hroutily do sebe.
Rychle, rychle něco vymyslet! Jak jen celý Plán zachránit?!
Kvintiliony kvintilionů na kvintiliontou šestadvacetirozměrných bajtů teď pracovaly naplno. Pak to přišlo. „Řekněte
mu,“ pravila Super-Myšlenka pomalu s důrazem na každé
slovo, „řekněte mu, ať si uvědomí, že v takovém případě zmizí jeho Sub-Myšlenky. To ho sice moc nezajímá, protože je
neskutečný sobec, ale to hlavní teprve přijde. Zmizí jeho
vlastní JÁ! Splyne zase se Mnou! Budeme opět jedno! Lucifer
už prostě nebude!“
Super-Myšlenka si byla zcela jistá, že tohle zabere. To
bylo to nejhorší, co může narcise Lucifera potkat. Přestat
existovat! Michael a Gabriel letěli s tou zprávou pryč jako
diví. Dobrá Super-Myšlenka, jista si sama sebou, jim dala
ve své mysli malý čas na vyřízení a pak znovu pohlédla na
blízké vesmíry a usmála se. Vyšlo to! Zářily rudým posuvem
a rozpínaly se tak, jak jim určoval Plán!
Kvido Štěpánek
ředitel firmy
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V bajce medvěd odháněl mouchu z rolníkova čela. Vzal kámen a zabil ji. Rolníka také.
Alena Šafářová
učitelka

„Jo, hezky tu je. Ale pokud to má být skuteĀná AndĒlská
zahrádka, tak by tady ještĒ mĒli zdarma Āepovat nejmíĜ
desítku!

PERLY ROZUMU
Dej každému dni příležitost,
aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem
v tvém životě.
Mark Twain
------------------------------------------------------------------------------

H

OSTÉ

O ČEŠTINĚ NEJEN PRO ČECHY
ZNÁTE VÝZNAM SLOV?
Být pod pantoflem
Slovanský svatební zvyk. Kdo při svatbě šlápne tomu druhému na nohu, bude ho ovládat.
Fiasko – neúspěch
Ve středověké Itálii zavěsili soudci ženě-alkoholičce- na krk
láhev / il fiasco/ a nechali ji hnát po ulici.
Držíme mu palce
Ve středověku lidé věřili, že palec má nadpřirozenou moc a
sídlí v něm duch, který může škodit. Kdo palec sevřel v hrsti, byl chráněn.
Ghetto – vyloučená lokalita
V roce 1531 dali Benátčané židovské čtvrti tento název. Pochází od slévárny děl /ghettare/.
Táhne se dějem jako červená nit
V Anglii se na královských lodích užívala lana s vpletenou
červenou nití. Kdo lano ukradl, byl snadno usvědčen.
Prokázal mu medvědí službu

Pokud žiješ v souladu s přírodou,
nikdy nebudeš chudý.
Pokud žiješ podle mínění lidí,
nikdy nebudeš bohatý.
L.A.Seneca

Koho neuzdraví léky,
toho uzdraví příroda.
Hippokratés
redakce Občasníku

DŮCHODCI Z ISOLITU –BRAVO
JABLONNÉ NAD ORLICÍ TOUTO CESTOU
DĚKUJÍ ZA LASKAVOST PANA ŘEDITELE,
KTERÝ PRO NÁS KAŽDÝ ROK PŘIPRAVUJE
ZÁJEZD A SETKÁNÍ DŮCHODCŮ.

DĚKUJEME,
A POBAVIT.
DÍKY TAKÉ

ŽE

SE

PATŘÍ

MŮŽEME

SEJÍT

LIDEM,

KTEŘÍ

SE O NÁS STARAJÍ A AKCE ZAJIŠŤUJÍ.
Za všechny spokojené důchodce
Helena Junková
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PROČ ČTU RÁD OBČASNÍK
Prostě proto, že v něm vždycky bývá hodně zajímavého
čtení.
Samozřejmě pomíjím odborně-technické záležitosti firmy,
protože jim nerozumím. Ale vždycky najdu zajímavé články,
o kterých si myslím, že mohou zaujmout každého průměrně
inteligentního člověka, i když v IB nepracuje.
Obdivuji, kolik je ve firmě psavých, a to psavých chytře a zajímavě, lidí. Jistě je k tomu vybídli svým dlouholetým psavým příkladem pánové v čele s Ing. Kv. Štěpánkem,
M. Šlesingrem, Vackem, Bodlákem, Žemličkou a dalšími.
Omlouvám se těm, na které jsem zapomněl.
A jako malý bonus pro nás všechny, co se občas snažíme
něco ze sebe na papír vypotit, pár malých rad, které jsem si
kdysi zapsal:
Jak redigovat novinové články - několik prostých pravidel
1/ činný rod je lepší než trpný
2/ nepoužívejte dvojí zápor
3/ pozor na slovesa, která se pojí s různými pády
4/ podmět se musí shodovat s přísudkem
5/ nezačínejte větu slovem „ale“
6/ místo delších vět používejte kratší
7/ pryč se žargonem
8/ nepoužívejte středníky, nejsou nutné
MUDr. Jaromír Kratochvíl

Z APOMENUTÁ ZEMĚ VZPOMÍNÁ…
ELEKTRÁRNA
JABLONNÉ NAD ORLICÍ,
MLÝNSKÁ UL. ČP. 211

Pěkné, klidné podívání, že? Kouř z komína stoupající
k nebi, klidně plynoucí Tichá Orlice, rodina s dětmi na nedělní procházce. To je fotografie z mého dětství. Viděla jsem
i starší, z minulého i předminulého století, neboť tato budova je němý svědek časů minulých. Vystřídalo se v ní mnoho
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různých vlastníků s rozmanitými činnostmi, ale o nich tu
psát nebudu, jsou zachyceny v jablonských archivech a kronikách. Napíši o tom, jak jsem ji znala já a co znamenala pro
naši rodinu.
Tenkrát tu žádná ulice jménem Mlýnská nebyla, jen cesta
pod strání, vedoucí až k silnici do Mistrovic. U řeky stál jen
dům a elektrárna. Za ní se rozprostíral ovocný sad, který Tesla po znárodnění zastavěla různými budovami. A až dál po
řece bylo zahradnictví pana Wimra a doprava odbočka k liščí
farmě, kterou vybudoval ing. Jiří Kincl, muž mé tety Pavly,
nejstarší ze tří dcer Josefa Luxe, spoluvlastníka elektrárny.
Elektrárna se v roce 1921 jmenovala továrna pro „Vlnařský
průmysl LUX a JIREŠ v Jablonném n. Orl.“ a do spoluvlastnictví ji kupovali bratři Josef a Hugo Luxovi. V roce 1949
ji ve znárodňovacím výměru nazvali „Filip a spol., společná
tovární pletárna a elektrárna v Jablonném n. Orl.“
Na fotografii je dobře vidět, jak se řeka u stavidla dělí. Hlavní proud plyne rovně k jezu, část vody
utíká doprava do náhonu na turbínu – do našeho letního ráje, do míst prázdninového lenošení.
A lenošení tam bylo opravdu nádherné. Od malička jsme se
sestrou bývaly v Jablonném u babičky a dědečka celé léto
- kde jinde by nám bylo tak blaze? Vždyť tam na nás čekala naše elektrárna s velkým sadem a krásným koupáním!
Těžko se mi bude líčit, jak to tam vypadalo.
Dnes je všechno jinak, zub času si pěkně na té kráse smlsnul! Náhon je zasypán, zelené plochy vybetonované, místo ovocných stromů budovy a parkující automobily. Ale
pokusím se ty dávné časy přiblížit aspoň na fotografiích.
Za vstupní bránou nás po levé straně vítala řada šeříků, po
pravé straně zeleninové záhony. (Dnes je tam parkoviště.)
Na druhé fotografii je to krásně vidět: teta a strýček Fabiánovi jdou doplnit rodinné řady. Právě prošli vstupní bránou
a blíží se k budově.(obr. č. 2) Pak zabočí doleva, přejdou
můstek přes náhon a uvidí vchod do budovy. Před ním lavičku, na které věčné někdo sedí, ať už pan Vašíček, laskavý
strážce, nebo někdo z rodiny, zmožený koupáním nebo houbařením nad strání – byly časy, kdy tam rostly ryzce! (obr.
č. 3)

Obr. č. 2
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Koupat se dalo nejen v náhonu, ale zdatní plavci mohli
využít i pár čtverečných metrů hloubky pod jezem. Někteří
se rádi předváděli a skákali do vývaru po hlavě.
Obr. č. 6

Obr.č. 3

Obr. č. 6

Plot lemovaly kordony, vpravo za šeříky se třpytila voda
v náhonu. Na čtvrtém a pátém obrázku se v ní šplouchají
děti – Bože, až mi u srdce zatrnulo – vždyť z těch děcek jsme
naživu snad už jjen dvě!

Obr. č. 7

Obr. č. 4
Vzadu vykukuje most, vpravo jez

Na louce jsme se opalovali, někdy kropili i prádlo, které pak
krásně vonělo, ale hlavně obírali stromky s angreštem a rybízem.
O zeleninu a ovoce se staral pan Pecháček. Bydlel v domku, z kterého je dnes Pneuservis pana Mareše. Pamatuji
se ještě na tiskárnu pana Pražáka v přízemí. Bydleli v prvním patře a jejich dcera Věra se stala klavírní virtuoskou.
Pan Pecháček byl skvělý zahradník. Pěstoval všechno, co
v jablonském podnebí bylo možné. Třeba mangoldu – druh
špenátu – se jednou urodilo takové množství, že jsme prosili
všechny známé, aby nám s ním pomohli. O paní Jasanskou,
maminku kamarádky Květy, která se s námi koupávala, se pokoušela mrtvice, když jsme se přihrnuly s našlapanou taškou.
Květáku se moc nedařilo, ale hlávkový salát byl
na stole pořád a kedlubny a mrkev „jakbysmet“.
Ale to hlavní bylo za budovou – velký sad s ovocnými stromy – jabloně, třešně, angrešt, rybíz. Středem sadu se vinula cesta, lemovaná ovocnými keříky, pod sadem tekla voda
z náhonu, když protekla turbínou. Z celého sadu dnes zbylo
jen pár amatérských fotografií, které vytvářel můj tatínek.
Nebylo to jen tak – fotografování byl obřad: všichni přítomní se museli seskupit na určitém místě, aby se vešli. Bývalo
to na trávě na dece a udržet na ní malé děti bývalo někdy
vyložené peklo. Ukázka je na osmém obrázku.

Obr. č. 5
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Obr. č. 8
Kromě fotografování se tatínek věnoval i výuce plavání.
Škoda, že není zdokumentováno, jak to probíhalo: na břehu
stálo štokrle, na něm ležely hrábě s okem z provazu. Na to
pak usedl tatínek, já jsem se ve vodě do toho oka položila a
dělala tempa. Pohled pro Bohy. Plavat mě za dva roky naučila starší kamarádka v Kostelci – prostě mě do řeky hodila
a bylo.
Ovoce na zimu jsme měli vždycky dost, jablkům se dařilo a rybízových marmelád bývala plná spíž. A angreštový kompot – to byla lahůdka! Pořád se něco zavařovalo, ať už úroda od elektrárny nebo meruňky, které přicházely v koších od strýčka z Tuřan. Zásilky probudily
v dědečkovi Josefovi pěstitelské vášně – snažil se jeden
stromek vypěstovat, jenže Jablonné má jiné klima než
jižní Morava, a tak jeho pokus nevyšel – meruňka vydržela
jen dva roky.
Ale máme ji na fotografii!

Obr. č. 10
Tato pohoda však netrvala věčně. Časy se změnily, s nimi
i politická situace. V roce 1949 byla elektrárna se všemi pozemky znárodněna a předána Tesle. To už jsem žila v Praze
a do Jablonného za rodiči jen dojížděla. Byly to smutné návštěvy se špatnými novinkami. Ale co naplat – nebyli jsme
jediní postižení, muselo se nějak přežít a neztratit naději,
že nic netrvá věčně…A také netrvalo. Po listopadu 1989
se začalo s odčiňováním křivd a v r. 1991 nám Tesla budovu vrátila, bohužel bez sadu, protože ten se jako zastavěný pozemek nevydával. Pohled na ni byl otřesný, viděla
jsem ji poprvé od r. 1949. Za celou tu dobu jsem se nedokázala přinutit jít se tam podívat. A dobře jsem udělala.

Obr. č. 11

Obr. č. 9.
Za dědečkem vidíme budovu zezadu.
A toto je pohled k řece:
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Od té doby uplynulo už hezkých pár let a dnes už by byl
pohled z mostu veselejší. Fotografii ale nemám – také proč?
- každý se může podívat sám. Vrácenou elektrárnu jsme spolu se sestrou a tetou ze začátku pronajímaly, ale jak čas plynul, bylo čím dál jasnější, že péče na dálku je k ničemu. Když
se pak naskytla možnost prodeje, a dokonce jablonskému
zájemci, neváhaly jsme ani chviličku. Udělaly jsme dobře,
je v dobrých rukou otce a syna Hillebrantů. Možná je mé
povídání jalové a stručné, ale mě nic dalšího už nenapadá.
Co zajímavého dál psát? Vždyť se tam nic zvláštního nedělo,
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jen nám tam všem bylo dobře a byli jsme šťastní, že jsme celá
velká rodina zase na chvíli spolu pohromadě. A to není málo!
Marie Žižková
rozená Krejčí

otravných plynů a průkopnické nasazení tanků.
Češi bojovali v řadách Rakousko-Uherska,které někteří tolik
nenáviděli, na východní a italské frontě.
Boje byly velmi kruté a krvavé a ostatky mnoha mrtvých se
nikdy nedostaly zpět do vlasti.
V Jablonném nad Orlicí
bylo odvedeno 203 branců,mladých lidí,kteří si nepřáli bojovat za věc, kvůli níž museli do války.
Ta si vyžádala 31 obětí, což představovalo téměř 2% předválečného stavu Jablonských.

„My život ztratili, vy národu jej dejte!“

Africká geneta

„Jak to jako myslíte, že už budeme muset brzo pĢestoupit
do kategorie vozidel nad 3,5 tuny?“

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

H

ISTORIE

100 LET OD 1.SVĚTOVÉ VÁLKY
/1914 – 1918/
Letos si připomínáme 100 let od vypuknutí Velké války, na
jejímž konci se zrodila samostatná ČSR / 28.10.1918/.
Historie 1.světové války bývá v dnešní době neoprávněně
přehlížena – jako bychom na ni hleděli skrze švejkovskou
karikaturu.
Přitom to byla válka našich pradědečků, v níž se zrodilo moderní válečnictví. Trvale jsou s ní spojeny pojmy jako zákopová válka,bitva u Verdunu, bitva na Sommě,masivní použití kulometů, mohutná dělostřelecká palba, první použití

ŠAFÁŘ Jos., legionář,
DOLEČEK Frant.
FILIP Jos.
FILIP Jos.
FILIP Václ.
FILIP Václ.
HAJSKÝ Lad.
HANZLÍČEK Fabián
KOBLÍŽEK Jos.
KORNYEI Alois
KRÁSA Max.
KRČMÁŘ Karel
KREJČÍ Vendel
KRYŠTOFEK Titus
KŘIVOHLÁVEK Emil
KYLAR Jos.
KYLAR Karel
MUSÍLEK Jos.
NOVOTNÝ Ant.
PAUK Karel
RICHTER Bohumil
RICHTER Frant.
RUBEK Václ.
RUBEK Vilém
SKALICKÝ Alois
STEJSKAL Jan
ŠOLC Jos.
ŠŤOVÍČEK Petr
URBAN Frant.
VAŠÍČEK Jarosl.
VYCHYTIL Karel
ŽIŽKA Bohuslav

1888 – padl 1919 na Slovensku
1886 - padl 1915 v Karpatech
1884 - padl 1915 v Soči
1885 – padl 1916 v Kapošváru
1890 - padl 1915 v Haliči
1891 - od 1916 nezvěstný
1894 - padl 1918 na ital.frontě
1874 – padl 1915 ve Slavonii
1885 – od 1915 nezvěstný
1876 - padl 1914 v Ostřihomi
1896 - padl 1916 na rus.frontě
1875 – padl 1915 na rus.frontě
1889 – padl 1917 na ital.frontě
1898 – padl 1917 v Makedonii
1873 – padl 1914 v Karpatech
1889 - padl 1916 v Tullnu
1886 - od 1916 nezvěstný
1884 - padl 1915 na rus.frontě
1886 – padl 1914 na rus.frontě
1899 – padl 1918 na Piavě
1889 – padl 1914 v Haliči
1892 – padl 1918 v Tyrolích
1872 – padl 1917 v Kyralihidě
1884 – padl 1917 v Albánii
1892 – padl 1914 v Srbsku
1881 – padl 1915 v Karpatech
1894 - od 1914 nezvěstný
1897 - od 1916 nezvěstný
1889 – padl 1917 v Mukačevě
1882 – padl 1915 na ital.frontě
1900 – padl 1918 na ital.frontě
1896 - padl 1915 na ital.frontě

V letošním jubilejním roce se pořádají vzpomínkové a pietní
akce na tuto významnou událost dějin: výstavy fotografíí,
deníků, uniforem, zbraní, medailí, besedy,přednášky, filmy,
publikace, mše a modlitby za padlé…
Až do konce roku 2014 probíhá výstava umístěná v levé kasematě pěchotního srubu K – S 14 U Cihelny v Králíkách,
která nás provede obdobím od rozpadu Rakousko-Uherska
k založení ČSR. Zdůrazní hrůzy 1.světové války a rozhodnu-
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tí některých vojáků opustit řady rakouské armády,popisuje
vznik československých legií a jejich složitou cestu do vlasti. Zhlédneme řadu zajímavých osobních předmětů,které se
používaly v bojích i v životě, a zajímavé exponáty z oboru
válečného lékařství.
Až do konce roku 2015 můžeme také navštívit ve výstavních prostorách Armádního muzea Žižkov v Praze výstavu
připravenou VHÚ – V zákopech první světové války.
Vojenský historický ústav Praha / VHÚ/ ve spolupráci s Národní knihovnou připravil pro veřejnost unikátní projekt
– zpřístupnil seznamy ztrát – padlých, zemřelých, nezvěstných, raněných či zajatých v 1.světové válce.
Pátrejme po svých předcích!
Alena Šafářová
učitelka

O CHOVATELI STŘÍBRNÝCH LIŠEK
LIŠKÁRNA

Liškárna - tak dnes hovorově nazýváme Mlýnskou ulici
v Jablonném nad Orlicí.
Historie této městské části je přímo spjata s obcí Mistrovice. Vilku čp.125 postavil na začátku 50. let 19.století Jan
Adamec.
Po svém návratu z Ameriky v roce 1924 si ji jako ideální místo vyhlédl Jiří Kincl. Přestavěl bývalou mistrovickou
bažantnici na farmu pro chov stříbrných lišek. Jeho farma –
Canada Miramichi Silver Fox Farm - byla prvním takovým
podnikem v ČSR a zanikla v roce 1934 vlivem hospodářské
krize.
V následné dražbě vilku koupili Ladislav a Anna Pokorní
(nájemci hotelu U Nádraží) a v roce 1964 se stali novými
majiteli domu čp.125 (později čp.390 v katastru Jablonného
nad Orlicí) Miloš a Blažena Mikyskovi.
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Přibližme si osud člověka, který dal dnešní ulici hovorové
pojmenování.
Jiří Václav Vojtěch Kincl se narodil 24.května 1898 v Unhošti čp. 191 v rodině ředitele měšťanské školy dívčí Antonína Kincla a jeho ženy Marie Julie, rozené Trohořové. Byl
nejmladší, starší byl jak bratr Antonín,tak i sestry Julie a Marie. Na začátku 20.století byl jeho otec Antonín jmenován
okresním školním inspek-torem a rodina se přestěhovala do
Příbrami. Po absolvování měšťanské a obecné školy pokračoval ve studiu na Reálném gymnáziu v Příbrami. Později se
oženil s Ludmilou Annou Židlickou, dcerou Karla Židlického, učitele odborné školy keramické v Bechyni. 18.července
1920 se jim narodila dcera Jiřinka.
Od staršího bratra Antonína si vypůjčil peníze na cestu
do Ameriky, kam odjel s celou svou rodinou. Nový domov
našli Kinclovi v Everettu ve státě Massachusetts, kde se rodina rozrostla o syny Harryho George (23.října 1921) a Freda
Allana (13.prosince 1922).
V Americe zaujal vystudovaného chemika chov stříbrných
lišek a jiných kožešinových zvířat. Vyučil se na farmě v New
Brunswicku v roce 1922 a další dva roky získával nové zkušenosti a poznatky. Osobně na to vzpomínal v předmluvě
knihy Chov stříbrných lišek následovně : „Když jsem já začínal shánět kdysi v Americe informace a učit se, musel jsem se
propracovat od píky. Nikdy jsem toho nelitoval, nejen jsem
se brzo naučil mnohému, co se nedá vyčíst ze žádných knih,
ale poznal jsem chov stříbrných lišek přímo na místě jeho
zrodu na ostrově Prince Eduarda.“
Zpátky do Československa se vrátil s rodinou v roce 1924
s úmyslem založit farmu stříbrných lišek. Cestoval po republice a hledal místo, které by bylo vhodné pro jeho úmysl, až
ho našel v podhůří Orlických hor na mistrovickém katastru
nedaleko Jablonného nad Orlicí.
V prospektu, propagujícím farmu Canada Miramichi Silver Fox Farm - Stříbrná liška - zlatá příležitost!, na svoje
začátky vzpomínal takto: „Našel jsem, co jsem hledal. Svoji
zlatou příležitost! Věnoval jsem se cele této cestě. Byl jsem
delší čas zaměstnán na kanadských liščích farmách, a když
jsem se vracel do vlasti, vezl jsem s sebou první párek stříbrných lišek, abych si u nás založil farmu. Doma čekaly mě
překážky. Říkali si o mně, že jsem lehkomyslný mladík nebo
mnohonásobný milionář, který neví, kam by dal peníze.
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Začátky byly jistě zlé. Musil jsem navyknout lišky na nové
poměry. Ale mé úsilí a snaha byly korunovány úspěchem.
V roce 1926 vypěstoval jsem první liščí mláďata v Československu. V roce 1927 měla tato mláďata opět mladé.“
/Rozlehlá louka byla oplocena dvojitou drátěnou sítí. Nebyla zde podzemní liščí doupata, ale byly zde rozestavěny
prostorné klece střechovitého tvaru, obehnané ze všech stran
drátěným pletivem. V roce 1929 měla farma 33 párů stříbrných lišek a řadu jiných kožešinových zvířat. U farmy stála rodinná vila,kde bydlel majitel se ženou a třemi dětmi.
- pozn.red., publikace Jablonné n.O.,2006/
Ze skromných začátků se jeho farma postupně rozrostla,
kromě stříbrných lišek se na farmě chovala i jiná kožešinová
zvířata - australské a americké vačice, mývalové, skunkové,
genety a nutrie. Mnohými odborníky byl považován jeho
podnik za nejlépe zařízenou farmu ve střední Evropě. Zvláštního uznání se mu dostalo tím, že jeho farma byla jmenována Výzkumnou stanicí pro chov zvěře státního výzkumného
ústavu pro plemenářskou biologii při Ministerstvu zemědělství. / V letech 1931-33 byla na farmě zřízena meteorologická stanice. pozn.red./
V roce 1931 byl Jiří Kincl zvolen předsedou Československého Svazu chovatelů vzácných zvířat kožešinových. Liščí
farma byla přístupna veřejnosti (1.července - 31.prosince) a
její vstupné / 5 Kč - pozn.red./ bylo věnováno jablonskému
Sokolu a KČT.
Odměnou za jeho podporu byl článek propagující jeho
farmu v knize profesora Josefa Simona Pod Suchým vrchem,
vydané odborem KČT v Jablonném nad Orlicí. Samotnou
stavbu Kramářovy chaty na Suchém vrchu (1926 – 1928)
zachytil Jiří Kincl ve filmu, který později věnoval společně
s filmy Lyžařské závody a skoky v Jablonném nad Orlicí a
Chov stříbrných lišek v Jablonném nad Orlicí panu Vladimíru Vendovi.
Ale osud taky přichystal Jiřímu Kinclovi životní rány. Na
začátku roku 1928 mu náhle zemřela manželka Ludmila a
o rok později stejný osud potkal i jeho otce v Příbrami. Vliv
hospodářské krize ve 30. letech 20.století se projevil i na chodu jeho farmy, která ukončila činnost v roce 1934. Jiří Kincl
se přestěhoval do Prahy, kde pracoval v zoologické zahradě.
Působil také jako odborný redaktor, překládal z anglického
a německého jazyka příběhy z prostředí americké divočiny,
například H.Mortimer Batten – Tulák Muskwa. Do českého
jazyka přeložil román z lékařského prostředí Zázračný penicilín od George Bankoffa. Svůj vypravěčský talent uplatnil
při napsání knih Hadi, krokodýlové a draci (1941) a Bylo
– nebylo : Legendy, povídky a bajky afrických domorodců
(1944). V roce 1946 mu vyšla v edici Brázda kniha Chov
stříbrných lišek.
Na začátku 40. let minulého století poznal i svou druhou
ženu Vlastimilu Marii Pernovou (rozenou Secovou, první
manžel generál prof. Ing.Dr.techn.František Perna, DrSc ).
Společně vstoupili do svazku manželského 9.dubna 1941
v Praze 4 - Michli.
Do USA Jiří Kincl znovu odešel v roce 1947 a krátce nato
založil společnost International Nutria Servise. Svoje poznatky s chovem nutrií sepsal v knize Theory and Practice of

Nutria Raising, vydané v edici Fur Trade Journal of Canada
v roce 1958.
V období pražského jara 1968 navštívil dceru Jiřinu a při
této příležitosti se znovu podíval do Jablonného nad Orlicí,
aby si připomněl prostředí, kde začínal svoji úspěšnou kariéru. Dalším jeho možným návratům do vlasti učinila zadost
„Husákova“ normalizace.
Jiří Kincl zemřel 21.června 1981 v Monrovii v Los Angeles
ve státě Kalifornia

Pavel Kalous
komise historie města

PO STOPÁCH 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
V ZÁPADNÍ EVROPĚ
VERDUN
Před několika lety jsme si s mojí ženou předsevzali, že
postupně navštívíme všechna významná bojiště v západní
Evropě, kde se zejména v novodobých dějinách lidstva odehrávaly pro nás dnes často až nepochopitelné lidské tragédie národů celého světa. Chceme se tím poklonit památce
všech těch, kteří položili své životy za náš současný, vzpomenout těch, kteří neměli tolik štěstí jako my prožít svůj život
v míru. Toto poselství bychom pak rádi předali těm, kteří
z jakýchkoliv důvodů nemají možnost tato místa navštívit
- kteří jsou však ochotni nad smyslem našeho bytí a hodnotou lidského života alespoň na chvíli se zamyslet.
Všechna tato místa - počínaje Crécy (česky z nevysvětlitelných důvodů nazývaného Kresčak), přes Waterloo, Normandii, Verdun, francouzské Ardeny s městem Sedan, belgické
západní Flandry s městem Ieper (Ypern), kde byly poprvé
masově nasazeny chemické bojové látky, Maginotovu linii
- až k belgické Bastogni jako centru Ardenské bitvy, odehrávající se v roce 1944 na území Belgie a Lucemburska - jsou
od našeho lucemburského domova vzdáleny maximálně jako
Praha od Brna.
Naštěstí patříme na rozdíl od našich rodičů a prarodičů
ke šťastné generaci, která již po celá desetiletí žije v Evropě
v míru. Nejednou nám bylo jasné, za jakou samozřejmost
to všichni považujeme. Již sama skutečnost, že můžeme říci,
že navštěvujeme místa lidských tragédií minulých staletí, je
cenná nade vše. Všichni bychom za ni měli být vděčni. Ne-
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jednou jsme si při této příležitosti též uvědomili, jak krátkozrací a pro své národy v podstatě nebezpeční
jsou současní evropští populističtí politici, brojící ve své
slepé nenávisti, egocentrické ješitnosti a ignoranci proti sjednocené Evropě v podobě Evropské unie či proti Severoatlantické alianci NATO. Pouze zásluhou obou těchto společenství - i přes veškeré jejich chyby a nedostatky - žijí současné
generace již po více než sedm desetiletí v Evropě bez válek.
Jak správně kdysi podotkl bývalý, dnes již nežijící francouzský prezident Mitterand, je vyhrocený nacionalizmus
vždy předzvěstí války. Jak aktuální jsou i dnes slova tohoto
francouzského státníka, o tom nejlépe svědčí současné události na Ukrajině s nebezpečným nacionalizmem dnešního
putinovského Ruska!
Na letošní rok připadají dvě významná výročí válečných
událostí v Evropě:
- vylodění spojenců před 70 lety ve francouzské Normandii v roce 1944, které přineslo spolu s následující Ardenskou
bitvou otevřením západní fronty a jejich vítězstvím definitivní ukončení 2. světové války
- a zahájení 1. světové války před 100 lety v roce 1914.
Zatímco první ze zmíněných událostí byla pro naši generaci víceméně šťastnou (pomineme-li dlouhá léta rozdělení
Evropy), znamenaly důsledky druhé - 1. světové války - zasetí nenávisti, vedoucí k další světové katastrofě.
Po návratu z letošních velkolepých oslav D-DAY 2014
v Normandii jsme se doma mnoho neohřáli a s malým přerušením, několikadenním pobytem v Praze, se vypravili do
francouzského Verdunu.
Cestou z Normandie jsme se v tomto krásném, dvacetitisícovém lotrinském městě, z 80% tehdy zničeném, po válce znovu vybudovaném za vydatné finanční podpory města
Londýna a Lucemburského velkovévodství, v městě, dnes
ničím nepřipomínajícím hrůzy tehdejší války, zastavili, abychom zjistili podrobnosti kolem letošních vzpomínkových
oslav a termíny prohlídek tehdejších bojišť. Dozvěděli jsme
se i to, že se dodnes není možno v tzv. „červené zóně“ volně
pohybovat a bez průvodců navštěvovat jednotlivé podzemní
vojenské objekty, neboť ještě dnes, téměř po 100 letech,
tam hrozí nebezpečí v podobě nevybuchlých min a dělostřeleckých granátů. I to, že největší z nich, vystřelené zřejmě
z tehdy přítomných 12 děl „Dicke Berta“ (obávaná „tlustá
Berta“ s dostřelem 40 km) vážily neuvěřitelných 750 kg (!) a
způsobily přímo v městě Verdunu velké škody.
Nejkratší a nejrychlejší cesta do Verdunu, lotrinského
„města míru“, jak ho dnešní Francouzi s neskrývanou hrdostí nazývají, vede z východní a střední Evropy přes Německo - nejčastěji přes Sársko - nebo přes Lucembursko a
pokračuje na francouzském území soukromou, skvěle udržovanou dálnicí s relativně malým provozem prakticky až do
Verdunu. Jelikož je na francouzských dálnicích nutno platit
mýtné, je téměř souběžná silnice, která vás dovede od města
Metz až k cíli, značně frekventovaná. Verdun se nachází na
cestě z Německa do Paříže před „hlavním městem“ šampaňského Reims, česky Remeš. Až tam zasahovaly tehdejší boje
v départementu Marne. Kdo nechce jet autem, může použít vlakového spojení v podobě spolehlivých francouzských
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rychlovlaků TGV. Zastávka sice není přímo ve Verdunu, posledních pár kilometrů vás však doveze autobus.
Na cestě z Německa do Paříže nestojí rychlovlaku TGV
v cestě žádná překážka v podobě pohoří, takže
z německých hranic do départementu Meuse stihnete v jídelním voze vypít nanejvýš jedno pivo. Češi samozřejmě více
- pokud nemají své vlastní (nutno podotknout většinou lepší) s sebou. Zámořští turisté, přistávající na pařížském letišti
Charles de Gaulle, stejně tak jako většina Francouzů, Britů a
dalších, přijíždějících ze severu, západu a jihu Evropy, jedou
do Verdunu po dálnici či vlakem od Paříže, tedy opačným
směrem na východ Francie, což je podstatně dále.
Tyto řádky píši 28. června 2014. Na tento den, přesně
před sto lety, 28. června 1914, připadá historiky datovaný
začátek 1. světové války - i když tato fakticky propukla zhruba o pět týdnů později vyhlášením války tehdejšímu Srbsku
rakousko-uherskou monarchií jako přímý důsledek v tento
den spáchaného sarajevského atentátu na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Éste a jeho manželku
Sofii Chotkovou, pocházející ze slavného českého šlechtického rodu. Z dnešního pohledu historiků bylo tehdy zcela
reálné zabránit jedné z největších tragédii v dějinách lidstva
- zmíněný atentát byl totiž pouze vítanou záminkou pro
rozpoutání války. Faktem však zůstává, že žádná se zúčastněných stran nebyla tehdy ochotna s protivníkem vyjednávat.
„Betonové hlavy“ na obou stranách uvrhly tehdejší svět do
dosud nevídané katastrofy, jejímž důsledkem bylo dle oficiálních statistik přes 9 milionů padlých vojáků a téměř 8
milionů mrtvých civilistů. Dohromady činil počet obětí 1.
světové války více než 17 milionů. Zmrzačeno či zraněno
bylo zhruba 21 milionů příslušníků mnoha zúčastněných
národů. Zabito v bojích bylo i na 120.000 amerických vojáků, kteří se na základě válečných smluv i svého demokratického přesvědčení převážně v druhé polovině čtyřleté války
účastnili jako největší mimoevropský kontingent vojenských
operací v Evropě. Ztráty na životech občanů české a slovenské národnosti jsou zahrnuty v počtu zhruba 1,5 milionů
padlých vojáků a zahynuvších civilistů tehdejšího Rakouska-Uherska.
Památku všech těchto obětí 1. světové války uctili v tomto
týdnu přední evropští politici v západobelgickém městě Iepern (Ypern), kam se chystáme v příštích týdnech.
Pro porovnání počtu obětí obou světových válek zahynulo
ve 2. světové válce zhruba 26 milionů vojáků a 29 milionů
civilistů, což dohromady činí více než 55 milionů obětí,
připadajících na značný počet národů celého světa. Celkový počet obětí tehdejšího Československa je udáván oficiálně
nepodloženým číslem 90 tisic. Zásadní rozdíl mezí letošními
oslavami v Normandii a našimi návštěvami dějišť 1. světové
války, jako je Verdun, spočívá ve skutečnosti, že v druhém
případě nemáme už možnost hovořit s přímými účastníky
tehdejších událostí.
Jejich poslední svědek, účastník bojů v letech 1916-1918,
australský důstojník, sloužící v britském námořnictvu,
Claude Stanley Choules, zemřel v roce 2011 ve věku 110 let
v australském Perthu.
I když počet obětí 2. světové války byl zhruba trojnásobný,
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byla tato v určitých směrech „humánnější“ než válka v letech
1914-1918 - pokud toto slovo lze v souvislosti s jakoukoliv válkou vůbec použít. K tomuto závěru jsme dospěli po
seznámení se s průběhem jednotlivých válečných operací a
skutečností, že do té doby nevídaný, rasantní rozvoj vědy a
techniky na konci 19. a na začátku 20. století ve spojení s agresivní, zejména německou, militaristickou politikou, zatlačily člověka jako takového zcela do pozadí a urychlily jeho
degradaci na vojenský „lidský materiál“. Dosud nepoznaná
intenzita válečných operací a s ní související bojové podmínky, péče o vojáky včetně zdravotního ošetření a zejména
osobní hygiena - byly u německých i francouzských vojenských jednotek na západní frontě často na katastrofálně nízké úrovni. Člověk přestal být živou bytostí, jednotlivý voják
přestal být nezaměnitelným individuem. Hodnota lidského
života klesla pod hodnotu a význam válečného materiálu zbraní a munice. Německý generální štáb začal po narůstajících problémech své armády detailně kalkulovat vlastní
náklady na zabití jednoho nepřátelského vojáka. Dech nám
vyráželo i doporučení německého velení při nedostatku pytlů s pískem v zákopech nahrazovat je organizovaně shromažďovanými mrtvými těly nepřátelských vojáků.
Jak jsme se na místě dozvěděli, nachází se v okolí Verdunu
celkem 42 vojenských hřbitovů, na nichž jsou pochovány
desetitisíce padlých vojáků obou válčících stran - Francie
a Německa - včetně vojáků dalších zemí, bojujících na obou
stranách, zejména britských, amerických, italských a vojáků
z afrických a jiných zámořských kolonií. Leží lze pochováni
židé vedle muslimů - pokud měli štěstí mít svůj vlastní
hrob...
Protože jsme předem věděli o existenci jednoho z největších německých hřbitovů, nacházejícího se na trase mezi hranicemi Lucemburska a Verdunem, volili jsme pro příjezd do
Verdunu vedlejší trasu po francouzských okresních silnicích. Záhy jsme zjistili, že poměrně malý hřbitov s názvem
Hautecourt, ležící těsně u jedné z nich, je stejně jako většina
dalších německých nepřístupný veřejnosti. K tomu, abych se
dozvěděl, že na něm leží bezmála 10 tisíc (!) padlých německých vojáků, z toho naprostá většina v hromadném hrobě, a
abych si hřbitov mohl vyfotografovat, jsem byl nucen poněkud nepietně překonat překážku v podobě (díky bohu nízké) branky, vedoucí na hřbitov. Přes veškerá, v poválečných
letech proklamovaná přátelství, smlouvy a dohody mezi oběma národy, je dodnes v mnoha směrech postoj francouzské
strany k německé možno charakterizovat jako distancovaný.
Pozemky, na nichž se německé hřbitovy ve Francii nacházejí,
nejsou (na rozdíl např. od amerických) německým teritoriem darovaným Francií, nýbrž padlí němečtí vojáci jsou na
nich pouze „v nájmu“. Navíc nesmí být kříže na jejich hrobech v bílé barvě, jako je tomu na francouzských a spojeneckých hřbitovech, nýbrž v černé. Na německých hřbitovech
nesmí vlát německé vlajky. Považujeme tento „francouzský
rozdíl“ za vysvětlitelný a pochopitelný z etického a pietního
hlediska.
Získání těchto a podobných informací spolu s orientací
v Lotrinsku, v jednom z četných francouzských regionů, rodišti pozdějšího generála a francouzského prezidenta Char-

lese de Gaulla, bojujícího ve Verdunu v hodnosti kapitána
francouzské armády vedle pozdějšího generála Pattona, maršála Pétaina na straně jedné a u Stalingradu poraženého generála Pauluse na straně druhé, nám ulehčila jak dokonalá
znalost francouzského jazyka mé ženy s dětstvím a mládím
strávenými v Paříži, tak i její pozdější pobyt na škole v Lotrinsku, kde byla pověřena téměř neřešitelnou úlohou
zasvětit francouzské školáky do tajů německého jazyka.
Stejně tomu tak bylo letos i v Normandii - jen tak jsme
mohli na obou francouzských bojištích získávat cenné, zcela
neznámé či málo známé informace zvláště od tamního obyvatelstva.
Po šoku, vyvolaném obrovským počtem německých vojáků, padlých v bitvě o Verdun v roce 1916, na jednom jediném, na tamní poměry malém hřbitově, jsme se ocitli v centru města, kde na nás čekal luxusní klimatizovaný autobus
tamní společnosti, organizující prohlídky okolních bojišť.
Jak již shora řečeno, není dodnes povoleno se na některých
úsecích pouhých šestnáct kilometrů širokého bojiště volně
pohybovat. Při pohledu na vozidlo, s nímž se máme po čtyři
hodiny pohybovat (za 25 Euro na osobu) v naprostém klidu a pohodě po místech tehdejšího neuvěřitelného lidského
utrpení, se nám sevřelo srdce. Nebylo nám v tu chvíli zrovna
nejlépe. Z všudypřítomných černobílých dobových fotografií jsme totiž dobře znali tváře zubožených lidských bytostí,
vojáků obou bojujících stran, doslova z posledních sil se
ploužících v osmadvaceti stupních pod nulou v zimě, či za
tropického vedra v létě po bojišti, tváře raněných a nemocných vojáků, trpících ve statické poziční válce nekonečné
týdny a měsíce bez vody, s chronickým průjmem ve výkaly znečištěných, často rozbahněných zákopech, plných hladových krys. Špinavé, zavšivené lidské trosky v potrhaných
uniformách, s obvyklým třicetikilovým břemenem polní výstroje či zraněným kamarádem na zádech!
Bylo nám v tu chvíli moc a moc smutno...
Rozdíly v tomto směru mezi oběma válčícími stranami
prakticky neexistovaly. Lépe na tom byli pouze američtí
vojáci - i když americká pozemní vojska do verdunské bitvy 1916 zasahovala pouze nepřímo a okrajově 180 piloty
ve francouzských leteckých formacích a sanitárními konvoji Americain Ambulance Hospital, Americain Red Cross a
dalšími. Svědectví o odvaze, statečnosti a ochotě americké
armády pomáhat spřáteleným francouzským vojákům jsme
si měli možnost přečíst v jednom z navštívených památníků.
V tu chvíli se nás opět - jak tomu je v poslední době častěji
- zmocnilo to, čemu se říká spravedlivý hněv. Pocit hněvu
vůči všem Evropanům, kteří dnes - zejména v současném
sousedním Německu, jež právě tomuto národu vděčí za svou
poválečnou šťastnou existenci - nevynechají jedinou příležitost na americký národ plivat a házet špínu. Na statečný národ, který Evropu v jednom jediném století hned dvakrát za
sebou zcela rozhodujícím způsobem zachránil před hrozící
katastrofou a zánikem civilizace.
Tuto poznámku si bohužel v této souvislosti nemůžeme
odpustit.
Američané disponovali na tehdejší dobu supermoderní
zdravotní technikou se speciálními vozidly značky Ford, o
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nichž se jak Francouzům, tak i Němcům nemohlo ani zdát.
Na rozdíl od nich byli schopni provádět již tehdy krevní
transfuze a složité, zejména protetické operace. Jejich zásluhou byla zachráněna spousta životů a ošetřeno mnoho raněných francouzských vojáků. Heslem amerických jednotek za
1. světové války ve Francii bylo: „Mé tělo za vlast, moji duši
za boha, mé srdce za Francii.“
Zcela určitě to mnohému z nás bude znít dnes příliš pateticky - je však třeba to vidět s odstupem sta let a vžít se do
tehdejší situace zámořských vojáků v Evropě.
Exkurze na bojištích v départementu Mouse jsou provázeny velice kvalifikovaným výkladem průvodců - bohužel však
pouze ve francouzském jazyce. Němci, Američané, Britové
a další návštěvníci, které jsme měli možnost na místě spatřit
(Němci dodnes v malém počtu buď z důvodu dosud přetrvávajícího pocitu viny - a hlavně nezájmu - na rozdíl od
Francouzů), měli své vlastní autobusy a průvodce.
Bitva u Verdunu byla svým trváním nejdelší a nejkrvavější bitvou v novodobých vojenských dějinách. Na relativně
malé ploše 350 čtverečních kilometrů bojovalo tehdy proti
sobě současně až na jeden milion (!) vojáků obou válčících
stran - Francie a Německa. Po ukončení bitvy, která začala
koncem února 1916 a trvala celkem 10 měsíců (přesně 304
dní), ztratila francouzská strana 377.000 vojáků, z toho jich
167.000 padlo v bojích. Německé ztráty čítaly 340.000 vojáků, v bojích padlo na 150.000 německých vojáků. Někteří
vojenští historici proto nazývají bitvu o Stalingrad v 2. světové válce „Verdun na Volze“.
Jak gigantická byla spotřeba válečného materiálu, dokumentuje fakt, že po bitvě se ho údajně našlo 30 tisíc tun
(!) na jednom hektaru. Za deset měsíců trvání bitvy bylo
vypáleno 2,5 milionů dělostřeleckých granátů - dle poválečných statistik připadly tím 2 granáty na jeden čtvereční metr
bojiště.
Autobus s návštěvníky objíždí po celé čtyři hodiny trpělivě
místa tehdejších válečných událostí. V tzv. „červené zóně“
se po vystoupení z něho pohybují tito v lesících po pečlivě
vybudovaných betonových chodníčcích v místech, kde dříve
byla otevřená, nezalesněná krajina, téměř rovina, a kde stály vesnice se statky místních sedláků. Dnes jsou zde pouze
kamenné pilíře s názvy tehdejších zemědělských usedlostí.
Celkem bylo srovnáno se zemí 9 vesnic (nejznámější z nich
je Fleury) - většina jejich obyvatel zahynula v dělostřelecké
palbě. Zmínka na informační tabuli o velkém množství krys
na mrtvolách v domech vyrazí dech asi každému...
Ti šťastnější si v rozpoutaném infernu zachránili v poslední chvíli alespoň holý život. Takže nejen Lidice a Ležáky...,
ale je řada dalších, stejně smutných míst v Evropě, která
postihl podobný osud. V místech tehdejších, již nikdy poté
z bezpečnostních důvodů znovu postavených vesnic, stojí
dnes obnovené kaple a památníky s popisem těchto tragických událostí. Dodnes jsou v neexistujících vesnicích voleni
čestní starostové, kteří mají za úkol péči o svěřenou lokalitu
a spolu s dalšími organizacemi se starají o informační, publicistickou a průvodcovskou agendu. Krajina všude kolem
by připomínala svými nesčetnými krátery měsíční krajinu
- kdyby dnes nebyla milosrdně pokryta trávou či zalesněná.
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Uměle vytvořené zákopy na místě již neexistujících pravých
může dnešní návštěvník pohodlně zhlédnout jako turistickou atrakci z okna autobusu, dokonce bez zastavení... Na
nás působily spíše jako laciný skanzen a zbytečnost, kterou si
Francouzi mohli odpustit.
V souvislosti s letošním „kulatým“ výročím vypuknutí 1.
světové války pozorujeme v sousedním Německu až zcela
nepřirozeně působící snahu části historiků, publicistů a novinářů relativovat vinu německého národa na vypuknutí 1.
světové války. Až téměř křečovitou snahu „očistit“ v médiích
a na pořádaných konferencích v očích vlastní i světové veřejnosti svou zemi od oficiálně vyřčené hlavní viny ve Versailles. Zbavit Německo této zcela sice není možné - možné
ale je přesunout její značnou část na tehdejšího protivníka,
zejména Velkou Británii a Francii. Snaží se o to víc, že jednoznačnou vinu na dalším světovém „požáru“ po uplynutí
pouhých dvou desetiletích nejsou schopni popřít ani oni,
ani kdokoliv jiný. Myslíme si, že pravda sice bude - jako je
tomu často - i v tomto případě někde uprostřed - agresivní
německý militarizmus 19. a první půlky 20. století lze však
jen stěží z těchto úvah vynechat. Nejsme však kompetentní
k tomu celou věc objektivně posoudit, a proto ji ponecháme
raději odborníkům. Z toho, co je nám známo, ale víme, že je
to velký problém i pro ně.
Při každé návštěvě blízkého francouzského pohraničního
města Sedan si klademe otázku: který jiný kulturní národ
v novodobých dějinách třikrát za sebou v průběhu 70 let
přepadl a zničil město sousedního státu...??? Odpověď na ni
hledáme dosud marně.
Nikdy předtím jsme si ani ve snu nepomysleli, že návštěva verdunského bojiště a události s ním spojené - nevídaná brutalita bitvy, odehrávající se tak dávno, před téměř sto
lety, s námi tak otřesou, že v nás zanechají hlubokou, trvalou
stopu. Celé další dny jsme nebyli schopni mluvit o něčem
jiném. Nebyli jsme tam s tímto pocitem sami - cítili jsme,
že spolu s námi takto smýšlí přítomné stovky a tisíce do sebe
ponořených lidí z celého světa.
Spolu s francouzským prezidentem Mitterandem a německým kancléřem Kohlem, které jsme v duchu před sebou viděli držící se za ruce, při pohledu na jeden z největších
válečných hřbitovů světa, kde se v roce 1984 setkali, jsme
si opakovali jejich slova o tom, že všichni společně musíme
podobným tragédiím v dějinách lidstva zabránit. Je to naše
svatá povinnost!
Zastávky na prohlídce Verdunu a verdunského bojiště
Přímo ve městě je možno navštívit tyto památníky:
Monument à la Victoire (památník vítězství, krypta)
Monument aux Enfants de Verdun (pomník v centru)
„La Défense“ de Rodin (socha Augusta Rodina)
Citadelle souterraine (podzemní pevnost, vybudovaná v letech 1886-1893)
Na bojišti doporučujeme navštívit:
Fort de Vaux (podzemní opevnění)
Ossuaire de Douaumont (památník, muzeum, kostnice,
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před ní se nalézající hřbitov)
Fort de Douaumont (pevnost)
Mémorial de Verdun (muzeum bitvy - bude opět přístupné
veřejnosti až v roce 2016)
Bitevní pole se zničenou obcí Fleury
Památník 14 v zákopu zemřelých francouzských vojáků
V kostnici Douaumont se 137 m dlouhou kryptou a monumentální, 46 metrů vysokou věží jsou uloženy ve sklepním podlaží tělesné ostatky 130.000 vojáků, padlých v bitvě v roce 1916. Přinášeli je tam po dlouhá léta obyvatelé
okolních obcí a nalézají je dodnes v okolních lesích. Jsou
zde uloženy tělesné ostatky vojáků bez rozdílu národností,
jež se nalézaly v takovém stavu, že dotyčné nebylo možno
identifikovat. Pocit vidět to na vlastní oči nelze ani popsat,
ani komukoliv dalšímu zprostředkovat. V kryptě je možno
zhlédnout pozlacené mešní roucho z blízkého, v průběhu
bitvy zcela zničeného kostela, které bylo zachráněno americkým vojákem (údajně českého původu) Frankem Havlikem.
Ten si je tehdy navlékl pod uniformu a věřil, že ho zachránilo před jistou smrtí. Jeho potomci roucho vrátili zpět do
Francie a věnovali památníku Ossuaire de Douaumont.
Kromě návštěvy Verdunu a přilehlých bojišť je možno
v départementu Mouse zhlédnout památná místa bojů z let
1914-15 na sousedním území L´ARGONNE a bitvy v départementu MARNE.
Adresa pro rezervaci prohlídek památníků a bojiště
Verdun:
VERDUN TOURISME
Place de la Nation
B.P. 60232
F-55106 VERDUN CEDEX
TEL: Francie 03 29 84 14 18
FAX:
03 29 83 99 93
ww.verdun-tourisme.com
Jan Vanek, Cornelia Spiegelberg-Vanek
Luxembourg, 28. června 2014

JAK ZEMŘEL ČESKÝ KRÁL
JAN LUCEMBURSKÝ
Nedávno jsem projížděl autem nádherným, od našeho lucemburského bydliště pouhých pár kilometrů vzdáleným
údolím německé řeky Saar (česky Sára) s vinicemi s jedním
z nejlepších bílých vín na světě. Zdejší proslavené víno bychom našli i na stole anglické královské rodiny. V úzkém
údolí se strmými stráněmi vpravo ode mne vede železnice,
uprostřed se klikatila silnice a vlevo od ní řeka s čilou lodní
dopravou. Svítilo sluníčko a z velké výšky nahoře na skále se
na mne dívala kaple ve vesničce Kastel-Staadt, s kdysi soukromou kryptou, kde byly nalezeny tělesné ostatky české-

ho krále Jana Lucemburského, narozeného v roce 1296, po
dlouhá staletí nezvěstného. Kapli dal zrenovovat a královy
ostatky do ní uložit v roce 1833 jeho obdivovatel, pozdější
pruský král Friedrich Wilhelm. Teprve zhruba po 600 letech, po skončení 2. světové války, v roce 1946, se panovník
konečně dočkal zaslouženého klidu a jeho ostatky se vrátily
do jeho rodiště.
Dnes spočívají v předsálí krypty katedrály Notre Dame
v našem hlavním městě Luxembourg. V předsálí - nepříliš
pietně - proto, že Lucemburkové, jeden z nejvýznamnějších
středověkých panovnických rodů ve střední Evropě, nemají
s dnešním lucemburským velkovévodcovským rodem, pocházejícím z Německa (z rodu Limburg-Nassau), nic společného.
A tak jsem si řekl, že o tom všem napíši pár řádek pro české
čtenáře.
Předsevzal jsem si, že se se svou ženou letos vypravím na
tehdejší francouzské bojiště - do malého, dnes zcela bezvýznamného městečka Crécy-en-Ponthieu na pobřeží Atlantiku směrem k Anglii, které lze najít pouze na podrobných
mapách Francie. Do městečka, v naší vlasti z neznámého
důvodu (ne) česky nazvaného Kresčak. Původ tohoto pojmenování mi dosud přes veškerou mou snahu nedokázal
vysvětlit nejen žádný český historik, nýbrž ani renomovaný
Ústav pro jazyk český, na který jsem se se svým dotazem obrátil.
Chceme se vypravit na místo, kde český panovník dne 26.
srpna roku 1346 v pozdní
odpoledne ve věku pouhých 50 let v bitvě zahynul. Zcela slepý, po hrdinném boji po boku svého syna Karla IV.,
který - jak známo - bitvu přežil. Král Jan bojoval tehdy na
straně francouzského krále Filipa VI., svého přítele z dětství,
jemuž přislíbil nejen na základě přátelství, ale i příbuzenských vztahů francouzského a lucemburského panovnického
rodu podporu v jeho bojích. Francouzský král neměl bohužel v boji proti anglickému králi Edwardovi III. sebemenší
naději na vítězství v bitvě, znamenající začátek stoleté války
v Evropě. Král Jan předtím ztratil - nikoli však v důsledku
válečného zranění - jak se často mylně tvrdí - nýbrž nezdařenou oční operací - jedno oko. V době, kdy středověcí lékaři ještě neměli lasery a lékaři v dnešním slova smyslu zcela
jistě nebyli, zato měli očividně velkou odvahu pouštět se i
do komplikovaných očních operací, které zákonitě musely
skončit fiaskem. Tak tomu bylo i v případě českého krále.
Na druhé oko údajně oslepl v důsledku infekce, kterou
si přivezl z bojů v Litvě. Někteří současní historici naproti
tomu tvrdí, že zde šlo o rodovou nemoc Lucemburků, kterou bychom dnes možná definovali jako zelený zákal. Až neskutečně v této souvislosti zní tvrzení, dochované z tehdejší
doby, že šarmantní, duchaplný panovník svou slepotu bral
s humorem. V každém případě neviděl tehdy nic, a proto
byl pro Angličany, kteří ho záhy srazili z koně v bitvě, které
se přesto za každou cenu chtěl zúčastnit, snadnou kořistí. Do
boje vedl slepého krále spřátelený Mönch von Basel (Mnich
z Bazileje). Traduje se, že jakýsi králův přítel, francouzský
šlechtic, přispěchavší mu na pomoc dostal při pohledu na
mrtvého krále infarkt a zemřel rovněž. Francie ztratila teh-
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dy v prohrané bitvě téměř celou svou vládnoucí šlechtickou
elitu.
Na straně anglického krále bojoval velice statečně i jeho
teprve patnáctiletý syn Edward of Woodstock, zvaný „černý
princ“, jmenovaný tři roky předtím v pořadí teprve druhým
„Prince of Wales“ - princem z Walesu. Dnes je jím princ
Charles, syn „nezničitelné“ anglické královny - v pořadí již
jednadvacátý - který, jak se zdá, se trůnu dočká až v pozdním
stáří - když vůbec. Edward von Woodstock po skončení vyhrané bitvy dlouho prohledával bojiště, aby našel v boji zemřelého českého krále, mimo naši vlast známého pouze pod
Německým nebo francouzským překladem jména Jan
Slepý - Johann der Blinde či Jean d´Aveugle. Spolu se svým
otcem, anglickým králem Edwardem III., se pak Edward of
Woodstock postaral o důstojný pohřeb Jana Lucemburského
a o uložení jeho ostatků v benediktinském klášteře v hlavním městě dnešního Lucemburského velkovévodství. Klášter
byl později zbourán, čímž začala staletá odyssea krále s jeho
zmizením a posmrtným putováním po Evropě.
„Černý princ“ a jeho otec chtěli svým počinem, na tehdejší dobu zcela neobvyklým, vzdát hold odvaze a statečnosti
českého krále - vlastnostem, které oba obdivovali a jimiž byl
tento proslaven po celé Evropě. A to i přesto, že Jan byl jejich
nepřítelem a protivníkem v bitvě u Crécy.
Edward of Woodstock, „černý princ“, pasovaný po vyhrané
bitvě na rytíře, byl celou událostí ovlivněn natolik, že převzal
do svého šlechtického erbu „volební slogan“ českého krále
„ich dien“- v dnešní spisovné němčině „ich diene“ - přeloženo do češtiny „sloužím“, který je od té doby, po dobu více
než šesti staletí, nedílnou součástí šlechtického erbu princů
z Walesu, z nichž velká část se stala anglickými králi. Princ
Charles, narozený v roce 1948, je dosud jediným z nich, který ovládá jazyk země Wales, součásti Velké Británie.
Jan Vaněk
Luxembourg
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Erb „Prince of Wales“
s volebním sloganem
krále Jana Lucemburského
„ICH DIEN“

„Hele, to je ta nová asistentka seĢizovaĀĪ z béĀka. Od tý
doby, co ji vzali, mají chlapi ústrojovou kázeĜ 1A a lisy leští i
o pĢestávce! “
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PROGRESIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL
2014 V PARDUBICKÉM KRAJI

ROKU

Ve své profesi se často setkávám s kolegy z oboru, a tak
mám velmi dobrou příležitost ke srovnání.
Zajímá mne, jaké metody používají k náboru a stabilizaci zaměstnanců, jak se věnují výchově či jaké mají benefity.
Za svoji praxi jsem si již vybudoval jistý kredit, a tak rozhovory probíhají velmi otevřeně a často nás spojuje i společný
zájem, jak tomu bylo např. v případě boje za zachování letohradského učiliště.
Mohu všechny spolupracovníky ujistit, že všude je chléb
o dvou kůrkách a že nikde pečení holubi do úst sami nelétají.
To, co však tvoří naši přidanou hodnotu, je jedním slovem: ŠANCE. Ano, šance na to být svým pánem a vzít svůj
pracovní osud pevně do vlastních rukou. Věřte, že to nám
závidí i renomovaní manažeři z okolních nadnárodních firem.
Dohodnout se třeba jednoduše na zvýšení mzdy pro dobře pracujícího člověka? Zapomeňte! Jste ve škatulce a každá změna podléhá souhlasu ústředí. Máte třeba základní
či střední odborné vzdělání a chcete jít výš? Velmi obtížné!
V tabulce vám přiřadí místo odpovídající vzdělání a cesta
nahoru často vede jen přes známého. A je toho mnohem víc.
A u nás? Přijde nový spolupracovník bez praxe a často se
vzděláním mimo obor. Jediné, na čem záleží, je jeho ochota
se učit a něco dokázat. Vychováváme nové seřizovače, operátory CNC, skladníky, mistry. Se spolupracovníky pravidelně
hovoříme, řídíme jejich kariéru a záleží nám na jejich progresu. To vše za skutečně nadstandardních mzdových podmínek…
To, že nemluvím jen tak do větru a že skutečně máme na
čem stavět, se potvrdilo na začátku června, kdy jsem za firmu
převzal ocenění našich personálních aktivit Progresivní zaměstnavatel regionu 2014 pro Pardubický kraj.
Když si představíte velikost našeho kraje a mnoho set (či
několik tisíc) aktivních firem, které v něm podnikají, jedná se o fantastický úspěch! Úspěch, který si naše firma právem zaslouží. Hodnotící kritéria jsou velmi přísná a zcela
objektivní. Na dokreslení odcituji část z oficiálního projevu
ze slavnostního předávání: „Ocenění Progresivní zaměstnavatel pro Isolit-Bravo reflektuje zdravou společnost
s vysoce vyspělou kulturou, zvládnutými procesy a dynamickým rozvojem. Je značkou kvality a potvrzením, že
česká chytrost a poctivost může zvítězit nad zahraniční
konkurencí“.
Milí spolupracovníci, važme si toho, co máme. Není
to vůbec samozřejmé!
Martin Šlesingr
personalista

SEDMNÁCT ZASTAVENÍ HRADISEK
V Občasníku zůstaly ještě dvě prázdné stránky, a tak jsem
narychlo zavzpomínal. Určitě jsou mezi vámi lepší místopisci,
než jsem já. Budu vám vděčný, když mi dodáte další příhody.
S mapou – speciálkou a GPS zastaveními - je potom vydáme.
Páteřní cestou Zapomenuté země je bezesporu krásný a
historií opředený prostor, spojující Jablonné (hlavní město
Zapomenuté země) s Orličkami. Spojení jsou hned čtyři
– silničkou vedoucí Hradisky, Jiráskovou stezkou , Doly,
případně oklikou po státní silnici č.11 - na křižovatce u čenkovického kříže ostře vlevo a dolů silničkou do Orliček. Jiráskova stezka vede z masívu Suchého vrchu až do Hronova. O její vybudování se zasloužil proslulý jablonský občan
armádní generál Ludvík Krejčí, vrchní velitel československé
armády v letech 1932-1939.
.
Zastavení první
Rybník, Vackova valcha, Amerika, Přední brána.
Je neděle, 6.května 1945, pravé poledne. Jablonské protifašistické povstání je v plném proudu. Protektorátní hranice je
obsazena povstalci, kteří odzbrojují jednotky wehrmachtu, postupující na Prahu. V celých Čechách skutečně povstala jenom
tři města: Praha, Holice a Jablonné nad Orlicí. Po úspěších
z předešlého dne ale přijíždí jednotka tankové divize SS Das
Reich a utopí povstání v krvi – čtyři mrtví na straně povstalců,
další z řad SS.
Zbytky jednoho ze zákopů, opevněných kládami, jsou ještě
dnes viditelné.
SS útočili ze státní silnice č.11 dolů po kopci Amerika, zachytili se ve vypuštěném koupališti a asi po hodině bojů ovládli
předměstí a následně celé Jablonné. Chybělo málo a městečko
bylo tenkrát vypáleno a srovnáno se zemí.
Zastavení druhé
Přední brána.
Údolí mezi Jablonným a Orličkami je na obou koncích uzavřeno skalními Branami, nazývanými Přední a Zadní. Obě
Brány vypadaly před stavbou silnice mnohem poetičtěji: uzavíraly údolí s výjimkou koryta potoka úplně. Škoda, žádné historické snímky se nezachovaly. Romantické brány byly odstříleny
na současnou šíři při stavbě silnice z Jablonného do Orliček.
Zastavení třetí
Svatý Bartoloměj.
Zastavení čtvrté
Eden.
Ze silnice odbočuje stezka do Edenu, která dále pokračuje
Doly až na okraj Orliček. V Edenu stávala kdysi restaurace
s kuželnou, jejíž základy jsou patrné dodnes. Místo samo bylo
cílem schůzek mnoha zamilovaných. Ve srovnání s minulým stoletím Eden upadl, zamilovaní dnes zřejmě tráví čas na diskotékách. Nebo jsme jenom už my starší?!
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Zastavení páté
Skála Velryba, někdy nazývaná Tlama.
Demontanace 1866.
22.července 1866 provedli jablonští a jamenští mladí muži
a ženy útok na pruskou zásobovací jednotku. Na dnešní státní
silnici č.11 přepadli kolonu, část vozků a ochrany pobili, zbytek
rozehnali. Vozy shodili z prudké stráně dolů do Hradisek .
Zastavení šesté
Odbočka Jiráskovy stezky ze silnice.
Zastavení sedmé
Panská skála.
Dosud jsou patrné zbytky umělých příkopů, v dávné minulosti zde s největší pravděpodobností stávalo slovanské, germánské
nebo keltské hradiště. Jeho stopa ale mizí v divoké minulosti
bez písemných záznamů. V době husitských válek zde Jablonští
ukrývali bystřeckého zemana Waltera, který jim za odměnu daroval Hradiska.
Zastavení osmé
Červený lom.
Dříve další cílové místo zamilovaných dvojic a bujarých táboráků., dnes bohužel opomíjené.
Zastavení deváté
Skála Zdeňka.
Zastavení desáté
Vašíčkova skála.
.
Zastavení jedenácté
Korejtko.
Trubka zaražená do svahu vede malý pramínek z kopce
Hrubý a pohoříčka Hřívy. Pramínek nevysýchá ani v době největšího sucha. Poetickou příhodu zastavení vypráví paní Marie
Černohousová:
Nad Korejtkem býval statný smrk s vyraženým otvorem o
průměru necelých deset centimetrů v kmenu. Sedlák z Jamného nakládal na vrcholu stráně klestí na špatně založený
vůz, který se s ním rozjel. Jak vůz letěl dolů prudkým kopcem, volal sedlák poslední pořízení: Josefovi chalupu, Marii
sto zlatých…, když vtom žebřiňák narazil ojí na smrk, oj
se postupně lámala a tříštila, až vůz bezpečně zastavil. Na
paměť zázračné záchrany nechal sedlák vymalovat svatý obrázek u Korejtka.
Zastavení dvanácté
U svaté Anny.
Populární jablonský farář děkan Sokol přebudoval starý hřbitov a nechal do Hradisek přemístit dva pomníky: svatou Annu
a Anděla Strážce.
Zastavení třinácté
U svatého Václava.
Obrázek nechali vymalovat tři Jabloňáci. 28.září 1929 zde

48

proběhlo velké shromáždění k tisíciletému výročí zavraždění
českého knížete.
Zastavení čtrnácté
Ambo.
V místě těsně pod vrcholem hřebenu, který odděluje údolní
silnici od čtvrtého Dolu, jsou patrné zbytky kamenné mohyly.
Příběh k místu se vážící mi vyprávěl můj dědeček, pan Hugo
Štěpánek.
Ambo byla loterie předminulého století. Ševcovský tovaryš obuvníka Votavy z Benátek sázel, ale nikdy nic nevyhrál.
Jednou se mu zdála řada čísel, avšak nevsadil – a čísla vyhrála. Z žalu si sáhl na život. Na tomto místě už i dříve pochovávali sebevrahy.
Zastavení patnácté
U Anděla Strážce.
Socha Anděla Strážce pochází ze starého hřbitova z hrobu
maminky faráře Lukesleho.
Můj otec vzpomínal, jak kostnice na starém jablonském
hřbitově bývala ve dvacátých letech minulého století tak
plná, že nebylo výjimkou, když cestou na nedělní mši našli
na cestě nějakou tu kostičku. Tehdejší jablonský farář děkan
Sokol rozhodl, že takto už dále nelze! Kostnici a starý hřbitov nechal rekonstruovat a přitom vybyvší sochy rozmístit na
památná místa v Zapomenuté zemi.
Zastavení šestnácté
Smírčí kříž.
Je na druhé (bystřecké) straně Hradisek. Kříž má datum
19.února 1676 a nápis Zabit Ondra Wagner.
Zastavení sedmnácté
Zámlštajn.
Kdysi býval na staré cestě obrovský kámen, kterým nebylo
možné pohnout. Dávali si u něj sraz Orličkovští při cestě
do kostela do Jablonného. V osmnáctém století začala protestantská víra znovu doutnat a lidé byli ochotni kvůli ní
emigrovat. A tak se skupina evangelíků dohodla na útěku do
tehdy pruské Jelení Hory. Dali si sraz u Zámlštajnu. Přišli
s nimi i jejich přátelé a blízcí, kteří zůstávali. U Zámlštajnu
se rozloučili tak, jako čeští bratří na Růžovém paloučku, a
emigranti pokračovali směrem k Orličkám. Náhle se ozvalo
pronikavé, uši řezající hvízdnutí. Vyběhli do stráně v lese a za
chvíli se po cestě přehnali jezdci z lanškrounského vrchnostenského zámku. Nebýt hvízdnutí, byli by je jistojistě našli
a zatkli. Protože je neviděli, ve své zbožnosti usoudili, že je
varoval anděl Strážce, a místo, odkud hvízdnutí přišlo, nazvali U Anděla Strážce.
Uprostřed stráně, kde se třásli, aby je jezdci nespatřili,
nazvali potom V Zahradě Getsemanské, neboť se domnívali
že tam trpěli jako Ježíš před zatčením.
A nakonec zdánlivý paradox: jablonští katolíci – jako dík
za záchranu evangelíků - nechávali potom po staletí každý
čtvrtek zvonit katolickým Bartolomějem.
Je to dobrá zpráva: Jabloňáci byli především lidé a sousedé, a nikoli náboženští fanatici!
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Podobně jako obě Brány byl také Zámlštajn odstřílen při
stavbě silnice.
Kvido Štěpánek
ředitel firmy
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Obracečka forem
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Správnou tajenku odevzdejte do 29. 8. 2014 do schránky na recepci v IB.
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