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 Práce 
Měření nesouměřitelného
V předminulém čísle Občasníku – Zima 2014 – jsem popsal byrokratickou smyčku, která se kolem
nás stáhla, a tak o tři měsíce zpozdila výstavbu Citrónu. Nepřízeň či závist okolí, paradoxně
negativně naladěná památkářka z důvodu naší nezištné péče o starý hřbitov – a nechutná
polévka byla zavařena.
V podstatě jsme (byli) v mém rodném městě za páriu, který umíněně kazí jeho malebný,
pohádkový vzhled. Nechybělo mnoho a už bych se ve své dobrohlouposti s rolí obecního
otloukánka i smířil. Kdopak si ještě další ráčí kopnout, prosím?!
Ale jak Citrón rostl, kupodivu hlasů o nadměrné výšce a zkaženém Jablonném ubývalo a i lidé,
kteří nemají žádný důvod nám lichotit, mi říkali, ba i psali, jak hezkou stavbu to stavíme a který že
to architekt ji vymyslil. Korunu všemu nasadil jeden můj přítel, zkušený lékař, který mi
připomenul to, co jsem pod tlakem negativ z okolí vlastně už dávno zapomněl, respektive se ani
neodvážil nahlas připomenout:
„Vždyť vy stavíte tu halu do výšky, zatímco druzí do šířky a zabírají na to nejúrodnější
pole! Vždyť zatímco oni na to poberou kdejakou evropskou i českou dotaci, tu krásnou
úrodnou půdu dostanou za korunu, dostanou další dotace na údajné vytvoření
pracovních míst a město, kraj či stát jim postaví asfaltové přivaděče a sítě zadarmo, tak
vy to stavíte všechno za vlastní, bez koruny dotace, bez daňových prázdnin, a navíc na
totálním braunfieldu – staré Masně! Bez vás by tam teď už rostly ne břízky, ale duby
a ne z okapů, ale rovnou skrze padající střechy! Jednou se na Citrón budou jezdit dívat
školy!
Ta slova mi zazněla jako rajská hudba a po měsících jsem ve věci Citrónu zase narovnal záda.
Skutečně, mnohdy si neuvědomujeme přednosti naší firmy a necháváme se zbytečně
dobrohloupě zahánět do kouta!
Kvido Štěpánek

Mierzenie niezmierzalnego
W ostatnim numerze biuletynu – Zima 2014 – opisałem biurokratyczny węzeł, który kręcił się
wokół nas i opóźnienił o trzy miesiące budowę Citrónu. Przeciwności i zawiść otoczenia,
paradoxalne negatywne nastawienie konserwator zabytków ze względu na naszą bezinteresowną
opiekę nad starym cmentarzem.
Istotnie byliśmy w moim rodzinnym mieście za páriu, który uparcie psuje jego malowniczy,
bajkowy wygląd. Ja już bez mała pogodziłem się z rolą gminnej ofiary do obijania. Kto następny
raczy kopnąć, proszę?!
Ale jak Citrón "rósł", mimo dochodzących głosów o nadmiernej wysokości i zakazom
Jablonném zmniejszała się i liczba osób, które nie mając żadnych powodów, żeby nam
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pochlebiać, mówiły mi, ba i pisały, jaką piękną budowę buduję i którzy to architekci ją wymyślili.
Koronę temu wszystkiemu nałożył mój przyjaciel, doświdczony lekarz, który przypomniał mi
negatywne wspomnienia związane z przeciwnościami i zawiścią otoczenia o których właściwie
już dawno zapomniałem, a nawet ośmielił się to głośno powiedzieć:
„Rzeczywiście wy budujecie wysoką halę produkcyjną, podczas gdy inni budują
szerokie hale produkcyjne i zabierają na te przedsięwzięcia budowlane urodzajne pole!
Rzeczywiście podczas gdy oni biorą na to europejską i czeską dotację, tą piękną,
urodzajną glebę dostaną za koronę. Dostaną następną dotację na rzekome tworzenie
nowych miejsc pracy a miasto, powiat czy państwo im postawi podajniki masy
asfaltowej i wszystko za darmo, a wy budujecie to wszystko za własne pieniądze, bez
korony dotacji, bez ulg podatkowych, a co więcej na totalnym braunfieldu (teren
zdegradowany) ‐ staré Masně! Bez was rosły by już tam nie brzozy, a dęby!
Kiedyś Citrón będa jeździć podziwiać szkoły!"
Te słowa brzmiały dla mnie jak słodka muzyka, a po kilku miesiącach w przypadku Citrónu
mogłem iść z wyprostowanymi plecami. Rzeczywiście, często nie zdajemy sobie sprawy z zalet
naszej firmy i niepotrzebnie pozwalamy zagonić się w kąt!
Kvido Štěpánek

JAK FUNKCJONOWAŁA FIRMA IB W ROKU 2014
…wybrane dane ze sprawozdania finansowego za rok 2014
Główne wyniki roku 2014
Dochód (mln. Kč)
z tego D1 ‐ lisovna
D2 ‐ nástrojárna
D3 – sprzęt AGD, sprzedaż

2014
1,134
930
182
153

2013
901
615
110
146

Udział przychodów z zagranicy (%)
Wartość oddana (mln. Kč)
HV (przed opodatkowaniem, mln. Kč)
Kapitał własny (mln .Kč)
Inwestycje (mln. Kč)
Ilość współpracowników (k 31.12.)

26%
446
98
1 263
139
566

33%
373
109
1 177
91
479

Firma Isolit‐Bravo pomimo silnej konkurencji na rynku stawia coraz większe wymagania
w stosunku do jakości produkcji i produktów w danym segmencie branżowym osiągając tym
samym wzrost sprzedaży produktów własnych o 234 mln w porównaniu do ubiegłego roku.
Na szczególną uwagę zasługuje dział D1 – lisovnia, gdzie się znacznie zwiększył proce
formowania wtryskowego elementów z termoplastycznych tworzyw sztucznych dla przemysłu
motoryzacyjnego, gdzie głównymi partnerami handlowymi są firmy: Automotive Ltd. Lighling
s.r.o., GRAMMER Automotive CZ sro, Varroc Lighting Systems, Johnson Controls, Škoda Auto a.s.,
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ale również proces tłoczenia elementów metalowych dla przemysłu elektrycznego, gdzie
kluczowym klientem jest Tyco Electronics. Wszystkim naszym klientom zależy na produktech
wysokiej jakości.
Dział D2 – nástrojárna – przyczynił się do dobrych wyników ekonomicznych w produkcji form
wtryskowych wymagających dużej precyzji, głównie dla przemysłu motoryzacyjnego, gdzie
głównymi partnerami handlowymi są: Automotive Lighting Ltd. s.r.o., Hella,Varroc či Škoda Auto
a.s. Dokładność i gwarancja dobrej jakości wyprodukowanych elementów w większości
przypadków dokonywana jest w dziale obsługi D1. Jakość jest najlepszą gwarancją zdobycia
lojalności klienta.
Dział D3 ‐ Produkcja końcowa (VyFi) – odgrywa główną rolę w produkcji urządzeń kuchennych
BRAVO, gdzie wiodąca jest produkcja frytkownic i Bravosek.
Dział montażu zajmuje się montażem części dla przemysłu motoryzacyjnego, ale
w zdecydowanej większość montaż koncentruje się na produkcji własnych produktów np.
motorowa taczka "Motúčko", której produkuje się i sprzedaje rocznie tysiące sztuk. Do tej pory
motorowych taczek Motúček w różnych modelach i wariantach (do lasu, gospodarstwa,
budownictwa) wyprodukowano prawie 10 000 sztuk, a ich klienci znajdują się nie tylko w kraju,
ale także w krajach Unii Europejskiej, a nawet np. w Australii.
Dział D5 – sprzedaż – próbujemy sprzedać nie tylko swoje produkty, ale współpracujemy np.
Z firmą Orion, Bielmeier, Karcher, WAP przy sprzedaży sprzętu AGD. Ten dział regularnie
wprowadza na rynek krajowy nowe modele sprzętu AGD: czajniki, żelazka, suszarki do włosów,
frytkownice i inny sprzęt AGD do kuchni i domu, tak aby mógł odnieść sukces w ostrej
konkurencji z innymi producentami i markami.
Firma Isolit‐Bravo w roku 2014 wykazała zysk 98 mln Kč. Dobry wynik został osiągnięty przede
wszystkim poprzez zwiększenie wpływów ze sprzedaży form i odlewów z tworzyw sztucznych,
wynik jest również odzwierciedleniem uruchomienia rezerw na naprawy i inwestycje.
W ciągu roku firma zatrudniała 532 pracowników. Liczba pracowników w ciągu roku uległa
podwyższeniu. Na koniec roku zatrudnialiśmy już 566 pracowników. Planowany jest wzrost
o około 20‐30 nowych pracowników w 2016 roku.
W 2014 roku firma zainwestowała ponad 139 mln Kč głównie na zakup nowych –
nowoczesnych maszyn i urządzeń, ale równie duże nakłady finansowe zainwestowała
w przedsięwzięcia budowlane. Zakończono i oddano do eksploatacji nowe hale nástrojárny
a lisovny za więcej niż 20 mln Kč, do których zostały zakupione nowoczesne maszyny i urządzenia
technologiczne ‐ CNC frezarki, szlifierki, prasy do tworzyw sztucznych Engel czy autonomiczne
roboty, to wszystko w odniesieniu do wymagań rosnącej wydajności pracy, która przyczynia się
między innymi do szybkiego zwrotu z inwestycji.
Zapasy w sumie 222 mln Kč są o 15 mnl Kč wyższe niż w roku 2013. Firma zapewnia
długoterminową stabilność ‐ dobra kondycja finansowa, nastąpił wzrost wolnych zasobów, które
w dostatecznej mierze mogą pokrywa potrzeby dalszego rozwoju firmy w zakresie produkcji
i nabywania nowych inwestycji.
František Urban – Ekonomista
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JAK SE VEDLO IB V ROCE 2014
…vybrané údaje z auditované účetní uzávěrky za r. 2014
Hlavní výsledky roku 2014
Tržby (mil. Kč)
z toho D1 ‐ lisovna
D2 ‐ nástrojárna
D3 – kuchyňské
přístroje a obchodní
Podíl tržeb ze zahraničí (%)
Přidaná hodnota (mil. Kč)
HV (před zdaněním, mil. Kč)
Vlastní kapitál (mil .Kč)
Investice (mil. Kč)
Počet zaměstnanců (k 31.12.)

2014
1,134
930
182
153
26%

2013
901
615
110
146
33%

446
98
1 263
139
566

373
109
1 177
91
479

Společnost Isolit‐Bravo i přes značnou konkurenci, stále se zvyšující požadavky na kvalitu výroby
a výrobků v daném segmentu průmyslu dosáhla růstu tržeb za prodej vlastních výrobků, a to
o 234 mil. oproti roku předcházejícímu.
Zasloužila se o to především divize D1 – lisovna, kde se výrazně navýšilo lisování pro
automobilový průmysl, kde hlavními zákazníky jsou společnosti Automotive Lighling s.r.o.,
GRAMMER Automotive CZ s.r.o., Varroc Lighting Systems, Johnson Controls, Škoda Auto a.s., ale
rovněž lisování pro elektrotechnický průmysl, kde stěžejním zákazníkem je společnost Tyco
Elektronics. U všech zákazníků se jedná o velmi složité výrobky, s důrazem na vysokou kvalitu.
Divize D2 – nástrojárna – přispěla k dobrému hospodářskému výsledku společnosti výrobou
konstrukčně náročných vstřikovacích forem, převážně pro automobilový průmysl, kde jsme
výrobními partnery pro zvučné společnosti Automotive Lighting s.r.o., Hella, Varroc či Škoda Auto
a.s. Kvalita, spolehlivost a garance objemu výroby vede ve většině případů i k tomu, že námi
vyrobené formy zůstávají v našem provozu divize D1 k lisování součástí pro zákazníka.
Divize D3 – Výroba Finální (VyFi) – zde svoji tradiční úlohu sehrávají kuchyňské spotřebiče
BRAVO, u kterých vede výroba fritéz a Bravosek. Část montáže se podílí na montáži dílů pro
automobilový průmysl a nemalou měrou se montáž zaměřuje na výrobu vlastního výrobku –
motorového kolečka „Motúčko“, kterého se ročně vyrobí a prodá tisíce kusů.Do současné doby
se těchto Motúček v různých modelových variantách (do lesa, na statek, na stavbu) vyrobilo
bezmála 10 000 ks a své zákazníky nalézají nejen v tuzemsku, ale rovněž v zemích EU, a dokonce
např. i v Austrálii.
Divize D5 – obchod – se snaží prodávat nejen své vlastní výrobky, ale obchodně spolupracuje
např. s firmou Orion, Bielmeier, Kärcher, Wap ‐ při prodeji domácí kuchyňské a čisticí techniky.
Tato divize společnosti pravidelně přináší na tuzemský trh s domácími spotřebiči nové modely
rychlovarných konvic, žehliček, fénů, fritéz a dalšího zboží pro kuchyň a domácnost, tak aby byla
schopna obstát v náročné konkurenci jiných výrobců a značek.
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Isolit‐Bravo v uplynulém hospodářském roce 2014 vykazuje zisk 98 mil.Kč. Dobrého výsledku
bylo dosaženo především navýšením obratu v tržbách za výlisky a prodej forem, do výsledku se
promítl i vývoj kursu a rozpuštění rezerv na opravy a investice.
Během roku společnost zaměstnávala v průměru 532 spolupracovníků. Počet pracovníků se
během roku navyšoval, ke konci roku jsme zaměstnávali 566 pracovníků a předpoklad pro příští
rok je opět navýšení o cca 20‐30 nových zaměstnanců.
V roce 2014 firma investovala přes 139 mil. Kč především do nákupu nových –
nejmodernějších strojů a zařízení, ale rovněž i do staveb. Dokončena a uvedena do provozu byla
nová hala nástrojárny a lisovny za více než 20 mil. Kč, do níž bylo pořízeno moderní strojní
i technologické vybavení – CNC frézy, brusky, lisy ENGEL či samostatné roboty, to vše s ohledem
na požadavky zvyšování produktivity práce, která přispěje mj. k rychlé návratnosti vynaložených
investic.
Zásoby ve výši 222 mil. Kč jsou o 15 mil. Kč vyšší než v roce 2013, ale stav zásob: materiálu,
nedokončené výroby a výrobků odpovídá rozšíření a potřebám výroby.
Společnost je dlouhodobě ve stabilní – dobré finanční kondici, došlo k navýšení volných
prostředků, které v dostatečné míře mohou pokrývat požadavky a potřeby dalšího rozvoje
společnosti v oblasti výroby a nákupu investic.
František Urban – samostatný ekonom

Jeden den pilotního pracovníka ve firmě IB
Rozhodl jsem se napsat tento článek z jednoho prostého důvodu. Práce pilotního pracovníka
není jednoduchá a lehká, jak si možná většina z vás myslí. Je to velká zodpovědnost vůči firmě
i zaměstnancům.
Můj pracovní den začíná tím, že zkontroluji výsledky z předešlého dne a každému zaměstnanci
zadám úkoly na daný den. V průběhu směny zkontroluji pracovníky, jak zvládají zadanou práci,
a odejdu na své pracoviště. Pracuji jako každý jiný zaměstnanec na úkolu, který mi byl uložen.
Nastanou‐li nějaké problémy, musím jako pilotní pracovník je jít řešit.
Není to jen ohledně práce, ale také o bezpečnosti na pracovišti, úklidu a pořádku, ale také
o osobních problémech spolupracovníků… Zaškoluji nové pracovníky nebo určím někoho ze
zaměstnanců, aby se tohoto úkolu zhostil. Je to docela náročné, protože ne každý je na tuhle
práci ten pravý.
Dost mě mrzí, když někoho dlouhé týdny učím, zaškoluji a on pak z firmy odejde. To je potom
veškerá práce a čas s tím strávený na nic. Musím vám říci, že práce s lidmi není jednoduchá. Je to
neustály boj s lidskou povahou. Mohl bych se rozepsat, ale to bych popsal celou stránku, a to by
vás přestalo bavit číst.
Ve firmě pracuji už od svého vyučení. Ve svých 50 letech jsem se učil na CNC brusce. V této
firmě má každý z nás možnost se realizovat. Stačí jen chtít.
Jaromír Kotyza – pilotní pracovník
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Něco málo o nástrojárně alias leštiči a lečtičky
Ve firmě Isolit‐Bravo pracuji již čtyři roky. Původně jsem pracovala na lisovně jako lisařka
umělých hmot. Po dvou letech jsem dostala příležitost pracovat na nástrojárně jako leštička
vstřikovacích forem. Jedná se o precizní, jemnou práci na nových formách pro naše zákazníky,
tudíž se dbá na špičkovou kvalitu produktu, který z formy vznikne.
Na nástrojárně leštíme formy ve třech lidech a zaučujeme si další pro pomoc lisovně umělých
hmot, popřípadě i nám.
Naše práce obsahuje kvalitní vyleštění forem, aby zákazník byl nadmíru spokojen.
Za dobu, co leštím na nástrojárně, se leštění velmi rozvíjí. Máme kvalitnější vybavení, lepší
prostory na leštění, které nám zařídil a vybavil pan Chládek, vedoucí nástrojárny.
Díky modernizaci a novým prostorám se pracuje mnohem lépe.
Moje práce není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Je to zdlouhavý a detailní proces.
Abych docílila kvalitu leštěné plochy, používá se několik postupů leštění s pomocí lešticí techniky.
Každý postup se skládá z několika dalších zjemňovacích technik.
Vždy musím dbát na maximální přesnost.
K docílení kvalitní leštěné plochy musím používat speciální lešticí vybavení.
Co se týče kolektivu, perfektně si rozumíme. Když je třeba, maximálně si vypomáháme. Abych
byla upřímná, najdou se i výjimky.:‐)
Já osobně jsem před několika měsíci zaučila kolegyni, která je spolehlivá. Dokážeme si rozdělit
práci tak, abychom vše splnily v daných termínech.
Mezi nás patří i jeden kolega, který je speciálně školený na leštění forem a dokáže nám
poradit v nových postupech.
Musím zmínit i další nové kolegyně, které jsou školené na výpomoc na lisovně při závadách na
formách a také vypomáhají i nám při výrobě forem.
Vedoucí nástrojárny nám dokáže vyhovět ohledně vybavení. Zlepšuje pracovní podmínky, aby
se nám kvalitněji a pohodlněji pracovalo. Vždy umí zajistit práci.
Své práce si velmi vážím, jsem ráda za tuto příležitost a pevně věřím v to, že jí bude ostatek
i na další roky.
Petra Bartošová, leštička forem

Motúčko v zahraničí
V letošním roce se v zahraničí ( nepočítaje Slovensko ) budeme účastnit celkem 15 výstav. Jde
buď o přímou účast našich zástupců, a nebo výstavu námi podporovanou, které se účast‐ní náš
dealer v dané zemi. Seznam těchto výstav uvádím v následující tabulce.
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Výstavy Motúčka v zahraničí v roce 2015
výstava
Have & Landskab
Flormart
Demopark und Demogolf
Generalversamlung I.R.M.S.

město
Slagelse
Padova
Eisenach

SÜMO Messe
Agrar Messe
Agroalpin
Astrad und austroKOMUNALL
Gartenbaumesse

Wiesselburg
Innsbruck
Wels
Tulln

Hausmesse Hassel

Traun

Hausmesse Jelinek

Rosenau

Hausmesse Lehenbauer

Twettl

Hausmesse Ortlieb

Tulln

HardWare
ÖGA

Luzern
Koppiegen

Zdá se, že rok 2015 bude zatím historicky nejúspěšnějším, co se prodeje v zahraničí týče.
V loňském roce jsme do zahraničí prodali 882 ks Motúček a v letošním roce jsme do dnešního
dne – 5. 6. 2015 prodali již 646 ks Motúček, což je 78 % množství prodaného loni za celý rok.
Nejvíce Motúček jsme jako tradičně prodali v Německu, na druhé místo se v letošním roce
dostalo Švédsko a teprve poté následuje Rakousko a další země – viz následující tabulka.

Německo
Švédsko
Rakousko
Itálie
Švýcarsko
Francie
Slovinsko
Finsko
Belgie
Norsko
Dánsko
Španělsko
Polsko
Anglie
Maďarsko
Celkem
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počet prodaných
Motúček
219
103
82
75
37
31
26
25
24
7
6
6
3
1
1
646

Věřím, že letos 1000 ks Motúček v pohodě překonáme, nicméně náš cíl pro tento rok je
minimálně 2000 ks prodaných do zahraničí, takže jak vidno, je ještě hodně práce před námi.
Petr Bodlák, vedoucí SaM

Májová sbírka spolupracovníků Isolitu-Bravo přinesla úžasných

99.125 Kč

Vybraná částka bude rozdělena následujícím způsobem:
25.000,-Kč na rehabilitaci pro těžce postiženou dívenku Nikolku.
25.000,-Kč na rehabilitaci pro těžce postiženého chlapečka Dominika.
25.000,-Kč + osobní dar 5.000 Kč od Ing. Kvido Štěpánka na rehabilitaci po těžké
nezaviněné autonehodě pro syna naší spolupracovnice paní Ireny Zamošné.
24.125,-Kč pro fond „S námi je tu lépe!“ při Orlickoústecké nemocnici.
Martin Šlesingr, personalista

Malé zamyšlení nad pracovní nekázní
Většinou vás v Občasníku informuji o změnách týkajících se mzdové agendy, které potom přímo
nebo nepřímo zaznamenáte na svých výplatních páskách. Tentokrát bych se chtěla s vámi podělit
o několik svých postřehů, které mě docela trápí a často nad nimi přemýšlím.
Demokracie přinesla lidem mimo jiné svobodu, se kterou souvisí také odpovědnost každého
jedince za svoje jednání a chování. Ne každý z nás se však tímto řídí. Jak je například možné, že
v poslední době stále častěji řešíme spolu s vedoucími a personalistou problém, že někteří
spolupracovníci bez jakéhokoli vysvětlení (stačí obyčejná SMS) přestanou docházet do
zaměstnání? Ti slušnější se po čase třeba ozvou, popř. přinesou pracovní neschopnost (náhoda?),
ale někdo zkrátka nepřijde a „hledejte si mě, kde chcete“. A tak my voláme, vzkazujeme po
ostatních, aby byli od té dobroty a přišli si vyřídit výstupní formuláře. Docela paradox – oni by
snad měli mít zájem první? Pro mě nepochopitelné! Tím, že nastoupím do práce,se přece stávám
součástí týmu,který se mnou počítá. A ten tým bude mít problém s mojí absencí, protože zakázky
se musí splnit, a ne vždy se hned najde zástup. Nás všechny živí zakázky, které nám zákazník
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zaplatí, a objedná si další pouze tehdy, když bude spokojený. Tohle si spousta lidí neuvědomuje
nebo nechce uvědomit.
Jednou jsem v Občasníku četla článek od našeho ředitele firmy, kde mimo jiné zmínil větu
(takto si to pamatuji, je možné, že to bylo trochu jinak, ale smysl je stejný), že „neviděl ještě
skutečně nezaměstnaného člověka“. Často si na to vzpomenu.
Naše společnost je celkem bohatá a záchranná síť štědrá. Bohužel ne vždy dokáže rozlišit
skutečnou potřebnost! Docela mě nazdvihává ze židle člověk, který přijde s tím, že již
nechce,nemůže atd. Pracovat (samozřejmě na to má právo), ale přitom místo má a firma ho
i potřebuje a zároveň si vyžádá formuláře na Úřad práce – žádost o podporu v nezaměstnanosti.
Zdravý, mladý člověk,který práci dostal a firma ho slušně platí, si žádá o podporu? Jenom proto,
že se mu ráno nechce vstávat a poslouchat vedoucího? Myslím si,že mám docela velké sociální
cítění, ale těmhle lidem bych nevyplatila ani korunu!
Na dotaz, kam že teda jdou pracovat, praví ,“že zatím nikam, potřebují si totiž odpočinout,
udělat si prázdniny“. Odpočívají ale za peníze nás ostatních, kteří do té práce chodíme, odvádíme
ze své mzdy nemalé částky na sociální pojištění a doufáme třeba v slušný starobní důchod.
Na závěr bych chtěla připomenout, že dostatek pracovních příležitostí, které v současné době
máme, nemusí trvat věčně. Proto by si všichni měli své práce vážit a pracovat, jak nejlépe
dovedou. Hýčkat si svoji firmu, protože ona se o ně dobře stará viz nám všem dobře známé
benefi.
Věra Kalousová, mzdová účtárna

Na plný plyn a ještě lépe!
Bytostně nemám rád, když pracovník odejde a všude poté nadává na organizaci, ve které
mnohdy léta pracoval. A organizace zase nadává na něho a svádí na něj všechny nedostatky,
které se po jeho odchodu eventuálně provalí. Připadá mi to nedůstojné a nesprávné z důvodů
lidských a i prakticky‐logických: Když to tedy bylo tak špatné, tak proč to jeden nebo druhý
neskončili už dávno?!
Z toho důvodu se nechci nikterak vyjadřovat k výměně vedoucí Jablonského Gurmána, která
v zimě tohoto roku proběhla. Jsem bytostným optimistou a žiji přítomností, budoucností,
trvalým zlepšováním veškerého všeho. Z minulosti si pamatuji jenom to dobré a to špatné –
pokud jsem to neudělal já – zapomínám. A tak kromě schůzek, zápisů, hodnocení a podobných
instrumentů, které samozřejmě musíme mít s naší Kuchyní nastaveny, zajdu tam každé ráno mezi
ranními dispečinky tak na tři čtyři minuty. Natočím si čaj – nejlépe, když je horký, jak by čaj být
měl – pozdravím, projdu jídelnou a Atriem a hlavně nasaju atmosféru. To není nic těžkého –
pokud slyšíte příjemné cinkání, vidíte kuchařky hezky oblečené, vyprané a vyžehlené, s úsměvy,
slyšíte veselé dialogy, zavětříte příjemnou vůni smažené cibulky – zkrátka, přepadne‐li vás pocit,
že už byste nejradši nikam dál nešli, ale zůstali tam a počkali si na nějakou svačinku a posléze
oběd – pak je zřejmě všechno po této stránce OK a také jídla se podaří ke spokojenosti strávníků.
Pokud byste ovšem slyšeli nějaké křápaní nádobím, úsečné hlasy nebo naopak hrobové ticho –
a tak podobně, pak by to dobré nebylo. Jsem velmi rád, že jsem od zimy zachytil vždy pouze to
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první, dobré. Mám ty pracovní kamarádky rád – vidím na nich fortel, odpich, radost z práce,
veselou náladu.
Jak říkával můj dědeček – S chutí do toho a půl je hotovo!
Kvido Štěpánek

Naše (moje) cesta do Německa
Dne 20.6.2015 jsme se s kolegyní Danielou Štefanskou vydali v časných ranních hodinách na
výstavu Demopark a Demogolf do německého Eisenachu.
Pokud jsem říkal v ranních hodinách, tak v 9:30 jsme vyjížděli od mého domu ve
Výprachticích. Naše navigační schopnosti jsme přenechali na „moderní“ GPS. Poté, co jsme se 3x
otáčeli a vraceli podle „moderní“ GPS, rozhodli jsme se, že zapneme své mozky, a vyjeli správným
směrem. Cesta ubíhala rychle a plynule. V Německu jsem řídil já a Daniela „přemýšlela nad
taktikou prodeje“. Poté, co se probudila, vykřikla, že jsme přejeli místo a že se musíme vrátit. Sjeli
jsme z dálnice a zapli „moderní“ GPS.Po třech různých dobách dojezdů od 5 minut do 2 hodin
jsme našli správnou cestu a zjistili, že nám ještě chybí dojet 70km. Celý veletrh byl na letišti. Po
ujetí 2 km v bludišti uliček mezi vystavovateli jsem našli naše místo. Zde jsme rozbili základní
tábor hned vedle dalšího českého výrobce Vari, což se projevilo ve vyšším zájmu lidí, kteří se
přišli kouknout, co zvládnou „zlaté české ručičky“. Drahocenný náklad Motúček jsme uzavřeli ve
stanu a vydali se všichni s naším německým distributorem k zaslouženému odpočinku
v nedalekém městě.
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První den veletrhu bylo krásné počasí a davy lidí proudily. Naše tři novinky budily velký zájem,
a tak jsme se celý den nezastavili. Neděle byla ve znamení konečných zákazníků a jako nováčka,
ohledně Motúčka, mě potěšila reakce lidí. Někteří se zastavili na „přátelský pokec“, kde nám
vyprávěli ,jak jim naše Motúčka pomohla. Byl zde i zákazník z Moravy, který použil náš výrobek
k odvozu materiálu při prodloužení svého vinného sklípku. Byl to velice příjemný pán, ale
pozvání na ochutnávku vín stále nepřišlo. :‐)
Další dva dny nás trochu trápilo počasí, ale na zájmu lidí to neubralo. Tyto dny k nám spíše
chodili jak zavedení distributoři, tak i ti noví. Projednávaly se novinky, které jsme měli s sebou,
zkušenosti od zahraničních zákazníků a mnoho dalšího. O velikosti tohoto veletrhu svědčí i to, že
zde byli i naši distributoři z Francie, Rakouska a Švýcarska. Dostali jsme pár zajímavých podnětů
na zlepšení našich novinek – zda můžeme vyrobit Motúčko pro potřeby pohřebních služeb,
jejichž „zákazníci“ často „odpočívají“ v kopcovitém terénu.
Po třech dnech, kdy jsme byli na nohou od 7 ráno do 9 do večera, jsme započali s balením.
I když jsme byli unavení, tak vidina, že konečně budeme se svými rodinami, nám dodávala sílu.
Jako nováček zde v IB jsem rád, že jsem dostal příležitost zúčastnit se tohoto veletrhu
aseznámit se lépe s Motúčkem, které je pro mě úplnou novinkou, i když už je na českém trhu
několik let. Mou omluvou snad může jen být, že jsem posledních 11 let žil v zahraničí.
Jak zní jedno pořekadlo, které jsem si upravil podle své potřeby...
What happens in Eisenach , stays in Eisenach...
Lukáš Pfitzner, SaM

Nové elektrospotřebiče zn. Bravo
Jako každý rok i letos naše firma připravuje nebo již má ve své nabídce nové produkty či rozšíření
barev u výrobků .
Dovolte mi, abych vám je přiblížila…

Konvice – nejvíce rozšířený a nejpoužívanější produkt, který vlastní 90% z vás. Proto jsme rozšířili
barevnou škálu přes bílou, žlutou až po fialovou. Také jsme je obohatili o různé potisky.
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Vlasová technika ‐ další oblast, kde se sortiment stále rozšiřuje a obměňuje. Zákazník si chce
vybírat z široké barevné škály, různých velikostí nástavců a druhů. Do tohoto sortimentu jsme
uvedli nové barevné modely ‐ kulmofén Lily B‐4458 , který se stal oblíbený pro snadné
a praktické využití.

Pro náročnější zákazníky uvádíme na trh novou řadu kulmofénu BIANCO LINEA s různými
nástavci .

Mikrovlnné trouby ‐ v našem sortimentu jsou tři modely B ‐4295 , B‐4319 a digitální verze B‐
4318 o objemu 17 litrů. Řadu rozšiřujeme i o modely s objemem 20 litrů a o nerezové
provedení .

Mikrovlnná trouba Acero B‐4504

Mikrovlnná trouba City B‐4503
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Napařovací žehličky ‐ naše oblíbená napařovací žehlička Escapade s keramickou žehlicí plotnou
má „sestru“ Luxory , která je s nerezovou žehlicí plotnou,

a také nový model, který má vysoký parní ráz 60‐130 g/min. a regulaci napařování 0‐90g/min. ,
která zkrátí čas strávený žehlením, což každá z nás určitě ocení.

Vysavače s ECO motorem ‐ v posledním čísle jsme vás informovali o změnách v požadavcích na
vysavače dle EU. Naše firma také postupně uvádí na trh vysavače a mezi poslední patří vysavač ‐
energetická třída A ‐ vysavač Style B‐4478.

V době dovolených myslím , že oceníte nejen na zahrádkách, ale i v garáži malé přenosné
digitální rádio Star B‐6018 .

… a mnoho dalších novinek.

13

Proto se zastavte v naší podnikové prodejně , kde všechny výrobky zhlédnete, můžete si je
vyzkoušet a zakoupit za výhodné ceny. Během roku jsou pro vás připravené různé akce
v podobně dárků za nákup, akční ceny ….
Těšíme se na vás.
Kolektiv obchodní kanceláře.

Posun v produktivitě výroby forem
Jedním z větších časových zdržení při výrobě formy je vyhotovení startovacích děr pro drátovou
řezačku pro vyhazovače o průměru 6 mm a méně u dílců vysokých nad 210mm. Většinu těchto
otvorů jsme museli propichovat měděným drátem na hloubičkách, kdy nám jedna taková díra
zabrala někdy až 1 hodinu strojního času.
Díky naší moderní vyvrtávačce Auerbach ax3 TLF můžeme nyní vrtat startovací díry
i o průměru 3 mm do hloubky 500 mm během několika málo minut. Například naším nejmenším
dělovým vrtákem o průměru 3mm jsme schopni vrtat rychlostí 20mm/min. Tyto nástroje jsou
velice drahé a jsou vyráběny na zakázku, ale i přes jejich vysokou cenu se nástroj rychle zaplatí,
díky výborné produktivitě.
Tímto způsobem dokážeme na složitějších formách ušetřit několik desítek hodin, které pak
můžeme věnovat dokončovacím operacím.
Filip Chalupník ‐ pilotní pracovník Nástrojárny

Jak vnímáte svoji práci?
Práce … slovo, které má několik významů … pro někoho životní poslaní, pro někoho sprosté
slovo, pro někoho jistota a naplnění života a pro někoho skoro celoživotní trest…
Musím se přiznat, že dost často v poslední době přemýšlím, jak tohle slovo vnímá populace.
Sleduji lidi, kteří přichází, ucházejí se o práci a následně po měsíci ukončují svůj pracovní poměr
a odcházejí hledat něco lepšího… Nicméně jsem téměř přesvědčena, že odcházejí pod
negativním vlivem svého okolí….Každá práce nese svoje výhody a svoje nevýhody, a to by si měl
uvědomit každý z nás. Neexistuje ideální pracovní prostředí. Spíše jaké si to uděláme, takové to
budeme mít… Jestliže se budeme k sobě chovat hezky a slušně, tolerovat a respektovat své
spolupracovníky a prezentovat firmu, jako bychom prezentovali sami sebe, pak i nově příchozí
budou chtít zůstat v prosperující, dynamicky se rozvíjející a stabilní firmě. Pokud se budeme
chovat přesně obráceně, tak to nebude příjemné ani pro nás, ani pro nové uchazeče. Lidé chtějí
pozitivní prostředí. Samozřejmě, že problémy a komplikace patří do našeho života. Slouží k tomu,
aby člověk získal další zkušenosti a ponaučení do budoucna. Měly by každého člověka spíše
posouvat dále a nevést k tomu, aby byl znechucený a přenášel svoje pocity na ostatní.
Opravdu doufám, ze stávající zaměstnanci firmy pozitivně podporují začínající spolupra‐
covníky. Pokud by tomu bylo jinak, tak místo stabilní a jisté práce by si měli hledat něco, kde
budou spokojení, a neodrazovat lidi, kteří by mohli byt přínosem pro naši firmu. Také si musíme
uvědomit, že pokud někdo nemluví hezky o firmě, ve které pracuje, tak tím hlavně ponižuje svoji
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osobnost…Stejné jako v manželství… Pokud jeden z manželů je nevěrný, tak tím ponižuje sám
sebe, protože nerespektuje svůj vlastní výběr, který učinil v den uzavřeni manželství. :‐) Vlastně,
když člověk nestojí za svým výběrem, to potom to dost vypovídá o jeho osobnosti….když si
neváží vlastního výběru, tak si neváží ani sám sebe…
Otázkou zůstává, zda dnes člověk vůbec umí ocenit příležitosti, které se mu naskytují, anebo
je natolik rozmazlený životem, že i když má na dosah to, po čem toužil, tak svou příležitost
opouští v domnění, že někde je něco lepšího…Všechno je to pouze v hlavě…pokud si člověk
vsugeruje myšlenku, že má špatnou práci, a v tom ho aktivně podpoří okolí, tak i když skutečnost
bude opakem, propadne tomu…
Moje doporučení zní: pokaždé, když vás napadne, zda ta vaše práce je dobrá, tak se zároveň
zamyslete nad tím, kolik lidí by dalo cokoliv, opravdu cokoliv za vaše pracovní místo…
Važme si toho, co máme, a hlavně sami sebe…
Ganna Keyzerová, vedoucí VyFi

Reklama na Motúčko, jak ji děláme v Jablonném
Nahlédněme pod pokličku na to, jakým způsobem provádíme reklamu, aby náš jedinečný
produkt, který usnadňuje práci, nestál více vašich prostředků, než je nezbytně nutné.
Kvalitní reklama se nechá udělat i za „pár korun“. Rozházet miliony umí každý, ale zaplatit to
musí zákazník.
Způsob, jakým provádíme reklamu, je uvážený. Základní model Motúčka stojí pouhých 9.999,‐
Kč, avšak způsob, který používají všichni ostatní, by zvedl jeho cenu na 15.000,‐ Kč. To
nedopustíme, jsme česká firma a myslíme na kapsu našeho zákazníka. Vážíme si každého z vás!
V první řadě investujeme do reklamy úsporně, ale plošně. To znamená, po celé šíři potenciálu,
kde jen může zafungovat. Není důležité utratit těžce vydělané peníze, ale být vidět a být o nás
slyšet.
Na začátku jsou letáčky, samolepky, letáky a plakáty. Ty umísťujeme u našich dobrých
prodejců. Dále obyčejné plachty, které rozvěšujeme také u našich prodejců, ale pak ještě všude
tam, kde se dá. Je to důležitá informace, která přináší nové a nové zákazníky.
Další informace o Motúčku plynou nejlevnější cestou, a to je vložením do bravospotřebičů,
které vyrábíme a distribuujeme do celé ČR, na Slovensko, do Polska a Maďarska. Je to formou
katalogů elektrospotřebičů a kalendáře a dále nejúčinnější cestou, což je letáček vložený
v každém našem přístroji. Takto zasáhneme za rok několik tisíc domácností. Jedna ze souběžných
reklamních aktivit jsou letáky našich obchodních partnerů, mířící do dalších domácností.
Jedna z nejatraktivnějších a lidmi nejvíce obdivovaných reklam, co se týče způsobu a zásahu,
je naše flotila vozového parku, kterou jsme polepili reklamou na Motúčko. Tato naše podniková
auta, jak osobní, tak nákladní, a to v podobě kamionů, křižují celou Evropu křížem krážem
s plachtami s Motúčkem v nadživotní velikosti.
V okolí Jablonného jsme si dovolili používat obří billboardy a plachty s motivem Motúčka, aby
bylo zřejmé, že projíždíte regionem a městem, kde se vyrábí unikátní Motúčko.
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Naše silná stránka jsou noviny a časopisy. Od redakčních článků, které jsou zcela zdarma, až
po placenou inzerci a reklamu se nám daří umísťovat Motúčko napříč věkem čtenářů i oborů. Je
zcela běžné, že se o nás dozvíte v MF Dnes, stejně tak jako v časopise Receptář, Chovatel, Včelař,
Jezdectví a desítky dalších. Naší specialitou je dělat věci po své vlastní ose. I tady jsme nechali
náklady na reklamu doma a z větší části využíváme služeb našeho personalisty, který je na toto
téma skutečným odborníkem.
Dvakrát do roka se snažíme být slyšeni v poslouchaném rádiu a několikrát do roka se
objevíme v různých receptářích a hobby aktivitách nebo v televizních pořadech typu Po lopatě.
Kdo si myslí, že TV znamená nejvíce, tak se mýlí. Nejúčinnější reklama Motúčka, kde si ho
každý může vyzkoušet a potěžkat, jsou výstavy a veletrhy… Náš stánek, jak my říkáme cirkus,
navštíví vždy tisíce lidí. Desítky objednávek uzavřeme se zákazníky na místě a další stovky se na
nás obracejí ještě měsíc po takových akcích.
Další reklama je běžným šířením nás všech ‐ rozdávání katalogů, nošení firemního oblečení
s motivy a hlavně šíření dobrého jména naší firmy. Mnozí z nás, když se někde objeví v soukromí,
nesou přezdívku „pan Motúčko“.
Dnes již běžná a velice účinná reklama je na webových stránkách a na Facebooku. Tam se nám
daří skvěle, a to vše zvládáme vlastní pomocí. Konkrétně FB dělám já, prostě si po večerech hraju
s příspěvky a bavím lidi tak, aby se chlubili vtipnými videi a sdíleli dalším přátelům. Začínali jsme
na nule, dnes máme tisíce příznivců a běžně se již objevují reakce z celého světa.
Nejúčinnější reklamu nám ale dělají naši zákazníci sami. A to je to, na co jsme vsadili hned od
začátku! Můžeme bez nadsázky a s čistým svědomím říci, že Motúčko je skutečně pan pomocník,
a každý, kdo okusí jeho pomoc, se musí ihned pochlubit svým příbuzným a známým. Je to
skutečně fenomén, o kterém se hovoří úplně všude!
Naším úkolem je pak „už jen“ udržet nastavenou kvalitu a držet tempo výroby s rostoucí
poptávkou trhu.
Milan Žemlička, Team marketing Motúčko

Milí spolupracovníci,
ráda bych Vás informovala o novinkách týkajících se Motúčka.
V současné době jsou za námi zdařilé prezentace Motúčka na výstavách a předváděcích
akcích, např. výstava Karlovy Vary – Stavíme a bydlíme, Flóra Bratislava, Dům a zahrada v Liberci,
Hobby České Budějovice, prezentace Motúčka na Sněžce či Motúčko na Sportovních hrách celní
správy v Dolní Lipce.
Sama jsem se také účastnila a musím říci, že je velmi potěšující mluvit se spokojenými
zákazníky, kteří Motúčko již mají, a nebo s těmi novými, kteří ho vidí poprvé a jsou z něho velmi
nadšení. Chtěla bych touto cestou také poděkovat všem spolupracovníkům, kteří nám
s prezentací Motúčka pomáhají.
25. 6. ‐ 28. 6. 2015 jsme se zúčastnili Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské
techniky v Brně, která byla úspěšná. Všechny vystavované modely Motúčka a hlavně nápaditá
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prezentace návštěvníky velmi zaujaly. Fotky a videa z výstavy najdete na našich webových
stránkách a Facebooku Motúčka.
Další výstava nás čeká na Slovensku, Nitra – Agrokomplex 20. 8. ‐ 23. 8. 2015 a poté následuje
Země živitelka v Českých Budějovicích, Koně v akci v Pardubicích…
Významnou novinkou je rozšíření rodiny Motúčka o nový model. Možná jste si jí na dvoře naší
firmy všimli. Je to Fishing, plošinka pro rybáře. Oblíbí si ji zvláště vášniví rybáři, kteří přenášejí
svoji „výbavičku“ nepřístupným terénem až k vodě. A věřte, že taková výbava něco váží! Naše
motto je: „Tam, kde končí cesta autem, začíná Motúčko.“ Plošinka se nechá složit za pouhé
3 minuty a naopak rozložit na malé díly tak, aby se celá vešla do kufru malého osobního
automobilu.
Více o novinkách a dění ohledně Motúčka se dočtete v právě připravovaných Motúčkovinách.
Přeji všem krásné a pohodové léto a příjemně strávený čas dovolené.
Zuzana Moravcová, obchodní oddělení

Wprowadzenie elektronicznego systemu oceniania pracowników Tag
i wydajności pracy na lisovni
Na lisovni pod koniec ubiegłego roku zostały wprowadzone kontrole za pomocą Tagów
(elektroniczny system oceniania pracowników). Konieczne było włączenie się do tego systemu
kontroli, ponieważ inne kontrole, które zostały wdrożone wcześniej stopniowo, upadły, upadały,
aż upadły …
Ponieważ nie chcieliśmy, aby nasi współpracownicy dowiadywali się o swoich ocenach
pozytywnych, jak również w przypadku nieprzestrzegania czynności należących do zakresu
czynności pracownika ocenach negatywnych dopiero na fiszce z wypłaty, wprowadziliśmy
elektroniczny system oceniania pracowników, który umożliwia pracownikom sprawdzenie
poprzez swój numer identyfikacyjny, jak został oceniony za pracę w danym dniu czy miesiącu
i jaki jest stan jego konta.
Muszę przyznać, że początkowo system ten wywoływał wśród pracowników oburzenie, ale
z biegiem czasu udało nam się stwierdzić, że nasi współpracownicy ten system oceniania
regularnie monitorują nawet kilka razy w ciągu dnia.
Podam kilka aktualnych przykładów za miesiąc czerwiec:
1) Pracownice na linii galwanizacyjnej za to, że chodzą odpowiednio ubrane, w ubraniach,
które dała im firma otrzymały za miesiąc czerwiec nagrodę w wysokości 780,‐ Kč.
2) Pracownik na prepregu za to, że przestrzega i utrzymuje porządek na swoim stanowisku
pracy, że wypełnia czynności należące do zakresu czynności pracownika, otrzymał za
miesiąc czerwiec nagrodę na podstawie elektronicznego systemu oceniania Tag 1080,‐ Kč.
3) Pracownik kovovýroby za to, że utrzymuje porządek na swoim stanowiku pracy otrzymał
za miesiąc czerwiec nagrodę w wysokości 790,‐ Kč.
Dużym zaskoczeniem dla mnie było, gdy zobaczyłem, o ile naszym współpracownikom zwiększyła
się wydajność pracy, co powiedzmy szczerze, jest dodatkowo docenione nagrodą finansową.
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Na przykład:
1) Pracownik kontroli jakości otrzymał kwotę 5 900,‐ Kč za miesiąc czerwiec
2) Operator wtryskarek otrzymał kwotę 5 400,‐ Kč za miesiąc czerwiec
3) Majster lisovni otrzymał kwotę 4900,‐ Kč za miesiąc czerwiec
Dodam dla ciekawości, łącznie za zwiększoną wydajność pracy na lisovni zostało wypłacone 106
400,‐ Kč z tym, że ta kwota została rozdzielona między 36 współpracowników.
Z tej kwoty tylko 3300, ‐ Kč było w ujemnej wartości ze względu na głupotę ludzi, ponieważ na
przykład zapominają się "čipnout" i liczą na to, że majster dopełni im potwierdzenie przybycia do
pracy.
Jakie z tego płyną wnioski końcowe?
Niestety wiele razy myślę o starym czeskim przysłowiu ,,nie docenia się dobrego życie".
Karel Slavík, Kierownik lisovni

Zavedení Tagu a výkonu směny na lisovně
Na lisovně byly zavedeny kontroly pomocí Tagu na konci loňského roku. Bylo nutné k tomu
přistoupit, neboť ostatní kontroly, které byly prováděny postupně, upadávaly, upadávaly až
upadly…
Protože jsme nechtěli, aby se spolupracovníci o průmětech jak plusových, tak v případě
nedodržování svých povinností minusových dozvěděli až na výplatní pásce, zavedli jsme v našem
operačním systému možnost, že se mohou přihlásit svým osobním číslem a ihned vidí, jak byli
hodnoceni a jaký je stav jejich konta.
Mohu konstatovat ,že ze začátku k tomu byla nevole ,ale časem jsme se dostali do stavu, že
naši spolupracovníci toto hodnocení sledují průběžně během dne i několikrát.
Uvedu nyní několik čísel,která jsou aktuální, a to za měsíc červen.
4) Pracovnice na pokovovací lince za to, že chodí správně oblečeny, tedy v oblečení, které
jim poskytla firma, mají za měsíc červen odměnu až 780,‐ Kč.
5) Pracovník na prepregu za to ,že udržuje pořádek, že plní své povinnosti a zametá tak, jak
má , na základě hodnocení Tagu dostal až 1080,‐ Kč.
6) Pracovník kovovýroby za to ,že má pořádek na svém pracovišti, obdrží odměnu ve výši
790,‐ Kč.
Velkým překvapením pro mě bylo ,když jsem si zadal, kolik naši spolupracovníci dostanou za
výkon směny, což si řekněme upřímně, je nadstandartní hodnocení a finanční odměna. Např.
4) Pracovník kvality obdrží částku 5 900,‐ Kč za měsíc červen
5) Seřizovač lisovny obdrží částku 5 400,‐ Kč za měsíc červen
6) Mistr lisovny obdrží částku 4900,‐ Kč za měsíc červen
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Jen pro zajímavost celkem za výkon směny bylo vyplaceno na lisovně 106 400,‐ Kč s tím , že tato
částka byla rozdělena mezi 36 spolupracovníků. Z této částky bylo pouze 3 300,‐ Kč v minusové
hodnotě, a to z důvodu hlouposti lidí ,protože si například zapomenou“ čipnout“ a počítač neví,
že mu mistr doplnil příchod.
Co říci závěrem? Bohužel kolikrát si vzpomenu na staré české přísloví ,,neváží si dobrého
bydla“.
Karel Slavík, vedoucí lisovny

Výstavy a veletrhy Motúčka v podání značky Kvapil & Žemlička
Když se sejdou dva chlapci, které práce baví, je to radost. Navíc, když je ještě těší práce s lidmi, je
to mnohem lepší. A když se oba dva tak trochu rádi předvádějí, je to úplně nejvíc! Pojďme
nakouknout pod pokličku veletržní show, kterou předvádějí Dušan Kvapil a Milan Žemlička.
Do prezentací chodí vždy nadšeni, vymýšlejí stále nové a nové kousky, návštěvníci se u toho
náramně baví, volají svým známým, aby navštívili výstavu, a přesně jim popisují místo, kde se
daná show odehrává. Někteří se vracejí i několikrát, celou akci si natáčejí na mobily a fotí…
Vtip je v tom, že se chlapci umí vžít do role pozorovatelů a dělají přesně to, co mají návštěvníci
rádi, co se líbí, co prostě zaujme. Součástí programu je zatažení samotných diváků do děje,
oslovení a navázání kontaktu. Nebo prostě vyžádání pozornosti tím, že kolemjdoucí neudrží svůj
smích na uzdě, i když se pokouší předstírat nezájem.
Vtip je v tom, že chlapci umějí zaujmout. To je první krok. Tím se u stánku nabalí velké
množství lidí, dělají se hloučky a na ně se nabalují další a další kolemjdoucí. Ti už se jdou podívat
jen ze zvědavosti, co že to tam je tak zajímavého nebo snad zdarma? Prostě jedna velká paráda!
Na stánek tímto způsobem dostaneme několikanásobně více lidí, než by jen běžně prošlo. Tím je
mnohem větší záběr potenciálu a daleko větší šíření naší reklamy o Motúčku do světa. Máme
dost kvalitní zpětnou vazbu na to, kolik lidí se dozvědělo o Motúčku a následně si ho zakoupili,
díky těmto show, které lákají návštěvníky jen tím, že se tam děje něco mimořádného.
Důležité je postavit se na dobré místo. V Brně na výstavišti se nám stalo, že nás dali o pár
metrů dál, než jsme chtěli, a měli jsme špatný zásah na lidi. Hlavní tok návštěvníků šel jen o pár
metrů dál, než jsme potřebovali. Jeden den jsme dělali doslova „psí kusy“, abychom byli vidět,
ale pak jsme usoudili, že to už je mrhání energií, a stánek jsme prostě proti pravidlům veletržiště
přetáhli na lepší místo. Když člověk za něco platí, tak má mít to, co požaduje, a když to není, jsme
dostatečně zkušení a možná i potřebně drzí na to, abychom si pořádek zjednali a vynutili si své.
Na novém místě jsme měli minimálně desetinásobek návštěvnosti původního místa, takže pak
teprve nastupují dva baviči, kteří umí prodávat produkt, jež berou za svůj.
Každá i ta sebelepší akce má ale svá negativa aneb kritická místa. Největším problém takové
show jsou šťouralové. A že jich je hodně, tomu věřte! Naší výhodou jsou zkušenosti týmu.
Zkušený showman pozná na dálku, co se bude dít, když se ke stánku blíží různé tváře. Všichni
jsou praxí vycvičení na jakékoliv námitky, a jakmile se objeví člověk, který ve zlém přichází,
umíme jeho pozornost odlákat a odvést tak, aby nenarušila celkově dobrý dojem všech
ostatních, kteří si to tam prostě užívají.
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Mnohdy se také stane, že přijde zákazník, který potřebuje spoustu detailů, aby se ujistil, že
daný produkt chce koupit, a zabere třeba půl hodiny pozornosti jednoho člena týmu. Navíc víme,
že se ještě asi dvakrát v průběhu dne vrátí a sleduje nás zpovzdálí, jestli je vše pravda, co jsme
říkali, a tak nějak sám sebe ještě ujišťuje o správnosti rozhodnutí. Někdy se dokonce sázíme, že
se ten daný člověk ještě objeví v publiku. Další zkušenost je, že nás navštěvují někteří lidé po
veletrzích několikrát, než si Motúčko koupí. Tak se stalo, že k nám na stánek do Brna přijel
zákazník s dotazem na Motúčko, a naše odpověď byla: „Vážený pane, pořád stejně, nic k horšímu
se nezměnilo, přesně tak, jak jsme vám to prezentovali loni v Praze a předloni v Budějovicích.“
Někdy je potřeba skutečně i malá dávka drzosti. Člověk musí odhadovat, co lidi unesou, aby se
neurazili, ale tento zákazník skutečně přiznal, že byl odhalen po dvou letech zkoumání a že jsme
ho dostali. Ohodnotil naši profesionalitu, že si pamatujeme to, že nás sleduje již roky, a Motúčko
si koupil.
Za rok nato přijel za námi do Brna. Když jsme ho viděli v davu, a to už z dálky, smáli jsme se, že
jsme málem spadli z rampy. Říkali jsme: „A jaj, máme tady kontrolu, pan inženýr se na nás přijel
podívat,“ a on se usmíval a křičel: „Chlapci, přijel jsem si koupit další Motúčko, potřebuji používat
dva druhy koreb, a protože se mi to nechce přehazovat, pořídím si raději druhé.“ No a tak to
máte!
Jeden z prvků, který nás zdržuje od práce, ale je to ten nejpříjemnější, co existuje, je
spokojený zákazník. Nechceme se rouhat, ale my tomu říkáme, že máme syndrom spokojeného
zákazníka. Těch nás navštěvuje velmi mnoho, zastaví se a dlouze vyprávějí o tom, jak je Motúčko
perfektní, jaký je to skvělý pomocník, vyprávějí, co vše s ním odvezli a jak ho doporučili
sousedům atd. Je to vždy moc příjemné, ale současně nás odřezávají od publika, od práce a od
potenciálních zákazníků. Vždy se jim po určité době nenápadně vysmekáváme z pozornosti,
abychom se mohli věnovat příchozím. To vždy ve vší úctě a slušnosti.
Ti odvážnější dokonce popadnou Motúčko a prezentují ho za nás. Na první pohled je patrné,
že to není přímý účastník týmu, prezentuje to dost po svém a občas nás někdo nařkne, že je to
celé domluvené a že nám přilákává nové zákazníky. Vždy ale vysvětlíme, že se jedná o nadšeného
spokojeného zákazníka, který to za nás přebírá do svých rukou, a lidi jen kroutí hlavami, co že to
je to Motúčko zač, když má takové příznivce?!
Je vidět, že ta krásná práce se vyplácí, je to radost dělat s lidmi, člověk se hodně naučí a také
hodně dozví. Na konci, když je výsledek v podobě spokojených zákazníků, tak to je odměna úplně
nejvyšší!
Dušan Kvapil a Milan Žemlička
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Ale Panie dyrektorze! Zawsze Pan mówił, że zapłaci nam Pan spokojnie pub, jeżeli wspólnie
wypełnimy powierzone nam zadania. No a my wczoraj wypełnialiśmy całą noc, więc napewno to
będzie dobra inwestycja!“

„Ale pane řediteli! Vždycky jste přece říkal, že nám klidně zaplatíte i hospodu, když si tam
společně dokážeme vysvětlit plnění úkolů. No a my si to včera vysvětlovali celou noc, takže jde
rozhodně o dobrou investici!“

 Zábava 
Poděkování
Rok s rokem se sešel a my, bývalí zaměstnanci Isolitu‐Bravo, chceme poděkovat našemu panu
řediteli ing. Štěpánkovi, že jsme opět mohli objevovat krásu naší vlasti. Letos jsme jeli do ZOO
Praha.I když jsme tam už byli se svými dětmi, zavládla zvědavost, jak to tam nyní po povodních
vypadá.
Díky moc, prožili jsme krásný den. Počasí nám přálo jako vždy.
Děkujeme panu řediteli za poskytnutý příspěvek na zájezd.
S pozdravem
Důchodci Isolit‐Bravo Jablonné n.O.

Gladiátor Race Holice 2015
Na běžeckém závodu snad už nikoho nemůže nic překvapit ‐ každý by očekával monotónní
střídání levé a pravé nohy v rytmu oblíbené hudby (ideálně, pokud je běh potěšením i bez
hudby) s cílem proběhnout páskou v co nejkratším čase. Nenechte se ale mýlit. V poslední době
se stávají velice populárními závody s názvy jako Sparťan Race, Gladiátor Race, Spartakus Race
a další. Co mají tyto mytické postavy společného s těmito závody? Dost možná vytrvalost,
odvahu a kuráž pustit se do boje s nastraženými překážkami s vervou a neustat až do samotného
konce.
Jeden takový závod se odehrál 20.6. ‐ 21. 6. 2015 v Holicích u Pardubic na motokrosové trati
a v přilehlém terénu. Běžecký závod o délce 6 km s nastraženými 30 překážkami všelijakého
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ražení. A cílem tohoto běhu? Pro některé boj s časem, pro jiné zábava a překonání sama sebe.
Od přeskoku ohně přes podlézání a přelézání překážek, plazení se pod ostnatým drátem,
přenášení pneumatik, ručkování, hod oštěpem až po plavání v rybníku se pořadatelům musí dát
za pravdu, že v jedné věci si dali maximálně záležet ‐ v přípravě bahenních koupelí. Když už si
člověk myslel, že se konečně dostane z bahna v úrovni kolen a trochu otřepe tu nezvyklou zátěž
(případně najde a dotáhne obuv), hned na další překážce se zabořil až po pás (tady už se ty boty
hledaly opravdu těžko a nános bláta byl opravdu znatelný). A pokud by pro někoho byla překážka
opravdu nepřekonatelná ‐ 20 angličáků pomohlo jako alternativa nesplnění úkolu. Za celý závod
mohl běžec nasbírat opravdu pěkný ranec ‐ osobně bych dala přednost projít bahnem ještě
jednou.
A výsledek? Bolavé celé tělo ještě pár dní poté, modřiny a škrábance ještě 14 poté, ale ten
zablácený úsměv na rtech během závodu a pocit v cíli ‐ k nezaplacení!!

Jana Vašatová, SaM

Skvělé, už zavlažujeme!
Jak již bylo jednou v Občasníku psáno, rozhodli jsme se minulý rok zavlažovat zeleň u sochy
Anděla v Hradiskách vodou z potůčku, a to pomocí vodního trkače.
Přípravy:
Vodní trkač jsme pořídili za cca 3500,‐ Kč. Trkač má přítok 2“ a ve firmě jsem našel pouze 6/4“
hadici a 20m se mi zdálo být dostačující. Dále jsem objednal 50m ¾“ zahradní hadice na rozvod
vody z trkače. Problém, jak na čtyři šrouby ukotvit trkač poblíž potoka v přírodě, mi pomohl
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vyřešit pan Ing. Rubeš, který mne přivedl na myšlenku o zemní kotvě. Kotvu jsme sehnali a dnes
již bývalý spolupracovník p. Havlena ji ochotně upravil podle mých požadavků.
Realizace:
Vše potřebné jsem naskládal do firemního peugeota a směle plný optimismu vyrazil na místo.
Pomocí akuvrtačky s dlouhým SDS vrtákem, kterou mi zapůjčila naše elektroúdržba, jsem v
korytě potůčku našel místo, které je průchozí přes kamenité dno do hloubky cca 40cm, a trkač
jsem ukotvil. Pomocí 2“ šroubení, 6/4 hadičníku a ¾“ hadičníku jsem napojil obě hadice. Začátek
přívodní hadice jsem v korytě obložil kameny, aby ho proud vody nestrhl s sebou směrem
k trkači. Když bylo vše pospojováno, šel jsem s napětím k trkači. Byl jsem zklamaný. Na trkači je
protizávaží proti klapce, která zajistí hydraulický ráz. Vzdálenost závaží od trkače se nastavuje
podle velikosti spádu vody. Trkač trkal, jen když jsem závaží úplně sundal, a k Andělovi vodu
nevytrkal. Odjel jsem zklamaný.
Strasti:
První příčina neúspěchu mě napadla ‐ ona 6/4“ přívodní hadice, trkač má vstup 2“, objednal
jsem tedy 20m 2“ hadice. Hadice jsem vyměnil, trkač už měl viditelně lepší chod, ale kýžený
úspěch se nedostavil.
Druhá příčina neúspěchu mě napadla, že je malý spád, tedy rozdíl hladiny vody mezi začátkem
nátokové hadice a výtokem z trkače. Pomocí kamenů vydolovaných ze dna potůčku jsem i za
pomoci své rodiny začal stavět hráz a na nátoku se mi hladinu podařilo zvednout asi o 30cm.
Trkač šel zase lépe, ale opět neúspěch.
Jako vylepšení jsem požádal p. Mertu, aby mi zhotovil kovový trychtýř s napojením na 2“
trubku. Pan Merta to zvládl perfektně a trychtýř jsem nasadil na začátek nátokové hadice. Trkač
nyní už dokázal pracovat i s nasazeným závažím, ale vodu se mi podařilo vytrkat jen k úpatí
sochy, ale já potřeboval ještě o kus výš! Už jsem to začal vzdávat…
Poslední kapku tomu přidal nějaký vandal a nevychovanec, který se nestyděl odříznout
a ukrást skoro celých 50m hadice vedoucí od trkače k Andělovi. Hadici jsem sice objednal novou,
ale do instalace jsem se už nepustil. Začaly mírné ranní mrazíky a obával jsem se, aby trkač
nepoškodily. Trkač s přívodní hadicí jsem demontoval a uložil.
Chyba:
Na radu Ing. Kvido Štěpánka jsem se obrátil na prodejce vodního trkače a poslal jim fotky, jak
jsem vše nainstaloval. Jako první možná příčina bylo označeno umístění trkače v korytu potůčku.
Přesunutím na břeh bych měl trkač o něco výš, ale přišel bych o cca 15 cm spádu,a to jsem si
nemohl dovolit! Jako druhá příčina, která se nakonec projevila jako ta zásadní, byl druh hadice,
kterou jsem použil jako přívodní. Jednalo se o průhlednou hadici s výpletem, stejnou jako např.
zahradní. Tato hadice je pružná, a pokud ji natlakujete, trochu se rozšíří. Při každém trknutí
trkače se hadice roztáhla, a to mělo za příčinu nemalou ztrátu v hydraulickém rázu.
Znovu přípravy:
Požádal jsem společnost VAK, zda by se nechtěli sponzorsky účastnit na této akci tím, že věnují
40m 2“ PE trubky, ale přišlo mi zamítavé stanovisko. Poptal jsem tedy na cenu za metr trubky
a byl mi nabídnut za cca 80,‐ Kč. Nakonec jsem trubku sehnal u fy Koupelny Ptáček, a to o cca
50% levněji.
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Znovu realizace:
Po odeznění ranních mrazíků v letošním roce jsme s Láďou Paukem vyrazili se vším potřebným
na místo a korytem řeky natáhli 40m PE trubky ( 40m proto, abychom docílili většího spádu, než
byl se 20m ) a znovu natáhli 50m hadice od trkače k Andělovi. Tentokrát ji zabezpečili proti
krádeži pomocí přípravků, které nechal vyrobit p. Merta na strojní údržbě. Vše jsme sesadili, ale
ten den se ještě úspěch nekonal. Myslel jsem si, že trkač bude fungovat, jen pokud bude
nasazeno protizávaží. Se závažím se mu moc trkat nechtělo.
Úspěch:
Další volný den jsem vyrazil opět na místo a zjistil, že někdo závaží sundal. Trkač trkal bez závaží!
Šel jsem se podívat k Andělovi. Byl to fantastický pocit vidět, že nad Andělem, tak vysoko nad
potůčkem, z hadice vytéká voda! A to vše bez elektrické energie, prostě jen díky důmyslnému
zařízení zvanému vodní trkač!!! :‐)
Nakonec jsem se dozvěděl, že sundat závaží napadlo p. Šafáře, který často okolí Anděla
opečovává a kterému děkuji za tak příjemné překvapení. Jsem rád, že jsem to nevzdal a nenechal
se zlomit neúspěchy!
Milan Repa, vedoucí Recepce

Vodní trkač považuji za perlu strojařiny. Vymyslel ho v osmnáctém století Joseph Montgolfier –
ano, skutečně, jeden z bratrů, kterým vděčíme za to, že se lidstvo vzneslo poprvé do vzduchu.
Podobně, jako u vynálezu horkovzdušného balónu, kde si jeden z bratrů všiml, že se sestře zvedá
sukně, když se nahřívá u krbu, i zde stála z a vynálezem jejich sestra, která nezavírala dveře. A ty,
jak známo, se průvanem začnou zavírat samy, až posléze řádně křápnou. Miliony lidí už to zažily,
ale jenom Montgolfiery napadlo jev prakticky použít. Po mnoha měsících marných pokusů
skutečně sestrojili perlu strojařiny – zařízení, které využívá dvou hydromechanických jevů a to
podtlaku, vznikajícího při proudění kapaliny štěrbinou a hydraulického rázu, který se vytváří při
prudkém zastavení průtoku kapaliny potrubím. Samo, bez motoru vytrká vodu až sedmdesát
metrů vysoko.
Kvido Štěpánek
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Procházka naší účtárny 
Po našem celotýdenním pracovním nasazení jsme se rozhodli, že společně vyrazíme na
procházku po Jablonném směr Mistrovice, abychom si mohli prohlédnout, jak vypadá naše nová
hala „Citron“ seshora. Byla to vydařená vycházka! Co se týká mě osobně, tak jsem na těchto
místech nikdy nebyla. Stoupali jsme přes Malův kopec a dále lesem na Mistrovice. Zde by byla
pěkná např. škola v přírodě. Je to velmi hezké místo, odkud dohlédnete přes celé Jablonné.
Zrovna ten den jsme měli i dobrý výhled na Suchý vrch a Bukovou horu. Klid, pohoda a příroda
všude neporušená, nikým nezničená… Chata Malák je v podstatě už nevyužívaná, pouze se tu
konají nějaké soukromé akce.
Výhled byl vskutku velkolepý! Tak jsme mohli posoudit, jak naše hala roste, a vyfotit ji z jiného
pohledu, než snímky pořizuje personalista Martin Šlesingr. Až bude hala hotová, vydáme se na
další procházku, abychom mohli posoudit celkový dojem z konečné stavby.
Každému doporučuji, aby si šel odpočinout od pracovního shonu právě nad Jablonné, kde
může načerpat energii a pokochat se krásami přírody. 

Finanční účtárna
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Od Motúčka k názvům obyčejných koleček používaným v naší zemi
Málokdo zná a málokdo viděl pohromadě sepsané všechny možné a pro někoho i nemožné
názvy obyčejných koleček = nářadí s jedním kolem, korbou a držadly (SSČ).
Já vám je tedy představím.
Motúčko vzniklo složením dvou slov motorové tůčko ‐ no a právě málokdo chápe proč. Tůčko
je známé u nás v Orlických horách, zatímco o 50 km dál nikdo neví, co to slovo znamená. Ve
Slovníku jazyka českého, Váša, Trávníček (1941) je uveden tůček,‐čku, m. = kolečko, ruční vozidlo.
Ve Slovníku spisovné češtiny (2000) ani v Pravidlech českého pravopisu (1993) není tůčko
uvedeno, je to slovo nespisovné, slangové.
My jsme dali našemu skvělému pomocníkovi jedinečný, originální název ‐ MOTÚČKO. (s Ú ) ! 
Jak se tak pohybujeme po různých místech naší země, zjišťujeme zajímavosti, jak se
v jednotlivých krajích a mnohdy i okresech obyčejné kolečko nazývá.
Názvy jsem zjistil a sepsal následovně:
Kolečko –
Tůčko –
Kotouč –
Kortouč –
Točky –
Kolec –
Radvanec –
Táčky
–
Káry
–

Pardubicko ‐ nejpoužívanější výraz
Orlicko
Vysočina
Semilsko
Slezsko
Jihočesko
Plzeňsko
Valašsko
Novojičínsko

Milan Žemlička

140 let dobrovolných hasičů v Jablonném
V nedávné době jsme si ve městě připomněli 140 let od založení sboru dobrovolných hasičů.
Zejména jejich rozvoj v posledním dvacetiletí je úzce spjat i s naší firmou, která je již několikrát
štědře dotovala a pravidelně je podporuje. Nejinak tomu bylo i při posledních oslavách.
Podívejme se ale nejdříve ve stručnosti na dějiny zdejšího SDH.
Sbor byl slavnostně založen 4. srpna 1875. V roce 1883 byla vystavěna první hasičská
zbrojnice. Těžko si dnes dokážeme představit obtížné začátky jeho fungování. Po roce 1900 měl
k dispozici čtyřkolovou dvouproudovou stříkačku a dvoukolovou jednoproudovou, 12 m dlouhý
výsuvný žebřík, háky, hadice a další drobné vybavení. Hasiči stáli v popředí každé společenské
události v našem městě. Po roce 1918 přibyla do technického vybavení také motorizovaná
kombinovaná stříkačka.
Neradostné období okupace a II. světové války činnost sboru nezastavilo, ale říšská nařízení ji
omezila. Dne 31. května 1944 vypukl dosud největší požár v historii sboru. Srážka dvou
nákladních vlaků poblíž dnešní a.s. VAK způsobila vzplanutí nafty v převážených cisternách.
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Po dlouhých desetiletích je zahájena v šedesátých letech za výrazné pomoci členů sboru,
firem a dalších občanů výstavba nové hasičské zbrojnice. Do užívání byla předána 19. července
1964.
Pod záštitou hasičů vystupuje od roku 1986 dechová hudba Orličanka, která stála u zrodu
přátelských vztahů s jejich německými a rakouskými kolegy.
Povodeň v roce 1997 zastihla hasiče nepřipravené na zvládnutí nebezpečného přírodního
živlu a samozřejmě bez zkušeností. Přesto ji a podobně i v jiných místech naší země zvládli
a pomohli firmám včetně té naší a občanům v tíživých situacích.
Velkou událostí pro sbor byla výstavba přístavby požární zbrojnice v roce 2001. Stavbu
financovaly Město, Okresní úřad v Ústí nad Orlicí a Nadační fond nadaných, převážně dotovaný
naší firmou Isolit – Bravo.
Dalším důležitým mezníkem bylo v roce 2008 pořízení nového vozidla CAS Iveco za cca 5,5
milionu Kč. Finančně se nejvíce podílelo Město, dále Ministerstvo vnitra, Pardubický kraj, ale
opět i naše firma.
V roce 2009 rozhodlo zastupitelstvo města o prodeji Tatry 138 Vojenskému muzeu v Králíkách.
Za finanční výtěžek z prodeje bylo od naší firmy Isolit –Bravo zakoupeno starší vozidlo Ford
Tranzit. Po následné opravě slouží pro přepravu mužstva dodnes.
Sbor má k dnešnímu dni 115 členů, z toho 70 mužů, 28 žen a 17 mladých hasičů a dorostenců.
Výjezdová jednotka čítá 18 členů, kteří za posledních 5 let vyjížděli ke 198 událostem. Z toho bylo
53 požárů, z nichž dva největší byly požár galvanovny v Lanškrouně, kde vznikla škoda 80 milionů
Kč, a požár textilky Kümpers v Těchoníně se škodou 62 milionů Kč.
K zahraničním vztahům našich hasičů s rakouskými kolegy ze Stockerau, švýcarského Hinwilu
a německého Seehausenu přibyli v roce 2013 další, tentokrát polští přátelé ‐ hasiči z Konratowic.
Hasiči si velmi váží úzké spolupráce s naší firmou a děkují za veškerou, nejen finanční
podporu. Jako ztělesnění těchto blízkých kontaktů mezi hasiči a IB předal náš ředitel pan Kvido
Štěpánek během oslav hasičům do užívání sponzorský dar – elektrocentrálu, kterou lze využít na
provoz kalových čerpadel, osvětlovacího stožáru a rozbrušovací pily.
Přeji zdejšímu sboru dobrovolných hasičů, aby zdárně fungoval i nadále a aby se minimálně ve
stejně dobré kondici, jako je nyní, dočkal i velkého 150. výročí. Když spolupracovníci naší firmy
budou mít možnost pomoci, jistě mají ,,požárníci“ svou budoucnost zajištěnou.
Hana Luxová, servis
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O ČEŠTINĚ NEJEN PRO ČECHY
POBAVME SE ČEŠTINOU
Kolik má čeština slov?

‐

‐

250 000 slov

Jednotlivci ovládají
prostředí…/

3 000 – 10 000 slov / podle vzdělání, povolání,

‐

10 nejčastějších slov

a, být, ten, v/e/,on, ona, že, s/e/, z/e/, který

‐

Kolik lidí mluví česky?

‐

Které je nejdelší slovo v češtině?

‐

Jak vypadá v češtině slovo s největším počtem háčků?

‐

Jaké je nejdelší slovo v češtině, které se dá číst oběma směry ? /= palindrom/
nepochopen
nepotopen nezasazen nezařazen

‐

Jaká je nejdelší věta ze tří slov?

‐

Které je nejdelší české slovo složené jen ze souhlásek?

scvrnkls

‐

Výčet českých samohlásek v přesném pořadí obsahují slova

mateřídoušky
dvacetikoruny

‐

Chcete si usnadnit psaní? Využijte číslovky.
Pe3kovi bra3 spa3li, jak 8ahlí lo3, 3mající pos3břené pi100le, o5 a o5 s3leli.

‐

Slyšeli jste o Q‐systému?
Qapem přiqačil qartál a qelikému přeqapení qalita qasinek qůli qantu dodáveqázne.
Qasinky neqasí.

11,5 mil. lidí, z toho přes 10 mil. v ČR

nejnevykrystalizovávatelnějšího ‐ 31 hlásek
nejneobhospodařovávatelnějšího ‐ 30 hlásek
nejztřeštěnější
přesvědčivější

Kuli kuli kuli. /= Kuliové kovali kouli./

Možná jste některé věci o češtině ještě nevěděli, možná by se vám někdy mohly hodit…
Alena Šafářová
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PŘEČETLI JSME SI …
ZBIGNIEWOVY /NE/SMYSLY
Orlický deník

12. 6. 2015

26.6.2015

Kéž by to na světě fungovalo jako na koncertech!
Hudební těleso může čítat deset, padesát nebo pět set členů, ale dirigent musí být jen jeden.
Moc bych si přál žít v harmonickém světě v harmonických vztazích.
Přál bych si, aby to na tomto světě, v našich městech, státě, církvi fungovalo jako na těch
koncertech.
Jenže problém je asi v tom, že máme příliš mnoho dirigentů.
Málokdo se nechá dirigovat, všichni by chtěli dirigovat!
Bajky starověkého Ezopa jsou moudré
Starověký autor bajek Ezop nám zanechal jednu výstižnou bajku.
Král zvířat, lev, společně s liškou a oslem ulovili jelena…
Rozdílení kořisti přenechali oslovi. Osel rozdělil kořist na tři naprosto stejné části.
Lev se zachmuřil, vycenil zuby, vrhl se na osla a roztrhal ho.
Potom se obrátil na lišku:„ Ukaž ty, jak se má správně dělit!“ Liška spojila všechny tři části kořisti
a dala je lvovi. Spokojený lev se ptá lišky: „Kdo tě naučil tak moudře dělit?“ „ Tamten,“
odpověděla liška a ukázala přitom na zkrvavené pozůstatky osla.
Naše lidské dějiny tvoří, bohužel, egoističtí lvi a chytré lišky, a ne spravedliví osli.
A protože začíná krásný čas prázdnin a dovolených, tak vám přeji, ať vám ho žádný „lev“ nebo
„liška“ nepokazí.
redakce Občasníku

 Historie 
O květnových událostech 1945 v Jablonném nad Orlicí a okolí přináší svědectví 17. díl dokumen‐
tu JARO 45.
Zhlédnout ho můžeme 8. 8. 2015 na ČT 24 ve 22.05 hod.
redakce Občasníku

70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Poznámky k Četnické pohraniční kontrolní stanici v Jablonném nad Orlicí (1935‐1940)
-
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v období mnichovské krize a krátce po ní ( 1.10. ‐ 10.11.1938) přerušení činnosti
po obnovení větší význam, město Jablonné nad Orlicí je hraničním městem, kontrolními
body byly celní úřad Jamné, nádraží a celní stanice Jablonné nad Orlicí
mezi povinnosti patří vydávání a kontrola povolenek k překročení státní hranice

- 15. června 1940 je Četnická pohraniční kontrolní stanice (ČPKS)
Jablonné nad Orlicí zrušena a sloučena s Místní četnickou stanicí (MČS), rozkaz ZČV Praha, číslo
jednací 6803/1940 ze dne 24.května 1940. Velitelé ČPKS – Josef Neuber, Karel Šlajs, František
Lokvenc
V období ČPKS v Jablonném nad Orlicí sloužili nebo byli „zapůjčeni“ z jiných četnických stanic:
Jaroslav Knejfl, František Hnátek, Josef Neuber, Václav Novák, Václav Skála, Bernard Michálek,
Josef Frinta, František Šrámek, Václav Lorenc, František Vaněk, František Štengl, Jaroslav Řehula,
Otto Koucký, Karel Schöber, Josef Miksa, Stanislav Faltus, Václav Pichert, František Lokvenc, Josef
Vrba, Rudolf Kolář, Karel Fišer, Václav Klusoň, Karel Šlajs, Jaroslav Humhej
Poznámky k Místní četnické stanici v Jablonném nad Orlicí (1918‐1945)
-

-

-

-

konec 30.let 20. století – velitelem ‐ vrchní strážmistr Jan Havel
29. duben 1938 – vyšetřování vloupání a krádeže v budovách Obecné školy a Sokolovny
po mnichovské dohodě – 6. října 1938 ‐ asistují četníci jako doprovod nákladního auta při
evakuaci Četnické stanice Mladkov do Nekoře (příkaz Okresního úřadu Žamberk)
první zmínky o nové státní hranici : 23. listopadu 1938 silnice k Orličkám – Jamné
24. listopadu 1938 státní hranice u Sobkovic
28. listopadu 1938 státní hranice Jablonné nad Orlicí
(Tříselna), les obecný, Hradiska, státní silnice k Bystrci 29. listopadu 1938 obchůzka nové
demarkační čáry Kozincův les, Havlův a obecný les, Jablonné – Bystřec, cihelna
ve dnech 7. – 10. prosince 1938 asistence u Rozhraničovací československo‐německé
komise při vytyčování definitivní státní hranice, ve staniční knize Místní četnické stanice
‐ službu tehdy vykonávali František Ticháček, František Beneš, Otto Koucký, Rudolf
Šmejsa, Václav Pichert
Z kroniky města známe složení této komise –
na české straně to byli:
JUDr.Bedřich Gillern‐okresní hejtman,Antonín Šlesinger‐starosta města,
Václav Jansa‐místostarosta,inspektor finanční stáže Haizler, za státní měřičský ústav ing.
Vávra
na německé straně to byli:
vrchní komisař Dobisch,inspektor Hanke,celní sekretář Mies

Své pocity v komisi svým blízkým píše místostarosta Václav Jansa v dopise z 12.12.1938 :
Drahé děti a vnuci!
Celý minulý týden trvala rozhraničovací práce něm‐čsl. komise v okolí Jablonného, při níž jsem od
rána do tmy se starostou Šlesingerem se namáhal uhájiti ,co se dá. Ale marnou téměř byla naše
práce,vítěz diktuje‐„Vae victis!“ ( „Běda poraženým!“ pozn.red.)
Podrobnosti až ústně‐neboť srdce mě stále ještě bolí z pocitů ponížení‐bezmocnosti.
Přijde ještě jedna superkomise,pro niž jsme vypracovali dokonale své prosby a důvody. Snad ta
vezme na ně zřetel‐ač si ani tu naději nedělám. Tvořili jsme novou „na věky“ hranici rozervané
vlasti…
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Po obsazení zbytku republiky a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava se k německé národnosti
v Jablonném nad Orlicí přihlásili tito lidé:
Auer Emerich
26.12.1896 Jablonné nad Orlicí 186
Diwisch Anton
19. 4.1896 Jablonné nad Orlicí 188
Červinka Richard 31. 8.1892 Jablonné nad Orlicí 154
Hejkrlík Anton
6. 6.1884 Jablonné nad Orlicí 154
Müller Wenzel
27. 7.1883 Jablonné nad Orlicí 126
Křivohlávek Josef 12. 8.1924 Jablonné nad Orlicí 286
Křivohlávek Josef 13. 6.1902 Jablonné nad Orlicí 286
Richter Adolf
24. 5.1886 Jablonné nad Orlicí 241
Benesch Adolf
27. 4. 1901 Jablonné nad Orlicí 191
-

‐

25. února 1939 požár v Telegrafii, škoda byla vyčíslena na 18 800,‐Kč
v kronice Sdružení dobrovolných hasičů najdeme následující hlášení:
„V sobotu dne 25.února 1939 o třetí hodině odpoledne rozezvučela se siréna ohlašující
požár v místě. Požár byl hlášen z továrny Telegrafia u nádraží. Příčinou vzniku požáru bylo
dle sdělení úředníků továrny krátké spojení v dolním sále,kde hořely stoly a jiné
zařízení,které se dělnictvu podařilo uhasit pískem,jelikož vodou nedalo se hasiti vzhledem
k tomu, že hořely předměty ponejvíce asfaltem polity. Sbor svolán k pohotovosti se
nářadím,nemusel již ale zasahovati, jelikož požár byl již dělnictvem vším továrny uhašen.“

ve dnech 20. – 21. 11. 1940 asistovali četníci u Rozhraničovací komice Ministerstva vnitra
při úpravě protektorátní hranice – lom, cihelna
- v roce 1941 byl jmenován velitelem Místní četnické stanice Karel Šlajs,
jeho předchůdce Jan Havel byl rozkazem ZČV Praha ze dne 10.června 1942, číslo jednací
11 964/42 dnem 22. června 1942 přeložen do trvalé výslužby.
14. září 1941 si vyžádal sekretář Liebl z Německé tajné státní policie v Hradci Králové
zatčení a eskortu paní učitelky Marie Černohousové
- 5. srpna 1942 – tři mrtví z transportu Židů z Terezína do Malého Trostince:
Klara Liepmann – 9.3.1878
Sara Goldmann – 20.7.1870
Siegfried Romann – 30.1.1865
V Jablonném n.Orl. se židovská otázka týkala těchto lidí:
Adéla Faistlová – 21. 1. 1891,do Terezína byla odvezena transportem CH
dne 17. 12. 1942 z Hradce Králové
z Terezína do Osvětimi byla odvezena
transportem DM 6. září 1943
Berta Weissbarthová,roz.Reichová – 24.9.1884, Hořice
Theodor Weissbarth
‐ 22.7.1878, Hořice
V diplomové práci Daniela Vaňka (Universita Karlova Praha, Filosofická fakulta, Ústav Blízkého
východu a Afriky, 2012) zabývající se židovským osídlením v Chrudimi a okolních obcí
najdeme na str. 30 následující:
82/I. –
V tomto domě bydlel od roku 1911 obchodník pleteným zbožím Theodor Weissbarth
s manželkou Bertou, rozenou Reichovou (viz dále Reichovi, galanterní a střižní zboží, čp.
116/I., 129/I. a 94/I.). Pocházel z Heřmanova Městce (nar. 22. 7. 1878). Po příchodu do
Chrudimi a sňatku s Bertou Reichovou provozoval obchod pleteným zbožím po svém tchánovi
Josefu Reichovi v Široké ulici čp. 116/I. (viz foto, čp. 116/I.) V roce 1912 (5. 5.) se
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Weissbarthovým narodil syn Josef. Weissbarthovi byli 17. prosince 1942 deportováni
transportem Ch do Terezína, odkud byli 6. září 1943 posláni transportem Dm do Osvětimi,
odkud se již nevrátili. Na chrudimském židovském hřbitově najdeme nízký náhrobek z černé
leštěné žuly s nápisem „Na věčnou památku drahých rodičů, paní a pána Berty a Theodora
Weissbarthových, zahynulých v Osvětimi“.
- k osobě Theodora Weissbartha se mi podařilo zjistit ještě následující:
rodiče Isak Weissbarth a Betty roz Taussig
bratr Otto a sestry Rose Brod, Malvine Zucker, Hermine Goldstein, Zdenka Kohn
- kromě jiných případů zabývající se sousedskými spory,dopravními přestupky,hlídáním
pořádku v nočních hodinách a nařízením o zatemňování řešila místní četnická stanice
případ týkající se krádeže zboží a strojního vybavení z Chemických závodů Jara (Antonín
Jaroš). V celém případě šlo o to, že v době ohrožení ČSR v roce 1938 se majitel závodu
rozhodl evakuovat podnik do vnitrozemí, aby nebyl ohrožen jeho provoz. Mezi předáním
a inventurou se ztratilo zboží a vybavení v celkové hodnotě 400 000,‐Kč.
- v březnu 1943 případ Ferdinand Filip a jeho útěk z četnické stanice,
důsledkem útěku F. F. je zkoumána vina velitele místní četnické stanice Karla Šlajse, na
jehož místo je jmenován 30.června 1943 Jan Budař
- po osvobození v květnu 1945 se vrátil na místo velitele četnické stanice v
Jablonném nad Orlicí Jan Havel. Vyšetřoval lidi,kteří se přihlásili v době protektorátu
Čechy a Morava k německé národnosti (Miroslava Auerová‐vdova po E.Auerovi,Karolina
Diwishová‐vdova po A. Diwishovi, Marie Gregorová, roz.Balášová). Na vyzvání z vyšších
míst podával i informace k lidem,kteří měli příbuzné v Jablonném nad Orlicí a byli
podezřelí z trestných činů (Alfréd Rziha, příslušník gestapa v Kolíně). Pátráno bylo i po
člověku,který podával E.Auerovi v době protektorátu důvěrné informace o životě ve
městě. Jan Havel byl jmenován jako zástupce SNB do osvětové komise ve městě a v té
době bydlel v Jablonném nad Orlicí v čp.241 .
Veliteli Místní četnické stanice (MČS) v Jablonném nad Orlicí byli v letech 1938‐1945:
Jan Havel, Karel Šlajs, Jan Budař V MČS v Jablonném nad Orlicí dále sloužili nebo byli „zapůjčeni“
z jiných četnických stanic:
Stanislav Faltus, Jaroslav Knejfl, Otto Koucký, Václav Pichert, František Novotný, Jan Světlík,
Jaroslav Řehula, Karel Šlajs, Jan Havel I, Jan Havel II, Jan Rybár, Václav Lorenc, Josef Šilhan, Pavel
Křivohlávek, František Kalina, Karel Karlík, Josef Lánský, Oldřich Pícha, Josef Bydlovský, František
Ticháček, František Pecháček, František Vokoun, Josef Ehl, Rudolf Šmejsa, Hynek Kubeš, František
Beneš, Karel Kolář, Karel Fišer, Josef Vrba, František Lokvenc, Josef Miksa, Ludvík Lukuvka,
František Hlinovský, Jan Budař
V Státním okresním archivu v Ústí n.O.
bádal pro zájemce
Pavel Kalous, Mlýnská 545, Jablonné nad Orlicí
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Můj strýček Quido Štěpánek
Zřejmě bych mohl začít větou, kterou končím, že: … Quidův duch zkrátka žije celý život s námi a je
pro mne mým lepším já, za kterým jenom dobíhám…
Když se totiž Česká televize rozhodla věnovat jeden díl seriálu o konci války v Česku (bude na
ČT24 8. srpna v deset večer) povstání v Jablonném, vzpomněla si přitom na mne ‐ jak jinak?!
Kvůli Quidovi.
Asi není možné nepovšimnout si shody našich jmen, byť se píší jinak. Je to tak – rodiče mi do
vínku dali jméno po bratrovi mého otce. Byl to dar značně zavazující, a tak trochu danajský –
znamenal, že mé okolí mě s ním – dokud žili pamětníci – srovnávalo a že i já jsem se s ním
permanentně poměřoval. A musím sebekriticky přiznat, že z měření jsem nevycházel ani
nevycházím příliš dobře.

Quidovy stopy
Informací o Quidovi jsem měl odmalička velmi mnoho. Můj tatínek na svého bratra neustále
vzpomínal a střízlivě odhaduji, že v našem životě neuplynul jediný den, kdy by se o něm nebo o
jejich společných příhodách nerozpovídal. Quida jsem začal v dětství kromě vyprávění vnímat
také jaksi hmatatelně přes věci, které mi zanechal – tak třeba mé malé a posléze i velké brusle
a lyže, tenisová raketa a hokejka též kdysi patřily Quidovi a já jsem je podědil.

Nadaný sportovec
Byl nějak geneticky velmi nadaný na všechny sporty, které také nadšeně rozvíjel. Ještě nedávno
mi jeho kamarád, pozdější mnohonásobný vítěz Quidových memoriálů pan Vladimír
Minář,ukazoval fotku nejproduktivnější útočné formace prvorepublikového jablonského
hokejového týmu. „Podívej, to je Kaška – to jsem já – a ve středu útoku samozřejmě Quido.“
Podobně tomu bylo s volejbalem, tenisem, lyžováním, krasobruslením, skoky na lyžích – na
tehdejším opravdovém skokanském můstku za hřbitovem – a s atletikou. Fotografii běžeckého
souboje Quido – Vladimír Minář z léta 1941 mám ve zvětšenině nalepenou ve své kanceláři. Po
společném předkovi, po kterém Quido podědil velké nadání a velké nadšení pro sporty, dostalo
se mně už jenom toho nadšení. Nadání mi chybí, jsem na hry nešikovný a na výkon i mizerný se
musím hodně přemáhat.

Skvělý hudebník
Pánbůh ho obdaroval také zcela mimořádným hudebním talentem. Po několika letech výuky ho
tehdy nejlepší houslista v širokém okolí pan učitel Standa Kolář už neměl co učit, a tak Quido
studoval dál u profesorů hudby. Děkan Václav Sokol ještě dlouho po válce vzpomínal, že tak
virtuosního houslistu jablonský kostelní sbor nikdy před ním neměl a nikdy po něm asi už ani mít
nebude. A pak tu byla po něm kytara a mandolína, které jsem taky podědil, naučil se na ně
brnkat, ale nikdy nedosáhl jeho samozřejmé lehkosti a přirozeného umění.

Studium v Sudetech
Zdědil jsem také anglický a francouzský slovník, konverzace a středoškolské učebnice v němčině.
Tenkrát se totiž za vzděláním dojíždělo, ne‐li dříve, tak nejpozději od patnácti, a v republice, kde
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žilo bezmála čtyři miliony sudetských Němců, bylo obvyklé si vzdělání „vyhandlovat“ – tedy
Němci na českých školách a Češi na německých. Quido tak studoval reálku a později obchodní
akademii v němčině a v samém srdci Sudet – v Trutnově. I v tomhle směru jsem si nevedl dobře
– hlavně v němčině jsem kulhal a doháněl ji až v dospělém věku, aniž bych kdy mohl jenom
pomyslet na jeho přirozenou dvojjazyčnost, kdy sami Němci nepoznali, že není rodilý Němec.

Veselá a citlivá povaha
A potom tu byla jeho velice přátelská, milá, citlivá a trvale veselá povaha. Často se se mnou
Jabloňáci, kteří ho znávali – a to byli v době mého mládí ze starousedlíků všichni – zastavili a
zavzpomínali, jaký to byl milý, příjemný a vtipný člověk. Různí lidé mnohokrát opakovali
podobnými slovy stejné – „Ten nikdy nikoho nezarmoutil, ale naopak každého vždycky jen
potěšil! A všechny svobodné dívky z okolí si na něj myslily.“

Quido a Kvido
Quidův duch zkrátka žil a žije celý život s námi a je pro mne bez stínu žárlivosti mým lepším já, za
kterým jenom dobíhám asi tak, jako když jsem si ke své padesátce „vystřihl“ jeho memoriál
a doběhl jsem na čestném třetím místě – od konce. :‐) (BRAVO kalendář 2015‐16. týden, pozn.
red.)
Nebyl proto žádný div, když nám náš milý Pán Bůh také dopřál syna, dali jsme mu jméno – jak
jinak – Kvido.
Zatímco já jsem se z dítěte, později
kluka, mladíka, mladého muže, přes
dospělého muže stal postarším chlápkem,
on zůstává stále devětadvacetiletý – ani
o den starší než v pondělí 16. července
1945, kdy po dvou amputacích pravé ruky
a více než dvouměsíčním utrpení podlehl
smrtelným střelným zraněním z jablon‐
ského protifašistického povstání.
Můj dědeček o povstání nikdy nechtěl
mluvit, a přestože byl velkým milovníkem
přírody, do Hradisek pak už zásadně chodil
jenom oklikou přes Lipky a nikdy po silnici
přes Bránu, kde se odehrál poslední boj
hrstky statečných povstalců vedených
Quidem
proti
esesákům, zatím‐co
„partyzáni“, kteří se v poválečných
desetiletích dekorovali jako hrdinové, již
dříve zbaběle utekli a městečko ponechali
nepříteli napospas.
Quido v mobilizaci v září 1938
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Quidův duch
Můj otec zakončil své celoživotní duchovní spojení s Quidem velmi symbolicky. Svého bratra
přežil o více než jednašedesát let. Když se na podzim 2006 jeho čas nachyloval, navštěvoval jsem
ho denně. Ač jeho mysl byla stále jasná, v posledních dnech už ztratil hlas. Nemluvil a jenom psal
nebo ukazoval. Pak nás náhle velmi překvapil. Posadil se na posteli a naprosto jasným a pevným
hlasem řekl: „Quido, vem mě s sebou!“ „Ale kam ho máš vzít, vždyť je doma?“ divila se moje
sestra Alenka, která u něho byla ve dne v noci. Otec na to nereagoval. Jeho teď naprosto jasné
a vidoucí oči se dívaly kamsi přes moje rameno, a co viděl, to zřejmě nebylo z tohoto světa…
„Quido, vem mě s sebou!“ opakoval ještě několikrát naléhavě. „To neříká mně, vidí tady Quidu…,“
zašeptal jsem své sestře.
A asi skutečně. Quido ho vzal s sebou.
Druhého dne tatínek zemřel…
Kvido Štěpánek

VE VZPOMÍNKÁCH…
Ti, kteří nás opustili příliš brzy, mají určitou „výhodu“. Jsou věčně mladí a nezestárli…
Stejně tak zůstal ani ne 30 letým mladíkem jablonský atlet, všestranný sportovec, četař aspi‐rant

Quido Štěpánek, který zemřel pro vlast na následky zranění v jablonském květnovém povstání
1945.
S láskou si letos připomínáme 100. výročí jeho narození.
„Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.“ (I.Kant)
Alena Šafářová

 Filozofie 
Buď houževnatý!
„Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil
úkol…“ Skutky 20:24
Pavel napsal: „Vím jen tolik, že mi Duch svatý město od města ohlašuje, že na mne čekají
pouta a utrpení. Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj
běh a splnil úkol…“ (Skutky 20:23–24).
John Maxwell vyprávěl, že jednoho dne, kdy byl znechucený a měl chuť všeho nechat, vzal
slovník a vyhledal výraz „všeho nechat“. Několik minut rozvažoval, pak vzal nůžky
a v symbolickém aktu vzdoru ta slova vystřihl ze slovníku. Jeho problémy to sice neodstranilo, ale
určitě to posílilo jeho odhodlání. Když všechny cesty vypadají jako slepá ulička a připadá ti, že jsi
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vyčerpal všechny možnosti, není to pravda. Vždycky existují ještě další způsoby, další možnosti
a další příležitosti. Dokonce i tehdy, když je hned nevidíš, přesto existují. Proto se nevzdávej!
Bývalý šampion v těžké váze Jack Dempsey jednou řekl: „Vítězem se stává ten, kdo se znovu
zvedne, i když už nemůže.“
Cíle dosahují lidé, kteří jdou dál, přestože si myslí, že už nemohou. Jsou houževnatí
a výsledkem je, že se den po dni přibližují ke svému cíli. Občas se posunují jen o pár centimetrů,
ale hýbou se kupředu. Věří ve své Bohem dané povolání, věří sami sobě a vyslovují to. Když
vyznáváš, že sám sobě věříš, nezaručuje ti to úspěch; ale pokud o sobě pochybuješ, zaručuje to
tvé selhání. Pravda je taková, že nejsi sám, Bůh je s tebou. „On dává zemdlenému sílu a dostatek
odvahy bezmocnému“ (Izajáš 40:29).
Proto buď houževnatý!
Jarda Cikryt, mistr Lisovny

ABSURDNÍ ‐ jako vystřižené z učebnice latiny
Léta jsem si lámal hlavu s pochopením tak nepříjemného slova.
Celkem nedávno přišla taková životní situace, že jsem to slovo okamžitě pochopil. A to jsem už
kdysi pátral ve slovnících, kde jsem zjistil, že se jedná o slovo latinského původu. ABSURDUS ‐
tedy nesmyslný, nevhodný.
Ani to vysvětlení ovšem moje hlava tehdy nepřijala. To slovo je skutečně zvláštní. Je tvrdé,
ošklivé a možná právě proto přesně vystihuje ty největší nesmysly, kterých jsme někdy svědky.
Mnozí víme, že toto slovo bylo přiléhavě vyjádřeno a použito ve filmu Černí baroni,
natočeného na motivy stejnojmenné knihy Miloslava Švandrlíka. Hlášku na konci filmu, kterou
v podání herce Pavla Landovského vyslovil major Haluška, s dotazem: „Vojín Kefalín, a čo je to
vlastně také absurdní?“ máme v živé paměti.
O krásné vykreslení přesného významu tohoto latinského slova se postaral celkem nedávno
jeden obyčejný nepříjemný pingl, jinak pěkného a slušně fungujícího penzionu na okraji Brna.
Vrátili jsme se s kolegou po úmorném dni z brněnského výstaviště na penzion. Utahaní jak psi
jsme se proplazili kolem příjemné venkovní terasy, kde bylo několik volně přístupných sezení.
U jednoho z nich seděli dva cyklisté u piva. Právě v tom okamžiku vyběhl z restaurace pingl
a křičel na ně, ať jdou s tím pivem, které jim prodal, pryč, že jsou ty lavice se stoly zamčené. Oni
mu říkali, že to jen vypijí a odjedou. On na to, že ani náhodou, že musejí okamžitě z té lavice
odejít, že je to zamčené.
To už jsem se do rozhovoru pustil já. Nesnáším debility, a tak jsem se pana vrchního zeptal, jak
je to vlastně zamčené, když jen tak venku před hospodou a celkem u silnice jsou čtyři lavice
a stoly, a to celé je úplně otevřené a přístupné? Říkal jsem mu, že je to přeci otevřené, a pokud
kdokoliv půjde kolem a sedne si, že to nemůže nijak ovlivnit. Sám jsem se posadil a požádal ho,
aby mně donesl dvojku vína a kolegovi pivo, s dotazem, jak je možné, že jsem se usadil na jeho
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zamčenou lavici? To už neunesli ti dva cyklisté a s obrovským smíchem odešli o dva metry dále
s otázkou, jestli si mohou sednout alespoň na přilehlou zídku. Pan pingl pokynul hlavou, že tam,
určitě ano, že zídku ještě nechává odemčenou.
To jsem už nevydržel, zvedl jsem se a zakázal jim odejít s tím, že když jim prodal pivo, tak je
nemůže vyhodit z lavičky, která je venku volně přístupná. Sedl jsem si opět na tu lavičku se slovy:
„Pane vrchní, koukám, že jsem neporušil žádný zámek a bezpečně jsem se posadil do zamčené
lavičky. Doneste nám to prosím sem.“ A on nato odpověděl: „Tady sedět nemůžete, protože je to
tady zamčené.“
No a to byla poslední kapka, aby mně to celé docvaklo!
Zvolal jsem: „Přátelé, tohle je přeci absurdní! Konečně jsem to nepříjemné slovo pochopil!
Nějaký debil si umane totální blbost a ještě si za ní stojí!“ Po létech jsem dostal odpověď na to,
jaký je pravý význam slova absurdní a kdy ho správně použít. Byl jsem nadšený!
Pingl se na mě chvíli koukal a pak uraženě, ale bojovně odešel dovnitř. Z restaurace byl slyšet
nějaký křik. Po pár minutách vylezl ven, omluvil se nám a podal nápoje. Nám bylo jasné, že se
uvnitř něco odehrálo. Neřešili jsme to, on ale opakovaně přišel, poklonil se a zeptal se, jestli si
ještě něco dáme. Nevěřili jsme svým očím, jak obrátil.
Tak jsme seděli na zamčených lavičkách u zamčených stolů a ještě chvíli pracovali na PC,
abychom si vyřídili svoje e‐maily.
Zanedlouho se vyřítil „zlý“ pan pingl se třemi panáky v ruce a přisedl si k nám s obrovským
úsměvem se slovy: „Chlapci, připijme si, mně se před deseti minutami narodila vnučka.“ Já na něj
koukám jako na zjevení! Pogratulovali jsme mu a připili jsme si. Za chvíli jsme ho oslovovali
Martine a on nám tykal. Na dotaz, co to mělo být se zamčenou lavičkou, řekl, že tam měl
odpoledne svatbu 120 lidí, tam, že má vyděláno, s kolegou se šábli, obrali majitele a něco si
přivydělali, a tak ho nějaký páreček cyklistů, který tam vyblemcá čtyři piva za hodinu, vůbec
nezajímá.
Na to, proč udělal takový obrat ve svém chování, přiznal, že uvnitř restaurace byl majitel, a to
přesně v okamžiku, když jsem zařval, že je to absurdní! Pan majitel celý rozhovor slyšel. Milého,
tedy spíše nemilého pingla Martina srovnal a poslal ho, aby se nám omluvil.
Já jsem mu vděčný za to, že jsem díky jeho absurdnímu chování pochopil, co přesně vyznačuje to
cizí a rádoby používané slovo absurdní. Podle mě se nedá použít na obyčejné hlouposti, ale jen
na ty největší nesmysly. Matematicky bych to vyjádřil mocninou, tedy nesmysl na druhou.
A co bylo z toho celého zážitku nejdůležitější, je to, že se potvrdila jedna stará a dobrá pravda.
Když si majitel firmy nehlídá svoji firmu zevnitř tím, že v ní pravidelně je a spolupracuje
s ostatními, tak mu ji zaměstnanci doslova zničí a vykradou.
Bohužel, nechápou, že zničí firmu, která je živí a poskytuje jim silné zázemí pro jejich
budoucnost.
A to je absurdní!
Milan Žemlička
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DESATERO VÝCHOVY DĚTÍ ROBERTA FULGHUMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Děti nejsou pejsek na hraní.
Život, který prožívají, a život, který my si myslíme, že prožívají…není totéž.
Neberte si, co vaše děti dělají, moc osobně.
Neveďte si o nich dlouhé záznamy…nejlepší je krátká paměť.
Ze špíny a nepořádku vyrůstá pohoda.
Po pubertě do jejich pokoje nesmíte.
Nesnažte se míchat do jejich přátelství a lásek…ledaže by vás k tomu vyzvaly.
Nic si nedělejte z toho, že nikdy neposlouchají, co říkáte…zamyslete se jen nad tím, že vás
neustále pozorují.
9. Učte se od nich…mají toho hodně, co vás mohou naučit.
10. Mějte je hodně dlouho rádi…ale nechte je brzy odejít.
Robert Fulghum /fuldžum/(*1937), americký spisovatel, filosof, učitel, zpěvák, malíř, povídky,
fejetony
Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. (1988)
redakce Občasníku

Doprava lisovaného sena z Anglie aneb Dangerous Goods ADR 4.1
Začátkem června letošního roku jsme v rámci zpětného vytížení
našeho kamionu z Velké Británie nakládali u drobného zákazníka
Little London Farm v Islehamu, poblíž městečka Cambridge,
zdánlivě obyčejný náklad. V balíkách lisované seno pro koně
do Holandska.
Asi se ptáte, co je to za blbost dopravovat kamionem seno
z Anglie? Kdo si dnes může dovolit takovou přepravu zaplatit?
Mohu vás ale v klidu ujistit, že se nejedná o nic zvláštního.
Zemědělská dotační politika EU dokáže nemalé zázraky !
Nicméně vraťme se zpět k naší přepravě. Nakládka proběhla na rodinné farmě naprosto
hladce a kamion jsem nasměroval do známého přístavu Dover na jihu Anglie. Ještě navečer jsem
u společnosti DFDS Seaways zarezervoval plavbu do francouzského Dunkerque. Následně
zamykám kancelář a odcházím spokojeně domů s dobrým pocitem, jak se dnes vše podařilo. Má
spokojenost ale netrvala moc dlouho. Kolem 19.hod. mi volá náš ostřílený řidič pan Schmied.
Letmo mi z přístavu sděluje, že náklad je nebezpečné zboží 4. třídy ADR a náš kamion bez
patřičných dokladů nenaloží na trajekt ! Nejprve jsem to bral jako žert nebo nějaký škodolibý
pokus, jak mi znepříjemnit večer. Hned vzápětí se ale ukázalo, že dle námořního (nikoliv
silničního) zákona je to tvrdá realita! Pan Samuel z lodní společnosti DFDS mi suše sdělil, že je
třeba dodat „Dangerous Goods Note“ (protokol o klasifikaci nebezpečného nákladu). Lehce se mi
z toho zatočila hlava, kde takový dokument večer sehnat ?! To nám kamion zcela jistě odstaví na
drahé celní parkoviště!
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Vzápětí se ale mé obavy lehce rozptýlily. Pan Samuel Waters byl velmi vstřícný člověk, ochotný
maximálně pomoci. S jeho výborným přístupem se mi na cca na 3. pokus podařilo dokument
velikosti A4 správně vyplnit a celé odeslat e‐mailem na Freightbookings.
Vše se tedy podařilo zdárně překonat a kolem půlnoci nás naložili na horní palubu trajektu.
Asi se ptáte, proč zrovna tam? Naprosto z jednoduchého důvodu. Pokud by nebezpečný náklad
začal v podpalubí na otevřeném moři hořet, mohlo by to zničit celý trajekt. V takovémto případě
se postupuje zcela nekompromisně. Na horní palubě jsou velké navijáky, které celý kamion
i s nákladem stáhnout z paluby rovnou do moře !
To mě tak napadá, musím rovnou napsat Ing. Valachovi do makléřské firmy GRECO, kde máme
sjednané pojištění kamionů, a prověřit, zda naše havarijko pokrývá i takováto rizika! Nerad bych
někdy „lovil“ kamion za 3 mil. Kč ze dna La Manche.
Pane Valachu, …. ??
Michal Doleček, vedoucí dopravy, www.bravo‐logistika.cz

Generace budižkničemů začíná vychovávat další generaci…
Kam až ten svět necháme dojít? Je na vině doba počítačů, nebo společnost?
Na jedné straně můžeme říci, že máme to štěstí, protože se nás to netýká.
Všichni, kdo poctivě pracují, a další okruhy lidí v našem aktivním okolí jsou svým způsobem ve
své branži úspěšní. Dá se s určitostí říci, že všichni tito lidé mají co předat dalším generacím.
Inteligence a chytrost nikomu nechybí. Pár dobrých vlastností má každý. Člověk by skoro řekl,
že udržujeme nějaký průměr, který je v pořádku. Nenechme se zmást. Není tomu tak.
Problém je v tom, že si neuděláme čas na předání pomyslné štafety. Tu absenci času
a věnování se mladé generaci uplácíme penězi. Jsou to různé dárky v podobě elektronických
hraček, nákup nejmodernějších verzí i‐phonů, elektronických počítačových her, digi hraček ‐
a problém je na světě.
Někdo tím dorovnává konkurenceschopnost svých dětí ve škole nebo v kolektivu, jiní je jen
zaplavují moderní elektronikou, aby se jim nemuseli věnovat, a někdo to třeba jen nezvládne
včas řídit. Moc dobře vím, že dnešní dítě základní školy bez špičkového mobilu je tak trochu
stranou dění a je před všemi za pitomce z chudé rodiny. Bohužel! Tak to vnímá stávající mladá
generace dětí už na základních školách. Když už tu techniku musejí mít, naučme je tyto
vymoženosti používat, aby to nebránilo nejen jejich zdravému rozvoji a vývoji, ale potažmo i celé
společnosti.
Problém této moderní doby je, že neregulujeme volný čas dětí a mládeže. Nevěnujeme se jim.
Na jedné straně nevykonávají domácí práce a vytrácí se šikovnost. Na straně druhé vše dostanou
zadarmo a chybí jim jakákoliv motivace vůbec něco dělat.
I v relativně dobrých rodinách čím dál častěji vyroste moderní „Honza hloupý“, jak vyšitý
z pohádky. Rozdíl je jen v tom, že neleží na peci, ale povaluje se po barech, po klubech a v ruce
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nepřetržitě drží mobil, na kterém hraje hry a jiné hlouposti, jež hýbou mladou generací. Místo
máminých buchet chodí na hamburgery.
Není problém vidět na ulici mladého člověka s narvanými sluchátky v uších, který jde slepě za
svým, nebo vlastně za ničím, a absolutně nevnímá svět kolem sebe. Alkohol, drogy a ostatní
špatnosti, které to jen podtrhují, ani zmiňovat nemusím. Ty na sebe nenechají dlouho čekat.
Jsem přesvědčen, že tolik mládeže, která se zbůhdarma potácí opilá nebo zfetovaná po ulicích,
nebylo nikdy vidět.
A to se už týká nás všech! A to z mnoha důvodů! Ten nejhorší je, když vám takový trouba
skončí na kapotě auta a jeho bohatí rodiče z vás ještě vysoudí miliony za to, že jim zůstane
nadosmrti blbý nebo nedej bůh za to, že o takové „zlatíčko“, které mělo ve svých 13 letech
3 promile v krvi, přišli úplně.
I kdybychom se této problematice chtěli jakkoliv vyhýbat, dříve nebo později nám tento
problém přeroste přes hlavu. A to ať už je to náš osobní nezdar či kohokoliv jiného v našem
okruhu, v naší společnosti.
Já na tuto problematiku musím poukázat. Všichni děláme, že se nic neděje, ale děje se, až
moc!
Určitá generace povalečů a hlupáků je tady. Povaleči a budižkničemové, kteří si umí jen hrát
s mobilem, plní místa pracovních úřadů a nonstop barů a do práce se jen tak nehrnou, postupně
přibývají. Když se náhodou dostanou do pracovního poměru, je to jen otázka hodin nebo dní, kdy
vypadnou z kola ven. To ještě ale není to nejhorší, co nás může potkat.
Mnohem horší ovšem je, že tato civilizační choroba moderního světa přejde na další
generace. Je totiž krutou pravdou, že tito nezvládnutí jedinci začínají „vychovávat“ další generaci.
„Bohužel“ i oni se rozmnožují, ale blbý je to, že nemají co předat.
Toto se projevuje v několika stupních. Typické vlastnosti, které se navenek projevují u těchto
„nakažených“, je lenost, hloupost, pohodlnost a také lehkomyslnost. Jsou prostě zvyklí., že
všechno dostanou.
Pravdou bohužel je, že oni přes svoji hloupost ty špatné vlastnosti nevnímají a ani netuší, že za
nimi nic není. Myslí si, že vše, co dělají, je dobře. Braňme se tomu, poukazujme na to
a nenechme tuto nákazu šířit! Zastavme to, dokud je čas! Máme‐li možnost věci měnit svým
přístupem, dělejme to, dokud se nás to až tak netýká.
Ona každá kosa jednou padne na kámen.
Ale kdo z nich vlastně dnes ví, co to přísloví vůbec znamená?
Milan Žemlička

IMIGRANTI
Asi nejdiskutovanějším tématem posledních dnů jsou afričtí imigranti, kteří míří po tisících do
Evropy. Já se ztotožňuji s názorem, že jde o invazi. Ano, pokud je v některé zemi válka a obyvatelé
se cítí ohroženi, zajisté nenechávají doma ženy a děti. Na přeplněných lodích do Evropy proudí
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tisíce mladých, dle mého názoru „bojeschopných“ mužů, kteří by měli raději zůstat doma
a pokusit se ve své vlastní zemi nastolit pořádek. Pokud to jsou „mírumilovní“ muslimové, měli
by se postavit proti islámskému extremizmu, protože tento extremizmus jednou ovlivní i jejich
životy. Historie nám všem již mnohokrát ukázala, že pokud pouze nečinně přihlížíme extremizmu,
dříve nebo později se staneme jeho součástí, i když se s ním neztotožňujeme.
Rozhodně by žádná z evropských zemí neměla poskytovat těmto imigrantům azyl. Měli by je
nemilosrdně vrátit zpět, odkud přišli, aby předali poselství svým krajanům, že zde nejsou vítáni.
Eurozóna se potýká s krizí, Evropané nemají práci, snižuje se nám životní úroveň a opravdu si
nemyslím, že Evropa potřebuje obyvatele, kteří se množí číselnou řadou, jsou nepřizpůsobiví a
vlastně nenávidí naši kulturu a náboženství. Úplně snadno a bez boje by nám islamizovali Evropu
a my bychom pouze přihlíželi, jak nám tu nastavují svá vlastní pravidla a terorizmus.
Docela mě udivuje, proč těmto imigrantům nenabídne azyl Saudská Arábie. Je to země
nesmírně bohatá s velkou rozlohou a hlavně je to kolébka islámu. Jenže Arabové jsou rasisti i vůči
sobě. Nechtějí si vzít na bedra problémy jiných, tak proč bychom měli my, Evropané, dle muslimů
nevěřící? To by byla naše největší chyba, kterou bychom mohli udělat.
Markéta Bělohoubková

PERLY ROZUMU
Tajemství úspěchu není dělat, co se nám líbí,
ale nalézt zalíbení v tom,
co děláme.
Tomáš Baťa
Pokud nejsme vděčni za to, co nyní máme,
těžko si můžeme myslet, že budeme šťastni,
když budeme mít více.
Známý lékař
Nezáleží na tom, jak pomalu běžíš.
Pořád porážíš všechny, kteří leží doma na gauči. 
Známý lékař

PŘEMÝŠLEJTE JAKO KONSTRUKTÉR
Většina konstruktérů stráví spoustu času přemýšlením o konstrukčním řešení. Nicméně většina
z nás nevěnuje mnoho času přemýšlení o tom, jak myslíme. Naštěstí, dva psychologové
z University v Pittsburgu to udělali za nás.
Joel Chan a Christian Shunn jsou autoři článku v časopise Cognitive Science o tom, jak
konstruktéři používají analogii k vývoji inovací. Jejich práce je založena na pozorování
konstruktérů v práci.
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Analogie je porovnání mezi dvěma ději, které osvětluje jejich fungování. Konstruktéři někdy
porovnávají tepelné systémy a elektrické obvody. Například, pokud jde o proudění tepla
systémem, tepelný odpor a tepelná kapacita mají v podstatě stejná pravidla jako elektrický odpor
a elektrická kapacita.
Někdy je také možné vytvořit analogii mezi elektrickým obvodem a mechanickým systémem.
Například při analýze RLC obvodů si můžeme představit kondenzátory jako hmotnost a vinutí
jako pružiny.
V průběhu hledání řešení konstrukčního návrhu je možné najít mnoho analogií, které nám
pomáhají komplikované problémy zjednodušit a nahradit těmi, které známe.
Psychologové identifikovali 4 různé funkce analogií, které je možné v procesu návrhu použít:
‐ analogie je možné použít k identifikaci problému. Např.: pokud je určitý typ problému
běžný v podobné oblasti, měli byste zjistit, zda váš návrh netrpí stejným problémem.
‐ analogie je možné využít k vytvoření konceptu řešení. Slavný je příklad Charlese de
Mestrala a jeho vynález suchého zipu, který vznikl tak, že se snažil odstranit květy rostlin
s háčky ze svého psa.
‐ analogie je také možné použít pro vysvětlení pojmů. Váš nový nápad je jednodušší
vysvětlit kolegům na příkladu něčeho, co už znají.
‐ analogie můžete využít pro zjištění funkce. Příklad z podobné konstrukce můžete využít
pro začlenění do vašeho řešení.
Analogie je možné rozdělit do dvou typů.
"Blízké analogie", které jsou velmi podobné, a "vzdálené analogie", které se velmi liší, ale mají
jednu nebo více důležitých podobností. Např. porovnání klikového hřídele ve spalovacím motoru
a v kompresoru je blízká analogie. Porovnání klikového hřídele a kousku špagety bude vzdálená
analogie.
Oba psychologové se snaží testovat hypotézu, že využívání vzdálených analogií by vedlo
k nalezení radikálních inovativních řešení. To zní rozumně. Nicméně, jak většina z vás zjistila při
testování vlastních řešení v reálném světě, ne vše, co zní rozumně, funguje.
Za účelem testování této teorie psychologové zorganizovali 10 týmů konstruktérů, kteří měli
za úkol vyvinout pero na principu tepelného tisku jako hračku pro děti. Schůzky konstruktérů
byly koncipované jako brainstorming, zaměřené na specifické vlastnosti výrobku:
jak držet tiskovou hlavu v ruce,
jak ochránit tiskovou hlavu před poškozením.
Brainstrormingová sezení byla nahrávaná.
Při analýze nahrávek psychologové počítali, kolikrát byla použitá analogie a kolikrát se objevil
nový koncept řešení. Analogie klasifikovali na blízké (porovnání tepelného pera a jiného typu
pera) a vzdálené (porovnání s otevíráním garážových vrat), také porovnávali, jak vzdálený byl
každý nový nápad od nápadu, který skupina již diskutovala.
Zjistili, že použití vzdálené analogie nemusí nutně vést ke vzdáleným řešením. Ve skutečnosti
zjistili, že návrhy vyplývající ze vzdálených analogii byly více pravděpodobné. Vzdálené analogie
také výrazně zvýšily celkový počet vytvořených návrhů řešení.
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Co to znamená pro konstruktéry? Používání analogií nemusí vést k opuštění používaných
metod hledání řešení, ale může to být užitečná metoda. Cílem návrhu koneckonců není přijít
s novým řešením, ale funkčním řešením. Analogie, zejména při pohlížení na problém z vnějšku,
nám k tomu může pomoci.
Michal Chejnovský, konstruktér Nástrojárny

Rok 1415 ‐ počátek nové dějinné éry
I před Janem Husem umírali lidé za své přesvědčení. Ale v době, kdy Jan Hus pochopil, že nejvyšší
autoritou církve i lidí je Ježíš Kristus, se kostnický koncil prohlásil s papežovým souhlasem za
nejvyšší instanci ve věcech víry a pravdy. A to Jan Hus nemohl přijmout. Poznanou pravdu
a Bohem osvícené svědomí postavil nad autority v té době nejvyšší. To byl neslýchaný čin! A když
Jan Hus své poznání začal šířit z kazatelny, slábla autorita lidí a objevila se nová autorita – vnitřní,
dosud skrytá v každém člověku. Začalo hledání nejvyšších mravních a duchovních hodnot, každý
chtěl přispět svým poznáním a svými skutky. Lidé si uvědomili, jak zpátečnické jsou všechny
snahy potlačit ducha, i když se opírají o nejpokrokovější hesla. A přestože byl v Kostnici v roce
1415 Jan Hus upálen a v následujícím roce další muž ‐ Jeroným Pražský, nedokázaly tyto dvě
nespravedlivé oběti zastavit postupně sílící poznání víry a pravdy.
Na základě tohoto poznání vznikla Jednota bratrská, která nejprve šířila své poznání do
sousedních zemí kvůli pronásledování, a po uklidnění situace, v 18. století, své členy vysílala
plánovitě na misijní cesty do celého světa. Tak vznikla světoznámá církev: Moravia Church, která
se dodnes opírá o učení, které započalo v naší zemi!
Eliška Winklerová, Kontrola D2

ROZHOVOR S ELIŠKOU WINKLEROVOU
Věk: 55
Záliby: ruční práce, zahrada, turistika
Hudba: téměř každá, ale musí mít i dobrý
a srozumitelný text
Oblíbená kniha/film: Bible/Fireproof, Odvážní apod.
Vzdělání: VŠ strojní zaměřené na kvalitu
Rodina: 4 dospělé děti, 2 zeťové, 1 vnuk
1.) Eliško, vím, že ve firmě nejste oproti ně‐
kterým zase tak dlouho. Prozradíte nám tedy,
jaké pracovní pozice byly před touto na naší
finanční účtárně?
Pracovala jsem 18 let na pozici metrologa
a poslední 3 roky na pozici obchodně školícího
technika.
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2.) Z jakého důvodu jste se rozhodla právě pro naši firmu? Co vidíte jako jednu z hlavních
výhod zaměstnání zde v Isolitu – Bravo, spol. s r.o.?
Loni jsem byla na dovolené v Lichkově a dozvěděla jsem se o Isolitu. Zjistila jsem, že je volné
místo kontrolora, tak jsem se přihlásila na pohovor. Na pohovoru jsem se dozvěděla, že se
jedná o pozici metrologa. To rozhodlo.
3.) Máte nějaký zaručený recept, jak vše zvládnout levou zadní? Kde a jak se dokážete
nejvíce odreagovat?
Mám. Našla jsem tyto staré verše:
„Chce někdo prožít šťastný život,
Chce někdo prožít šťastné dny?
Takový ať chrání svůj jazyk před zlem,
V jeho ústech ať není žádná lest.
Ať odmítá zlo a koná dobro,
Usiluje o pokoj a nechá se jím vést.“
Nejvíc se odreaguji u šití, ale na to nyní nemám moc času. Tak jsem se aspoň zapojila
k celosvětové akci: Upleť čtverec (Knite a Square). Ženy z celého světa háčkují nebo pletou
čtverce pro sirotky v Africe, kterých měsíčně přibývá několik tisíc. Z těchto čtverců se v Africe
pro děti sešívají deky. Na jednu deku je zapotřebí 35 čtverců o rozměrech 20 x 20 cm.
Pokud by se některá čtenářka chtěla přidat, může. Čtverce se vybírají v Králíkách každou
2. sobotu v budově bývalého gymnázia. Budou se odesílat hromadně, poštovné uhradí KSK
(Křesťanské společenství Králíky).
4.) Co vám jednoznačně dokáže vykouzlit úsměv na tváři?
Starostlivost mých dětí. Jsou úžasné, jak o mě pečují, když ví anebo si myslí, že potřebuji
pomoc.
5.) Máte nějaké životní motto, které vás doprovází celý život?
Mám:
„Má láska od tebe nikdy neodejde,
Smlouva mého pokoje se nezachvěje,
Praví Hospodin, který s tebou soucítí.“
Toto motto mě provází od 19.
O jednom z mnoha důkazů se s vámi podělím. Moje nejstarší dcera má ráda horolezectví.
Jednou večer již za tmy šla spát s partou pod převis, aby ráno mohli lézt. U převisu byla cesta
úzká, což jí nikdo neřekl, a ona šlápla do prázdna. Padala 8 m a 12 m se kutálela. Měla otřes
mozku, odřenou nohu a roztržený batoh. Po 14 dnech již chodila plavat. 
6.) Je něco, co byste ráda vzkázala svým spolupracovníkům a čtenářům Občasníku?
Aby měli klidné a pohodové léto.
Děkuji za milý rozhovor a přeji hezké léto.
Lucka Pávková
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Náš úhel pohledu nemusí být směrodatný
Každý ho má totiž jiný, navíc ten shora dohlédne dál.
A to je celý svár problému, že se dva nemohou dohodnout! Někdo říká, že pravda je někde
uprostřed, jiný zase tvrdí, že pravdu má on. Někdo má pravdu v rámci dané společenské pozice,
jiný zase jen proto, že si ji vynutí z hlediska fyzické či jiné moci. Těch možností, kam se přikloní
pravda, ať ji člověk má, či nikoliv, je nepřeberné množství. Pojďme si ale ujasnit alespoň ty
základní, se kterými se pravidelně setkáváme.
Každý se totiž na ten daný problém dívá z jiné strany, tzv. úhel pohledu, a má tak omezený
prostor pro pochopení dopadu řešení, dopadu pravdy a vývoje blízké či vzdálené budoucnosti
z toho vyplývající.
Typickým příkladem je vztah dítě a rodič, student a učitel a třeba i vztahy mezi lidmi, kde jsou
trvalé neshody. Ale pravdu má vždy ten společensky vyšší jedinec, i když si ti druzí myslí o opaku.
Copak si asi myslí věčně kárané děcko o svých „zlých“ rodičích, kteří po něm stále něco chtějí?
Nebo takový žák základní školy o své paní učitelce, která na něj „ječí“, že se zase nic nenaučil, že
na čtyřku to nestačí a že ho příště vyzkouší znovu? Řekněme si pravdu. Myslí si, že jsou na něj
všichni moc zlí, protože po něm něco chtějí. Úhel pohledu v tomto případě je významně omezen
pohodlností, a hlavně nedozrálostí těchto jedinců. Nedokáží rozlišit, co bude, a myslí pouze na
přítomnost. Dělat něco, to prostě bolí, myslet a učit se, zase nebaví.
Nemají ani tušení, že o 20 let později budou nejraději vzpomínat na tu paní učitelku, která
toho po nich nejvíce chtěla, byla „nejkrutější“, ale nejvíce naučila. Na hodnou paní učitelku, která
po nich nic nechtěla, na hodinu přišla pozdě, nechávala všechny opisovat a byla tak vstřícná, že si
v hodině každý mohl dělat, co chtěl, si rozhodně nikdo ani nevzpomene. Stejně tak kdysi hodné
rodiče po letech jejich již dospělé děti doslova napadnou, že na ně měli být mnohem tvrdší, že
jim nic neměli dovolovat a že je měli více strkat do učení, aby něčím byli. A na druhé straně
mnohdy, až když už je pozdě, děti vzpomínají na to, jak to s nimi taťka nebo mamka mysleli
dobře, když na ně byli tvrdí a nekompromisní a holt po nich chtěli věci, které jim šly proti mysli,
a tak se ve zlém, mnohdy i na několik let, rozešli.
Doslova stejné poměry panují na všech pracovištích. Různé úhly pohledu nám pomáhají řešit
naše každodenní problémy. Vznikají rozpory, které je třeba řešit, určit směr, kterým se bude
ubírat ta daná problematika. Někdy padne jasné rozhodnutí hned, ale jindy zase přijde debata,
která se musí, jak se říká, včas rozseknout a jít dál. Tady právě vznikají názorové rozdíly, které je
třeba sjednotit. Každá třenice má většinou nějaké vyústění a pak očekávání, jak se celá věc
vyvine. Věřme vždy v to, že dobře. A to, i když jsme byli jiného názoru a měli jsme právě jen blbý
úhel pohledu, kde jsme nemohli dostatečně dobře vyhodnotit, jaké řešení bude nejlepší pro
budoucnost věcí navazujících. Toto následně vysvětlím.
Každý si totiž řeší věci jen sám za sebe, případně okruh věcí, kam dohlédne. A ten okruh je
vždy omezený v rámci dané pozice. Je třeba brát zřetel na to, že každý šéf či kdokoliv nadřízený,
byť by byl jen průměrný, má daleko větší rozhled v rámci svého působení a jeho okruh rozsahu je
mnohem větší než ten náš. On naši konkrétní problematiku vidí v takovém úhlu pohledu, že si
dokáže vybavit důsledky jakéhokoliv řešení za jedním až dvěma horizonty neboli rohy, chcete‐li.
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To říkám právě pro to, že s rozhodnutím šéfa občas, a někdo i většinou, nesouhlasí. Ale věřte, že
on má úhel pohledu váš, svůj a ještě celkový, který je náhledem shora.
Jednou, kdysi dávno v předchozím zaměstnání, jsem řešil nějakou složitou věc. Přišel tehdy
můj šéf, který byl o rok mladší, ale dělal ředitele a začal mně radit, jak to mám celé vyřešit. Já
jsem s ním tehdy nesouhlasil a vedl jsem si svou. On mi na to řekl, abych si nad sebou představil
stříšku ve tvaru áčka a nasměroval ty stříšky dolů. Tam, kde se protnou se zemí, tam končí můj
rozsah působnosti. Já jsem byl tehdy na pozici, která patřila řekněme prvnímu patru. Stříšky se
ale i tak dotkly země poměrně nedaleko. No a dále mně kolega dořekl celou pravdu. On totiž
seděl ve druhém patru. To znamená, že jeho pomyslná stříška zabírá daleko, ale mnohem daleko
větší plac než ta moje. Já jsem si o tom tenkrát myslel své. Říkal jsem si prostě, že je to arogantní
pitomec a že musí být po jeho, tak ať je.
Po čase jsem zjistil, že způsob, jakým jsme řešili danou problematiku, byl ten nejlepší pro
firmu jako takovou, a to i přes to, že na mém svěřeném úseku to nebylo úplně ideální řešení.
Když bych to měl vysvětlit, prostě bych si vyřešil jen svoji svěřenou oblast a vůbec bych neřešil,
co to dál napáchá v dalších navazujících subjektech velké firmy. On to vyřešil se všemi
návaznostmi, aby pod celou střechou bylo vše v pořádku. Včetně následných dopadů, které
vznikají systémově v dalších krocích jinde.
Já jsem z toho pochopil, že i když si za svým názorem stojím, a jak se říká, dělal bych to
s nejlepším vědomím a svědomím, nebyl to prostě ten správný směr, který by celou věc hladce
vyřešil.
Z toho jsem se ovšem poučil. Na jedné straně se snažím dívat na věci z více úhlů pohledu,
abych nebyl ovlivněn jen tím mým. Přijímám rady a rozhodnutí těch z vyšších pater a dávám
tenhle případ každému za učebnicový příklad, protože na tom skoro každý pochopí, že i když to
pro sebe nebo své blízké okolí myslí dobře, nemusí to být dobré řešení pro celek, systém,
továrnu nebo společnost.
Nejdůležitější ovšem je přijmout po čase skutečnou pravdu, protože čas vždy ukáže správnost
daného rozhodnutí. Pak bychom se s pravdou měli umět vyrovnat. To je totiž pro mnohé, kteří si
něco vymohli nebo se prostě jen mýlili, těžké.
Já osobně jsem se poučil. Za svým bývalým šéfem, byť jsem ho moc nemusel, jsem zašel
a poděkoval jsem mu za to, že mě naučil dívat se více kolem sebe. Je třeba mít nadhled.
Od té doby posuzuji věci z více stran, což člověku pomáhá přemýšlet nad rozhodnutími, která
dělá nebo na kterých se podílí. Přichází více úhlů pohledu a snadněji se z toho vybírá vhodné
řešení dané problematiky.
Dělejte to i vy, uvidíte, že to stojí za to.
Milan Žemlička
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Rozhovor s mladým a nadějným biatlonistou Milanem Žemličkou
O Milanovi jste si již mohli přečíst
v Občasníku v roce 2013 a slyšet jste
o něm mohli na přednáškách našeho
kolegy a jeho taťky Milana Žemličky…
Tento rok jsme se spolu sešli ke konci
sezony a opět si přátelsky popovídali…
1.) Změnil se za ty dva roky tvůj

denní plán, dle kterého se řídíš?
Můj denní plán je velmi podobný, jen
s tím rozdílem, že jsem nebyl tento
školní rok od půlky prosince do konce
února ve škole. Bohužel mám vždy
prodloužené pololetí….
Tak držím palce, ať vše klapne…
2.) Také by mě zajímalo, jaké máš
pocity, když stojíš na startovní
čáře. Copak se ti honí hlavou?
Ani nevím. Prostě se soustředím na
to, abych dobře nastřílel a všechno
si správně sedlo. Jakmile vyjedu,
vše ze mě spadne a už se snažím podat co nejlepší výkon….
3.) A co rituál před startem?
Ten nemám, prostě se s tím vnitřně poperu a pořádně se rozcvičím.
4.) Jaké závody jsi v této sezoně absolvoval ‐ absolvuješ?
Je to Český pohár, Mistrovství Evropy v juniorech, kde jsou závodníci starší o dva roky,
a také Mistrovství světa
dorostenců. Výsledky jsou
pozitivní:
Mistrovství Evropy – 15. místo
– individuální závod
Mistrovství světa – 21. místo –
individuální závod, 11. místo ‐
sprint, 9. místo ‐ stíhačka a 6.
místo – štafeta. Na Českém
poháru se mi podařilo být 2
krát na 3. místě.

47

5.) Co považuješ za nejlepší výkon?
9. místo – stíhačka na Mistrovství světa, i když jsem měl na lepší.
6. Co rivalita v týmu?
Je to skryté, prostě to
k tomu patří…na pokojích
sranda, ale jakmile je
závod, tak jde vše
stranou…
7. V minulém rozhovoru
jsem se ptala na tvoje cíle
a tam byl jeden z nich
dostat se do juniorské
reprezentace, a to se
podařilo…
Ano, tento cíl je splněn,
potom mě čekají tedy senioři Mistrovství světa ‐ ty jsou za tři roky, takže to je můj další
sen.
8. A co olympiáda?
To je velké slovo, ale za ty tři roky, ještě asi ne…no uvidíme, budu muset hodně makat….,
ale ta další v 25, ta není úplně nereálná…
9. A co rodina, asi se s nimi moc nevídáš, viď?
Bohužel ne, jezdím domů tak jednou za tři měsíce…s tátou se vídám dost, ale s mamkou
jsem převážně na telefonu. Mám i malou neteř Barunku, která vždy, když ji vidím, dělá
hrozné pokroky…. Musím být dost samostatný. Bydlím na bytě v Letohradě s kamarádem
z biatlonu…Ale tento život mi nevadí. Neumím si představit, že bych chodil každý den do
školy, přišel domů a přemýšlel, co budu vůbec dělat. Tohle mě prostě baví.
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10. Sport byl vždy tvým
snem?
Ano, chtěl jsem jezdit na
Tour de France, ale běžky
mě taky bavily, takže
biatlon je jistě ta správná
volba. OEZ Letohrad je
výborný klub.
11. A jak je to s výbavou?
Vše si musíte kupovat,
a nebo jsou sponzoři?
OEZ Letohrad patří mezi
ty bohatší kluby, takže
věci na sezonu fasujeme a na konci roku vrátíme. V juniorech za dobré výsledky je výbava
i darována. A co se týče výbavy oblečení, tak to dostáváme a na tom se hodně ušetří.
Nyní je vidět, že se do biatlonu dává mnohem více peněz, jsou zřejmé výsledky celého
českého biatlonu, a to je výborný.
12. A co kolektiv třídy?
Ti jsou výborní, moc mě podporují. Jsme výborná parta a vždy, když potřebuji pomoc, tak
se na ně můžu spolehnout. I díky nim se mi ve škole daří proplouvat….
Přeji ti tedy mnoho úspěchů a těším se na naše další setkání….
Lucka Pávková

Mistr Jan Hus dnes
Soudím, že velká část problémů světa dnes i v minulosti pramení z naší neschopnosti vžít se do
role druhého člověka. Pokud bychom to uměli, těžko by na světě lidé umírali hlady, na běžence
by se zřejmě nestavěl čtyřmetrový plot, nebyly by války, koncentráky, mučení, ubylo by rozvodů,
opuštěných dětí i odložených stařečků. Čechům svátky 5. a 6.července náramně vyhovují, ale
neptejte se jich, co se vlastně slaví. Není to tak dlouho, co v televizi běžela pokleslá reklama
s opékáním buřtů 6. července. Ha,ha. Mrazilo mě při té neúctě.
Pokud bychom se dokázali vžít do mistra Jana Husa, který se za pravdu nechal upálit, určitě
bychom nelhali, nepodváděli, samozřejmě nekradli. Za neschopností vžít se do role druhého stojí
naše JÁ, latinsky EGO, které se stará – jak jinak – egoisticky pouze samo o sebe. Staří mudrci,
filozofové, náboženští asketové to dobře věděli a snažili se EGO všemožně spoutat a uvěznit.
Dnešní doba na ně na všechny ovšem naplivala a EGO se raduje: Nevaž se, vodvaž se/Zasloužíš si
jen to nejlepší/Hýčkej se/a mnoho dalších „hlubokých“ myšlenek nás nabádá k přesnému opaku
toho, co by bylo jako sůl potřeba.

49

O to cennější jsou počiny, které míří správným směrem. A není jich v našem nejbližším okolí
zase tak málo! Na dalších stránkách se zmiňuje Martin Šlesingr o opakovaných dobročinných
sbírkách, které jsme s velkým úspěchem uspořádali v naší firmě. Valná většina z nás dokázala v tu
chvíli odkázat EGO do patřičných mezí.
V minulém čísle jsme obšírně informovali o konvojích na východní Ukrajinu a mezitím tamtéž
náš řidič Milan Bouška zavezl aspoň Single Černý vrch. Renáta Bartošová pravidelně informuje
o penězích, které Isolit‐Bravo věnuje na dobročinnost. Ročně to jsou aspoň čtyři miliony korun.
Jakkoli jsou peníze a za ně nakoupené užitečné věci nesmírně důležité, běží tu také o morálku,
odvahu, osobní statečnost a světlý příklad. Jan Hus také neposlal na kostnickou hranici místo
sebe truhlici bankocetlí. Řidiči, kteří vezli do nejistoty a občanské války humanitární pomoc, si
zaslouží obdiv za prokázanou statečnost! Mistr Lisovny Zdeněk Müller, který obdržel Zlatý
záslužný kříž za sto dvacet darování krve zdarma, nám dává dobrý příklad nezištnosti
a soudržnosti. Půjdete‐li Kovovýrobou, můžete – vždy v pilné práci ‐potkat Waclawa Figluse,
muže, vyznamenaného polským prezidentem Lechem Kaczynskim druhým nejvyšším polským
vyznamenáním – Křížem kavalerie (Krysz Kawalerski) za chrabrost v boji proti komunistickému
režimu v Polsku. Waclaw Figlus byl také osobní přítelem jiného, tentokrát českého Václava –
Václava Havla. Bez lidí, jako je Waclaw, bychom ještě dnes žili pod komunistickou knutou
a kuratelou – a vzpomeňte si starší a věřte mi mladí – to nebylo a to by nebylo žádné Hýčkej se!
Milan Žemlička správně zmiňuje Dobrovolné hasiče a já chválím všechny, kteří dávají své práci
něco navíc anebo ji aspoň v mezích svých pracovních povinností vykonávají dobře, s péčí
a láskou.

Zlatý kříž Zdeňka Müllera za stodvacet odběrů krve zdarma/Ing. Zdeněk Müller
Sečteno, podtrženo: Všude tam, kde zřídkakdy zazní depresívní slovo, kde dobrá věc se vykoná
a teprve poté se ptá, co za to, kde přemýšlím o svém bližním aspoň z deseti procent jako o sobě
samém – všude tam postupuje vesmír za účelem, ke kterému byl stvořen.
Kvido Štěpánek
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Wywiad z Panem Wacławem Figlusem
Rozhovor s panem Waclawem Figlusem
WSPOMNIENIA Z CZASÓW KOMUNIZMU
W komunistycznej Polsce panował ustrój wzorowany na ZSRR. Komunizm ‐ radykalny, lewicowy
system ideologiczny, będący odmianą socjalizmu, negujący własność prywatną, oparty na idei
walki klas, mającej doprowadzić do osiągnięcia sprawiedliwości społecznej, w którym wszystkie
środki produkcji znajdą się w posiadaniu wspólnot. Władza miała należeć do narodu.

Vzpomínky na časy komunizmu
V komunistickém Polsku panoval řád podle vzoru Sovětského svazu.To jest komunizmus levicový,
radikální, který měl dosáhnout společenské spravedlnosti a ve kterém se všechny výrobní
prostředky nacházejí ve společenském vlastnictví. Moc měla náležet pracujícímu lidu.
W tym miejscu chciałabym zwrócić uwagę, że my pokolenie młodzieży wychowanej już
w demokratycznej i wolnej Polsce nie doświadczyliśmy komunizmu na własnej skórze i nie wiemy
tak naprawdę, czym dla przeciętnego Pana K. był PRL. Nie rozumiemy tragedii wielu milionów
polskich obywateli uwikłanych w te trudne czasy. Jednak jako już dorośli Polacy, posiadający
pełną świadomość przynależności narodowej, nie powinniśmy i nie możemy zapomnieć o tych,
którzy przez totalitaryzm stracili bliskich, godność człowieka, a nawet życie.
Pan Wacław Figlus, z którym miałam przyjemność rozmawiać doświadczył na własnej skórze
czym był system komunistyczny.
Tu bych chtěla upozornit, že jsme pokolení, které vyrůstalo v demokratické a svobodné Polsku
a nezažili jsme komunizmus na vlastní kůži. Nevíme ve skutečnosti, čím byla pro průměrného
pana K. PRL (Polská lidová republika). Nerozumíme tragédiím mnoha miliónů polských obyvatel,
kteří si museli zvykat na těžké časy. Vyrostli jsme jako Poláci, mající plné vědomí národní
příslušnosti a je naší povinností nezapomínat na ty, kteří v totalitě ztratili své blízké, lidskou
důstojnost a dokonce i životy. Pan Waclaw Figlus, se kterým jsem měla to potěšení rozmlouvat,
zažil na vlastní kůži, čím komunizmus byl.

Czy może Pan, Panie Wacławie w kilku zdaniach opisać swoją osobę?
Kiedy i gdzie się Pan urodził?
Urodziłem się w Międzylesiu, gdzie mieszkam do dnia dzisiejszego.

Můžete,pane Václave, popsat v základech sebe sama?
Kdy a kde jste se narodil?
Narodil jsem se v Mezilesí, kde do dnešního dne také stále bydlím.
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Jak wyglądało Pana dzieciństwo?
Dzieciństwo to jest rozległy temat. Pamiętam, jak stałem siedem godzin w kolejce, żeby kupić
cztery parówki ‐ bo tyle dawano na osobę ‐ resztę niech każdy dopowie sobie sam.

Jaké jste měl dětství?
Dětství je široké téma. Pamatuji se například, jak jsem stál sedm hodin ve frontě, abych mohl
koupit čtyři párky – protože maximálně čtyři párky se mohly prodat na osobu. Zbytek nechť si
každý domyslí sám.

Jaką szkołę Pan ukończył? Kim jest Pan z zawodu?
Ukończyłem 3‐ letnią Szkołę Budowlaną w Kłodzku w zawodzie – hydraulik. Trzeba było w miarę
szybko coś skończyć, żeby iść do pracy ‐ jak to się mówiło po to, żeby "odciążyć rodziców".

Jakou školu jste dokončil? Jakou máte profesi?
Dokončil jsem tříletou stavební školu v Klodzku v oboru hydraulika. Bylo nutné, abych se rychle
vyučil a šel pracovat, abych, jak se říkalo,“odlehčil rodičům“.

Proszę powiedzieć: gdzie Pan pracował, zanim rozpoczął Pan pracę u Pana Kvida Štěpánka
w firmie Isolit‐Bravo?
Imałem się różnych prac ‐ tylko po to, żeby "odciążyć rodziców" ‐ tak jak już wspomniałem
wcześniej. Przed podjęciem pracy w firmie Isolit‐Bravo pracowałem w Kłodzku jako stolarz ‐ to
nie jest trudny fach.

Řekněte, prosím, kde jste pracoval předtím, než jste začal pracovat ve firmě Isolit‐Bravo?
Prošel jsem různými pracemi v duchu toho, abych „odlehčil rodičům“, jak už jsem řekl. Před
nástupem do IB jsem pracoval v Klodzku jako truhlář – není to zase tak těžký obor.

Co szczególnie wspomina Pan z czasów komunizmu?
Na to, aby ten nieludzki system mógł upaść, wpływ miały dwa decydujące zdarzenia, po których
nastąpił splot wydarzeń. Jeżeli mówimy o pierwszym zdarzeniu, mam na myśli wybór naszego
rodaka Karola Wojtyły na papieża. W narodzie zapanował entuzjazm i radość nie do opisania.
Drugim takim wydarzeniem dotyczącym nas pośrednio był wybór Michaila Gorbačova na
sekretarza KPZR i prezydenta jeszcze Związku Radzieckiego. Obie te osobistości chociaż stały
z dwóch stron barykady, miały te same poglądy na pewne sprawy. Gorbačov nie pytał jak Józef
Stalin: "Ile Papież ma dywizji?" i nie twierdził, że: "tam gdzie stanie czołg z czerwoną gwiazdą,
tam na zwasze musí pozostać i pozostanie socjalizm". Michail Gorbačov co najmniej cztery razy
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odwiedził Ojca Świętego w Watykanie. Rozmawiano o wiele dłużej niż przewiduje protokół
dyplomatyczny takich spotkań. Niewątpliwym pokłosiem tych rozmów było wycofanie się wojsk
radzieckich najpierw z Polski, poźniej z krajów Europy wschodniej bez jednego wystrzału.
Przyczyniła się do tego jego tzw. pierestrojka tzn. przestawienie państwa na bardziej ludzki
charakter.

Na co zejména vzpomínáte z komunistických časů?
Na to, aby ten nelidský systém mohl padnout, měly vliv dvě rozhodující skutečnosti, po kterých
následoval celý spletenec událostí. Mluvíme‐li o první, pak jí byla volba našeho rodáka Karola
Wojtyly papežem. Mezi lidmi zavládlo nadšení a radost, které nejde ani popsat. Druhou takovou
skutečností byla volba Michaila Gorbačova generálním tajemníkem ruských komunistů a posléze
prezidentem Sovětského svazu. Obě tyto osobnosti, ač stojící na opačných stranách barikády,
měly na zásadní věci stejné názory. Gorbačov se neptal jako Josef Stalin: "A kolik divizí že má ten
papež?" a netvrdil, že: "kde zastaví tank s červenou hvězdou, tam už navždy musí zůstat
socialismus". Michail Gorbačov nejméně čtyřikrát navštívil papeže ve Vatikánu. Mluvili
o mnohém víc, než diplomatický protokol pro taková setkání stanoví. Jedním z výsledků těchto
jednání bylo stažení sovětských vojsk nejprve z Polska, později ze zemí východní Evropy, a to bez
jediného výstřelu.
Přispěla k tomu jeho perestrojka.‐ to znamená posun vlády k více lidskému způsobu.

Proszę opowiedzieć o początkach ustroju komunistycznego w Polsce.
Nadszedł rok 1945. Władzę w Polsce objęli komuniści pod przewodnictwem agenta gestapo i
NKWD Bolesława Bieruta. To on nakazał aresztowania ludzi ‐ interesował się szczegółami
śledztwa zapisywanymi na taśmy dźwiękowe, a zastosowanie specjalnych tortur wobec
ważniejszych więźniów czyli tzw. "przesłuchania trzeciego stopnia" wymagały jego osobistej
zgody. Otoczył się gangiem zbrodniarzy trzymanych w rękach siłą wzajemnego szantażu.Wszystko
odbywało się na wzór i podobieństwo Stalina, który w rzeczywistości był szefem NKWD i za
pomocą tego instrumentu podporządkował sobie terrorem i czystakami partię komunistyczną.
Na tym polegała istota Stalinizmu. Prawo w Polsce ubrano w "szaty bezprawia". Zaczęło się
polowanie na partyzantów spod znaku Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Należało by tu
wspomnieć przynajmniej o jednym z bohaterów, a było ich o wiele więcej.

Prosím, řekněte o začátcích komunistického režimu v Polsku
Píše se rok 1945. V Polsku uchvátili moc komunisté vedení dvojitým agentem NKVD a gestapa
Boleslavem Bierutem. Ten nařídil zatýkání lidí a osobně se zajímal o podrobnosti z vyšetřování
důležitých prominentů, poslouchal magnetofonové pásky a nařizoval speciální nejkrutější mučení
nejvýznamnějších vězňů, takzvaný " výslech třetího stupně ", který vyžadoval jeho osobní
souhlas. Obklopil se gangem zločinců, kteří na sebe vzájemně něco věděli a navzájem se vydírali.
Vše probíhalo podle vzoru Stalina, který byl faktickým šéfem NKVD (sovětská tajná služba‐
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obdoba gestapa) a pomocí tohoto nástroje vyvolával čistky a teror v celé zemi, a dokonce také
uvnitř komunistické strany. Byla to čistá esence stalinismu. Právo v Polsku se odělo v "roucho
bezpráví". Začal hon na partyzány z Armády Krajowej a Národních Ozbrojených Sil. Bylo by
správné zmínit alespoň jednoho z bohatýrů, kterých ovšem bylo mnohem, mnohem více.

Kogo ma Pan na myśli?
Pierwszym z nich był rotmistrz Witold Pilecki ‐ pierwszy uciekinier z Oświęcimia. Drugim generał
Emil Fieldorf ‐ pseudonym ,,NIL" dowódca Oddziału Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej.
Aresztowani i po przesłuchaniach trzeciego stopnia, o których już wspomniałem i po mękach
śledztwa, przyznali się do czynów, których nigdy nie popełnili. Żeby ich bezgranicznie upodlić
zamknięto ich w celi z esesmanami. Oni pluli im w twarz mówiąc: "O co walczyliście, to macie".

Koho máte na mysli?
Prvním z nich byl kapitán kavalerie Witold Pilecki‐ první uprchlík z Osvětimi. Druhým generál Emil
Fieldorf‐ pseudonymem NIL ‐ velitel Diverzního oddílu velitelství Armády Krajowej.
Zatčení se po výsleších třetího stupně, které jsem již zmínil, a nelidském mučení přiznali
k činům, které nikdy nespáchali.. Aby je co nejvíce ponížili, zavírali je do cely s esesáky. Ti jim
plivali do tváře se slovy: “Za co jste bojovali, to teď máte!“
Czy w ustroju komunistycznym istniała wolność religijna?
W zasadzie tak, ale nie należało się z tym obnosić. Nie można było samemu ogranizować
jakichkolwiek uroczystości kościelnych. Ksiądz jeżeli chciał przeprowadzić procesję np. na Święto
Bożego Ciała musiał mieć odpowiednie pozwolenie władz. Jak bardzo utkwiła mi w pamięci
modlitwa Prymasa tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego "módlmy się, żeby nasze dzieci
nie musiały się kryć, że idą na religię".
Zda byla za komunistů v Polsku náboženská svoboda?
V zásadě ano, ale nebylo vhodné dávat svoje náboženské přesvědčení najevo. Nebylo možné
organizovat bez dalšího povolení jakékoli kostelní oslavy. Kněz, kdyby chtěl uskutečnit procesí ‐
například na svátek Božího těla ‐ musel mít k tomu příslušné povolení od státní moci. Velmi mi
uvízla v paměti modlitba tehdejšího kardinála Stefana Wyszyňského: “Modleme se, aby se naše
děti již nemusely skrývat, když půjdou na mši.“
Czy pielgrzymka Papieża Jana Pawła II zmieniła Pana zdaniem sytuację w Polsce?
Czy to właśnie doprowadziło do powstania Solidarności?
Zaraz po wyborze Karola Wojtyły na Papieża władze komunistyczne zaprosily go do odwiedzin
w kraju. Przypuszczam (a nie jest to tylko moja opinia), że ta wizyta była gwoździem do trumny
komunizmu w Polsce. Słowa Papieża wypowiedziane na Placu Zbawiciela w Warszawie.
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"Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, Tej Ziemi " były sygnałem do rozprawy
z komunizmem. Powstała Solidarność, zaczęły się strajki których finałem było podpisanie
historycznych 21 postulatów sierpniowych. Jednym z postulatów pod którym podpisała sie partia
komunistyczna było całkowite zalegalizowanie niezależnych Partii Związków Zawodowych co
jeszcze do niedawna było nie do pomyślenia. Po tym stało się coś czego nikt nie przewidział –
wprowadzono stan wojenny, wypowiedziano wojnę bezbronnemu narodowi.

Změnila návštěva papeže Jana Pavla II. podle vašeho názoru situaci v Polsku?
Vedla ke vzniku Solidarity?
Ihned po zvolení Karola Wojtyly papežem ho komunistické úřady pozvaly na návštěvu. Myslím (a
to není jen můj názor), že tato návštěva byla hřebíkem do rakve komunizmu v Polsku. Papežova
slova pronesená na náměstí Spasitele ve Varšavě.
"Nechť tvůj duch sestoupí a obnoví tvář Země, této Země "byla signálem k vystoupení proti
komunizmu. Vznikla Solidarita, začaly stávky, na jejichž závěr bylo podepsáno jednadvacet
historických srpnových bodů. Jedním z postulátů, které komunisté byli nuceni podepsat, byla
legalizace nezávislé Strany Spolku Závodních Rad, což bylo do té doby nemyslitelné. Poté se
ovšem stalo, co nikdo nepředpokládal‐ komunisté vyhlásili válečný stav a vypověděli tak válku
vlastnímu bezbrannému národu.

Czy myśli Pan, że stan wojenny był koniecznością?
Tak samo jak w 1945 roku były aresztowania i przymusowe odosobnienia. Całe szczęście, że bez
uwłaczających godności ludzkiej procesów sądowych. Komuniści wreszcie zrozumieli, że
kominizm w Polsce się już wypalił i że już niczego nie potrafią narodowi zaproponować. Niczego
oprócz represji i więzienia. Dlatego zgodzili się na rozmowy przy Okrągłym Stole za darmo władzy
nie oddali.
Po nieco późniejszych ustaleniach w Magdalence zapewnili sobie nietykalność i pewność
jutra. Dobrze pamiętam jak prezydent Czechosłowacji Václav Havel mówił, że: "nie może być tak,
że hutnik, który straci zdrowie ma 15 tys. koron emerytury, a ten który działała na szkodę narodu
ma 40 tys.koron emerytury". Mają bardzo wysokie emerytury siedzą pod białym parasolem, piją
piwo i śmieją się z tych, którzy z nimi walczyli mówiąc "o co walczyliście to macie" już użyłem
tego cytatu powyżej. Historia albowiem ma to do siebie, że lubi się powtarzać.

Myslíte, že válečný stav byl logickou nutností?
Stejným způsobem jako v roce 1945 byli zatčení a násilně zadržení. Naštěstí bez soudních procesů
znevažujících lidskou důstojnost, jak tomu bylo dříve. Komunisté konečně pochopili, že
komunizmus v Polsku již vyhořel a že už nemají nic, co by lidem nabídli. Nic – než Represe
a Vězení. Proto se dohodli na Rozhovorech u Kulatého stolu. Zadarmo ovšem nechtěli vládu
předat. O něco později si v dohodách z Magdalenky zajistili budoucí nedotknutelnost a sociální
a právní jistoty. Pamatuji si, jak prezident Československa Václav Havel řekl, že "není možné, aby
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hutník, který ztratí v práci zdraví, měl 15 000 korun důchodu a ten, který škodil národu, měl 40
tisíc korun starobního důchodu". Komunisté mají dnes velmi vysoké důchody, vysedávají pod
bílými slunečníky předzahrádek dobrých restaurací, pijí vybrané pivo a smějí se těm, kteří proti
nim bojovali. Smějí se jim a říkají již známou větu :“Co jste chtěli, to teď máte!“, kterou jsem už
výše uvedl. Protože dějiny se rády opakují.

Czy chciałby Pan dodać coś jeszcze na zakończenie naszej rozmowy?
Uważam, że nie można żyć przeszłością i zarzyłościami. Czas goi wszystkie rany więc dajmy się im
zabliźnić. Cieszmy się z tego, że żyjemy w wolnym kraju, że w nocy nie jeżdżą więźniarki a w dzień
nie chodzą pochody i że obywatel mógł być aresztowany tylko za to, że oddycha. W myśl zasady
"dacie mi delikwenta, a ja paragraf na niego znajdę". To wszystko o czym wspomniałem powyżej
zostawmy historykom. Niech oni rozstrząsają co było lepsze, a co gorsze i co by się stało jakby się
nie stało. Tak jak mówi Pan Kvido Štěpánek "do przodu na gaz, gaz", albo jak mawiają u nas
"alleluja i do przodu".
Chcete přidat něco jiného na konci našeho rozhovoru?
Věřím, že nemůžeme žít v minulosti a zatrpklosti. Čas zahojí všechny rány, takže dejme jim
možnost zajizvit se. Radujme se z toho, že žijeme ve svobodné zemi, že v noci nejezdí
zamřížované antony s vězni a ve dne se nepořádají manifestace na oslavu komunizmu… že občan
nemůže být uvězněn jen proto, že dýchá ‐ v souladu s komunistickou zásadou: „…dejte mi viníka a
já už paragraf na něho najdu!“ Vše, co jsem výše zmínil, ponechme zkoumat historiky. Ať oni
rozplétají, co bylo lepší a co horší a co by se stalo, kdyby se nestalo…
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Jak praví pan Kvido Štěpánek "kupředu, na plyn, na plný plyn!" nebo jak my říkáme "aleluja
a kupředu!"

Dziękuję Panu, Panie Wacławie za rozmowę.

Dziękuję.
Děkuji vám, pane Wacławe, za rozhovor.
Mariola Kraj, Jablonné nad Orlicí, 11 lipca 2015

Krysz Kawalerski Waclawa Figlusa

5 minutówka z Věrkou Kalousovou
Wiek: 42
Hobby: sport, podróże
Muzyka: poważna, rozrywkowa
Ulubiona książka/film: niestety nie czytam zbyt wiele, filmy wojenne + podróżnicze
Wykształcenie: liceum ‐ akademia biznesu
Rodzina: 2 dzieci, żonata
Věrko, jak doszło do tego, że zdecydowałeś się na pracę w Isolit ‐ Bravo, spol. s r.o.?
Zupełnie przez przypadek. Pracowałam w Pradze i szukałam pracy w miejscu zamieszkania.
O przyjęciach do pracy poinformowała mnie mama, która później również tutaj pracowała.
Pracowałaś zawsze na stanowisku księgowej? Nie miałaś nigdy ochoty na zmianę?
Zacząłem w dziale księgowości finansowej jako kasjerka, a następnie księgowości magazynowej,
a od roku 2002 pracuję jako pracownik obsługi płacowej. Lubię swoją pracę, także nie.
Twoja pozycja zawodowa wiąże się z dużą odpowiedzialnością i starannością.
Czy jest coś w tym zawodzie, co Cię cieszy, i odwrotnie co Cię denerwuje?
Cieszy mnie, że za dobrą pracę ludzie dostają dobre wynagrodzenie, a denerwuje głupia
wyższość i arogancja.
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Jak twoim zdaniem można efektywnie odpocząć po ciężkim dniu? Jak ty odpoczywasz?
Najlepiej jeżdżąc na rowerze pod górkę, żeby mieć mokre plecy, wtedy czuję się dobrze.
Uwielbiam również relaks z kieliszkiem szampana w wannie pełnej piany.
Czy posiadasz credo, którym kierujesz się w życiu?
Co cię nie zabije, to cię wzmocni. I z uśmiechem wszystko pójdzie lepiej.
Czy jest coś, co chciałbyś przekazać swym współpracownikom i czytelnikom biuletynu?
Żeby doceniali naszą firmę, która szanuje swoich współpracowników.
Dziękuję za wywiad i życzę miłego lata.
Lucka Pávková

5 minutovka s Věrkou Kalousovou
Věk: 42
Záliby: jakýkoli sport, cestování
kamkoli
Hudba: vážná, populární
Oblíbená kniha/film: bohužel moc nečtu,
filmy válečné + cestopisné

Vzdělání: středoškolské ‐ obchodní
akademie
Rodina: 2 děti, vdaná
Věrko, proč ,,tehdy“ padlo právě
rozhodné Isolit – Bravo, spol. s r.o.?
Úplně náhodou. Pracovala jsem
v Praze a sháněla práci v místě
bydliště. O nabídce mě informovala
mamka, která zde také později
pracovala.
Pracovalas vždy na pozici účetní?
Nemělas někdy chuť na změnu?
Začínala jsem ve finanční účtárně jako pokladní, poté skladová účetní a od roku 2002 pracuji jako
mzdová účetní. Moje práce mě baví, takže ne.
Tvoje pozice je hodně o zodpovědnosti a pečlivosti. Je na této profesi něco, co tě dokáže
potěšit, a naopak pěkně zvednout ze židle?
Potěší mne, že za dobrou práci dostávají lidé dobrou odměnu, a vadí mi hloupá nadřazenost
a arogance.
Pokud je nějaký náročný den, jak se dokážeš nejlépe odreagovat?
Nejlépe šlapáním do kopce na kole, abych měla pěkně mokrá záda, to je mi pak fajn. A také
miluji sklenku šampaňského ve vaně plné pěny.
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Životní krédo, kterým se řídíš, máš?
Co tě nezabije, to tě posílí. A s úsměvem jde všechno líp.
Je něco co bys ráda vzkázala svým spolupracovníkům a čtenářům Občasníku?
Ať si váží naší firmy, která se o své spolupracovníky skvěle stará.
Děkuji za rozhovor a přeji hezké léto.
Lucka Pávková

Senátor John Mc Cain a Ukrajina
Je tomu už bezmála šest let, kdy se mě Martin Šlesingr v rozhovoru 10+1 zeptal na následující:
5) Jaký máš názor na politiku prezidenta Obamy? Domníváš se, že jeho politika
umírněnosti a ústupků je pro supervelmoc vhodná? Lze vůbec tímto způsobem účelně
jednat s režimy, které nedodržují svobodu a lidská práva? Nenabízí se zde drobná
paralela s podobnou politikou předválečné Velké Británie a Francie vůdči Německu?
Začnu zeširoka. V náročné době jako je dnešní se metrosexuál Obama vůbec neměl stát
prezidentem Podívej se na tuhle fotku Johna Mc Caina, kandidáta republikánů. Kdysi jsem ji
vystřihl jako vzor svému synovi. Vidíš na ní mladého muže, který bojoval za vlast, byl
sestřelen, pět a půl roku vězněn a mučen komunisty Vietkongu. S podlomeným zdravím se
vrátil domů. Nezahořkl, nezatrpkl, nedal se k pacifistům ani na drogy, válku ve Vietnamu
neodsoudil. Pro medaili se k tehdejšímu prezidentu Nixonovi dobelhal o dvou berlích. Vidíš i
Nixona, který byl civilním povoláním šikovný advokát a liška podšitá zvyklá na ledacos – jak je
v téhle situaci celý rozpačitý a dojatý a zřejmě si říká něco jako „…celý život jsem dělal
v kanceláři právnické triky, zatímco tenhle hoch za mě a za nás běžel s odhalenou hrudí na
zteč!“. Tohle by byl ten správný americký prezident do dnešní doby.

59

Lidé si ale, jak už to dnes bohužel bývá, zvolili populistu, který nic takového nepředvedl,
Obamu. Jeho politika zcela určitě správná není. Doplatíme na ni všichni a může být už pozdě.
Zmínil´s Mnichovskou dohodu. Tak tedy když letadlo s Chamberleinem vracejícím se
z Mnichova kroužilo nad londýnským letištěm Heathrow, obával se, že dole shromážděné
davy mu přišly za zradu Československa plivnout do tváře. Mýlil se. Přišli ho oslavovat, že
zachránil mír pro jejich generaci. Podobně, jako lidé dnes, zavírali před skutečností oči.
Oslavovali slabocha a populistu, který jim přinášel zdánlivý klid. Za rok ale viděli, jak fatálně
se mýlili. Ti, kteří dnes oslavují Obamu, jsou duchovní vnukové těch. co oslavovali v září 1938
Chamberleina.
Svůj názor jsem nezměnil a ani jej změnit nemusel. Senátor John Mc Cain je navzdory
pokročilému věku i následkům zranění stále velmi čilý a aktivní. V dubnu proběhla tiskem zpráva,
že se dostal spolu a dalšími odpůrci Vladimíra Putina na jakýsi seznam osob v Rusku nežádoucích,
kterým tam nebude umožněn vstup. Řekl jsem si, že by to bylo dobré gesto a pro mne velká
pocta, kdyby mě Rusové zapsali na stejnou černou listinu. Sedl jsem tedy a napsal Johnu Mc
Cainovi. Chvíli to trvalo, ale neměl jsem strach. Pořádný chlap jako senátor John Mc Cain mi jistě
odpoví. A stalo se:
From: Senator John McCain [mailto:Senator@mccain.senate.gov]
Sent: Thursday, July 16, 2015 12:06 AM
To: stepanek@isolit‐bravo.cz
Subject: Senator McCain's response to your inquiry

July 15, 2015

Mr. Kvido Stepanek
Kuncice 248
Letohrad, AA
Dear Mr. Stepanek:
Thank you for contacting me regarding Russia's ongoing aggression in
Ukraine. I appreciate hearing your concerns on this important issue and I
sincerely apologize for the delay in my response.
děkuji za to, že jste mne kontaktoval ve věci pokračující ruské agrese na
Ukrajině. Oceňuji vás zájem o tuto důležitou věc a upřímně se omlouvá za
zpoždění ve své odpovědi.

As a beacon for democracy across the globe, the United States must
support Ukraine to defend its territory and determine its own political and
economic future. It would be a stain on our honor to stand by and do
nothing while a sovereign nation in the heart of Europe is torn apart by
Russia's imperial ambitions.
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Jako maják demokracie pro celý svět musí Spojené státy podporovat
Ukrajinu v obraně svého území a v samostatném určování své vlastní
politické a ekonomické budoucnosti. Bylo by skvrnou na naší cti stát stranou
a nedělat nic, zatímco suverénní národ v srdci Evropy by byl roztrhán na kusy
ruskými imperiálními ambicemi.

Two ceasefire agreements have been negotiated between Russia and
Ukraine – the first in September 2014 and the second was signed in
February 2015. Russia has utterly failed to abide by either agreement. Even
as the February ceasefire was being negotiated, Russian armed forces sent
50 tanks, 40 missile systems and 40 armored vehicles into Ukraine. It is
abundantly clear that President Putin's goal is not peace, but further
escalation of war.
Mezi Ruskem a Ukrajinou byla vyjednána dvě příměří ‐ první v září 2014 and
druhé v únoru 2015. Rusko ale totálně zklamalo v dodržování obou dohod.
Dokonce ještě během vyjednávání únorového příměří poslaly ruské
ozbrojené síly na Ukrajinu 50 tanků,40 raketových systémů a 40 obrněných
vozidel. Je nad slunce jasné, že prezident Putin nemá za cíl mír, ale další
eskalaci války.
Unfortunately, President Obama's stubborn refusal to provide weapons
and other military assistance to Ukraine has only emboldened Russia.
Political and economic sanctions have failed to deter Russian incursions into
Ukrainian territory, which continue unabated. A growing number of national
security experts and lawmakers on both sides of the aisle now agree that
providing defensive lethal assistance to Ukraine is essential to achieving a
political solution to the crisis.
Naneštěstí, tvrdošíjný odpor prezidenta Obamy k poskytnutí zbraní a další
vojenské pomoci Ukrajině pouze dodal odvahu Rusku. Politické a ekonomické
sankce neuspěly v tom, aby odradily Rusko od nájezdů na ukrajinské území,
které trvale pokračují. Stále větší počet odborníků na národní bezpečnost a
zákonodárců z obou stran politického spektra nyní souhlasí, že poskytnout
Ukrajině obrannou účinnou pomoc je nezbytné, aby se dosáhlo politického
řešení krize.

In February, I, along with several of my Senate colleagues, wrote to
Secretary John Kerry urging him to immediately provide defensive weapons
to Ukraine, tighten international sanctions against Russia and consider
imposing further penalties such as the removal of Russia from the SWIFT
financial system. We also need to highlight the gross human rights abuses
that have been committed against Ukrainian civilians, thousands of whom
have been killed and wounded, and hundreds of thousands displaced.
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V únoru jsem spolu s několika dalšími senátory napsal ministru Johnu
Kerrymu a naléhal na něj okamžitě poskytnou Ukrajině obranné zbraně,
zpřísnit sankce proti Rusku a zvážit uvalení dalších postihů jako je vyloučení
Ruska z finančního systému SWIFT .Musíme rovněž mluvit o masívním
porušování lidských práv Ukrajinských civilistů, kde tisíce byly zabity a
zraněny a stovky tisíc jsou na útěku.
This is the gravest security threat that Europe has faced in decades. What is
needed now more than ever is American leadership and resolve. Rest assure
that I will continue to watch this situation very closely.
Toto je nejvážnější bezpečnostní hrozba, které Evropa čelí za několik
desetiletí. Nyní je více než kdy jindy nutné, aby se Amerika postavila do čela
a rozhodla. Na závěr ujišťuji, že budu pokračovat ve sledování této situace
velmi pečlivě.

Thank you again for contacting me regarding this important issue. Please
feel free to contact me on this or any other matters of concern in the future.

Děkuji vám ještě jednou za to, že jste mi napsal v této důležité otázce.
Kontaktujte mne, prosím v této nebo jakékoli jiné záležitosti kdykoli
v budoucnosti.

United States Senator
Těší mě, že naše aktivity pro Ukrajinu zřejmě neskončily. Dovezli jsme na
samotnou východní hranici jedenáct kamionů, rozdělených do dvou konvojů
–Suchý vrch a Tichá Orlice‐ a jednoho singlu Černý vrch. S Charitou
a Člověkem v tísni připravujeme na podzim další, snad ještě silnější konvoj
Jablonné nad Orlicí.
Kvido Štěpánek
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Milí spolupracovníci, tak jako usilovně stavíme, budujeme a investujeme, tak podobně
zlepšujeme pracovní podmínky. Tak tu jsou čerstvé novinky:

Autobus z Polska bude počínaje 1.červencem
v celé délce trati zdarma. Navíc prodloužíme
linku od 1.srpna do Klodzka.

Já se do takových výšek nedrápu, ale zajímavé novinky
mám také. Kanárci potřebují péči navíc a tu jim musí
věnovat jejich instruktoři. A je to dobrý byznys – takový
instruktor dostane za každého kanárka 500 až 700 Kč
měsíčně a po úspěšném svléknutí žlutého trička ještě
1000 korun za každého navíc.

Náborový příplatek za získání základního
pracovníka je 3.000 Kč a za získání kvalifikovaného
5.000 Kč. Podmínkou samozřejmě je, že se při
nástupu oba zapíšete v personální kanceláři –
nastupující i získávající.

Já mám dobrou zprávu pro všechny spolupracovníky
se základním mzdovým výměrem, kteří už mají
tříměsíční nástupní praxi za sebou- říkáme jim
kmenoví základní spolupracovníci. Jejich výplatu
zvyšujeme o 1.000 Kč měsíčně každému a to natrvalo.

Já tu mám právě pro ně ještě jednu
dobrou zprávu: Až dosud byla Vánoční
odměna až po roce a více. Nově
zavádíme dílčí Vánoční odměnu 3.000
až 5.000 Kč při délce práce u nás
menší, než jeden rok. Stačí úspěšně
ukončené kanárkovské období.
Last but not least – k dílčí i plné Vánoční odměně.
Jsou vždy vázány na určité podmínky, jako je nulová
neomluvená absence, malá nemocnost a omezený
počet reklamací. Od těchto podmínek těžko ustoupit,
chceme-li se nazývat pořádnou firmou a pořádnými
spolupracovníky.Ale jednu věc pro svoje spolupracovníky
udělat můžeme – a tou je amnestie na tyto nedostatky
za období od 1.ledna do 30.června letošního roku.

Takže – kupředu, na plný plyn!
(A není to kulisa-řidičák na autobus mám!)

Dobre wiadomości

Milí współpracownicy, tak jak intensywnie budujemy, budujemy i inwestujemy, tak
również poprawiamy warunki pracy. To są nowe wiadomości:

Autobus z Polski zaczynając od 1 lipca będzie
za darmo. Co więcej od 1 sierpnia autobus
będzie jeździł również do Kłodzka.

Ja mam również ciekawe wiadomości.
"Kanarki" potrzebują dodatkowej opieki,
którą muszą udzielić im ich instruktorzy. Jest
to dobry biznes – taki instruktor dostanie za
każdego "kanarka" od 500 do 700 koron
miesięcznie, a po pomyślnym "ściągnięciu
żółtej koszulki przez kanarka" jeszcze 1000
koron za każdego.
Weź do pracy swoich znajomych. Dodatek
za każdego pracownika fizycznego wynosi
3.000 Kč a za pracownika
wykfalifikowanego 5.000 Kč. Warunkiem
jest oczywiście to, że przy przyjęciu do pracy
zarówno nowy pracownik jak i pracownik,
który go poleci zapiszą się w burze kadr –
wstępujecie i zyskujecie.

Ja mam dobrą wiadomość dla wszystkich
współpracowników z wynagrodzeniem podstawowym,
którzy już mają trzymiesięczną praktykę za sobąnazywamy ich "plemienni współpracownikami". Ich
wypłatę podniesiemy o 1.000 Kč miesięcznie każdemu na
okres bezterminowy.

Ja mam dla nich jeszcze jedną dobrą
wiadomość: Do tej pory premia na Święta
Bożego Narodzenia była aż po roku. Nowe
wprowadzenie częściowej premii na Boże
Narodzenie od 3.000 do 5.000 koron w
okresie zatrudnienia mnieszym niż
rok.Wystarczy pozytywne zakończenie
"okresu kanarka".
Last but not least – częściowej i pełnej premii
Świątecznej. Zawsze są związane z pewnymi warunkami,
takimi jak: zerowe nieusprawiedliwione nieobecności,
mała zachorowalność i ograniczona liczba reklamacji. Od
tych warunków ciężko odstąpić jeżeli chcemy nazywać się
porządną firmą i solidnymi pracownikami. Ale jedną rzecz
możemy zrobić dla naszych współpracowników- jest to
amnestia za te niedociągnięcia
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca bieżącego
roku.

Tak więc – do przodu, na gaz,
gaz!
(No Fear- řidičák na autobus mám!)
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