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Někteří z autorů tohoto čísla ...
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Cihlou z lešení
Kdysi jsem přirovnával nečinnost k situaci, kdy vidím, že na mne z devátého poschodí lešení
padá cihla a já namísto, abych uskočil, přemýšlím a mudruji, zda mě cihla lískne po hlavě nebo přímo do
obličeje anebo snad mi zlomí jen klíční kost? Za léta jsem na tomhle přirovnání nemusel změnit vůbec
nic. Snad jenom upřesnit: Ta ohrožená hlava nebo obličej není můj, ale firemní. To se to pak
samozřejmě dobře mudruje! Potud teorie, praktických aplikací vidíme kolem sebe, třikrát bohužel,
denně mnoho. Nedávno jsme se začali trochu z jiného úhlu zabývat expresními dopravami, kterými
tratíme nekřesťanské peníze. Vybíráme teď pět nejdražších expresních doprav týdně (!) a dohledáváme
jejich skutečné příčiny. Docházíme k smutnému očekávanému: Pouze asi deset procent expresních
doprav je způsobeno objektivními příčinami, například poruchou formy bez zavinění člověkem.
Zbývajících devadesát procent má společného jmenovatele a tím je nečinnost, lhostejnost, pomalost
a výmluvy na druhé spolupracovníky. Co platí o expresních dopravách, lze aplikovat také na ostatní
problémy, jimiž trpíme. Ernst Hemingway napsal román „Komu zvoní hrana“, kterého ústřední
myšlenkou je (sice neviditelné, ale skutečné) propojení všech lidí na Zemi. Neptej se, komu to zvoní
hrana, protože vždy zvoní také tobě! V menším kolektivu, jako je firma, by to mělo být ještě mnohem
zřejmější. Neraduj se, že problém spadl na firmu a ne na tebe. Neboť stejně to je vždycky také tvůj
problém!
Chovej se tedy jeden každý z nás, jako by ta hlava = firma byla v dobrém slova smyslu jenom
tvoje a hned tě napadne, co je správné dělat. Jsou sice také lidé, kteří i na svém a doma dělají nesmysly
a jsou lidé, kteří samou neschopností nechají tu cihlu spadnout i na vlastní hlavu, ale co je důležité: Je
jich už násobně méně!
Kvido Štěpánek

Cegłą z rusztowania
Kiedyś porównałem bezczynność w sytuacji, gdy widzę, że spada na mnie z dziewiątego piętra
rusztowania cegła, a ja zamiast odskoczyć, myślę i marudzę, czy mnie cegła uderzy w głowę czy
bezpośrednio
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Z biegiem lat na tym porównaniu nie musiałem zmieniać niczego. Jedynie tylko uściślić:
Ta zagrożona głowa czy twarz nie jest moja, tylko firmy. Tak się tylko oczywiście tylko dobrze debatuje!
Do tej pory praktyczne zastosowanie tej teorii widzimy wokół siebie, trzy raz dziennie, niestety dużo.
Ostatnio zaczęliśmy zajmować się trochę z innej strony transportem ekspresowym, na którym tracimy
duże pieniądze. Wybraliśmy pięć najdroższy transportów ekspresowych i doszukiwaliśmy się ich
prawdziwych przyczyn. Doszliśmy do smutnego wniosku: Tylko około dziesięć procent transportu
ekspresowego jest wywołana z przyczyn obiektywnych, takich jak np. awaria formy bez winy człowieka.
Pozostałe dziewięćdziesiąt procent ma wspólny mianownik, którym jest bierności, obojętność,
bezczynność, wymówki i wymówki na innych współpracowników. Prawdą odnośnie transportu
ekspresowego jest to, że da się zrzucić winę na pozostałe problemy, których doświadczamy. Ernest
Hemingway napisał powieść Komu bije dzwon, której główną ideą jest (chociaż niewidoczną, ale
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prawdziwą) wzajemne połączenie wszystkich ludzi na Ziemi "Nigdy nie pytaj, komu bije dzwon: bije on
tobie!". W mniejszym gronie, jakim jest firma, powinno to być znacznie jaśniejsze. Nie ciesz się, że
problem spadł na firmę, a nie na ciebie. Ponieważ to jest także twój problem!
Zachowuj się więc tak, jakby ta głowa = firma była w dobrym tego słowa znaczeniu tylko twoja i
pierwszą rzeczą o której pomyślisz, jest co zrobić? Są przecież tacy ludzie, którzy w swoim domu robią
głupstwa, którzy poprzez samą niezaradność pozostawią ceglę, żeby spadła im na głowę, ale co jest
najważniejsze: Jest ich już znacznie mniej!
Kvido Štěpánek

Slovo personalisty

Zájem o práci v IB roste
A to je moc dobře!
Vážení spolupracovníci,
dovolte, abych navázal na svůj první personální kontakt s vámi, který proběhl v minulém Občasníku.
Po mém nástupu na pozici personalisty jsem měl jasno v tom, co udělám jako první. Měl jsem na mysli
udělat něco více než běžný personalista. Chtěl jsem vlastním přičiněním celkově zlepšit prostředí
a ovzduší uvnitř firmy i vně. Prohlásil jsem, že nebudu personalista sedící celý den v kanceláři, a také
nejsem! Slíbil jsem, že budu více mezi vámi a musím říci, že se mi to daří. Rozhodně cítím vaši podporu.
Za to díky!
Chci být manažerem a zároveň kolegou všech lidí, kteří dělají dobře svou práci a považují ji za svoje
živobytí. Chci řídit lidské zdroje tak, jak to vyžaduje moje profese.
Pohoršoval jsem se nad lajdáckostí, neochotou a lidskou blbostí. Prohlásil jsem, že nebudu tolerovat
špatné lidské vlastnosti na pracovišti, a už vůbec ne lenost.
I když zatím uplynulo málo času, posuďte sami, jestli jsou již patrné nějaké změny, či nikoliv.
Celkem nedávno jsem se na jednom mítinku setkal s konkurenčním personalistou, který mně při setkání
tiskl ruku se slovy, že je nadšený, jak občas někdo od nás přeběhne do jejich podniku. Odpověděl jsem
s úsměvem, že toto změním. A musím říci, že netrvalo ani dva měsíce, aby se po městě rozkřiklo, jak je
u nás v IB dobře, a tok lidí nabral obrácený spád. Jsem nadšený, když se lidé z místních firmem hlásí
o práci u nás! Musím říci, že to není ojedinělý případ, ale již pravidlo každého týdne. Lidé chodí
s pozitivními referencemi na naši firmu s velkým zájmem stát se členy našeho týmu.
Mým cílem je vybudovat v IB kvalitní tým, který bude ochoten přijímat mezi sebe nové spolupracovníky
a odborníky na nové technologie, protože bez toho se neobejdeme. Stejně tak se neobejdeme bez
tradičního kariérního růstu z vlastních řad.
Spolupracovník by měl být řádně připraven pracovat na společném díle, ochoten se učit novým věcem
a růst tak společně s firmou pro dobrou věc.
Milan Žemlička, váš personalista
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Słowo od pracownika działu personalnego

Zainteresowanie pracą w IB rośnie
Świetnie!
Drodzy Współpracownicy,
pozwólcie, że nawiążę do swojego pierwszego osobistego kontaktu z wami, który miał miejsce w
poprzednim Občasníku. Po przejęciu przeze mnie stanowiska pracownika działu personalnego od
samego początku miałem jasną wizję tego, co chcę zrobić. Chciałem dokonać czegoś więcej niż mój
poprzednik. Chciałem poprzez swój własny udział poprawić atmosferę w firmie i poza nią.
Oznajmiłem, że nie będę siedział całe dnie w biurze i słowa dotrzymałem!
Obiecywałem, że będę więcej między wami i muszę powiedzieć, że udaje mi się to robić. Zdecydowanie
czuję wasze wsparcie. Za co dziękuję!
Chcę być managerem i jednocześnie kolegą wszystkich ludzi, którzy wykonują dobrze swoją pracę i
uważają, że praca daje im utrzymanie. Chcę, zarządzać zasobami ludzkimi, zgodnie ze swoim zawodem.
Byłem oburzony niechlujstwem, niechęcią i ludzką głupotą. Oświadczyłem, że nie będę tolerował złego
zachowania w miejscu pracy, a już na pewno nie będę tolerował lenistwa.
Chociaż upłynęło mało czasu, osądzcie sami, czy są już widoczne jakieś zmiany, czy nie.
Całkiem niedawno spotkałem się z konkurencyjnym pracownikiem działu personalnego, który mi przy
powitaniu ścisnął rękę i powiedział, że jest wstrząśnięty faktem, jak czasami ktoś z naszych
pracowników odchodzi do innych firm. Odpowiedziałem mu z uśmiechem na twarzy, że to się zmieni. I
muszę powiedzieć, że nie trwało nawet dwóch miesięcy, jak się po mieście rozniosło, jak u nas w Bravo
jest dobrze, a przepływ ludzi nabrał odwrotny tok. Jestem podekscytowany, kiedy ludzie z lokalnych
firm ubiegają się o pracę u nas! Muszę powiedzieć, że nie są to odosobnione przypadki, ale już reguła w
każdym tygodniu. Ludzie przychodzą z pozytywnym odniesień się do naszej firmy z wielkim
zainteresowaniem, chcą stać się członkami naszego zespołu.
Moim celem jest stworzyć w IB dobry zespół, który będzie z ochotą przyjmował między siebie nowych
współpracowników i specjalistów w dziedzinach nowych technologii, ponieważ bez tego się nie
obejdziemy. Podobnie, nie możemy obejść się bez tradycyjnego rozwoju zawodowego we własnych
szeregach. Współpracownik powinien być odpowiednio przygotowany do pracy,
chętny do nauki nowych rzeczy, a tym samym rozwijać się wraz z firmą dla dobra sprawy.
Milan Žemlička, wasz pracownik działu personalnego
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Doba zaměstnanecká
Tak tohle slovo nemám vůbec rád a odpradávna nazývám své pracovní přátele spolupracovníky.
Všichni, kteří si nehráli na velké manažery, neviděli lidské zdroje, ale konkrétní lidi s jejich životy, pak
rozvíjeli své firmy spolu s nikoli zaměstnanci, ale spolupracovníky. Zaměstnanec je v mém pojetí někdo,
kdo čeká spíše na pokyn, než spoléhá na vlastní aktivitu, a na konci měsíce pečlivě zvažuje, zda se mu
tam práce vyplatí. Spolupracovník, to už je, panečku, vyšší třída. Ten přemýšlí, dlouhodobě buduje, chce
se podílet na dobrém, a je ochoten i na horším.
Poslední dobou dělá naše vláda všechno pro to, aby spolupracovníci vymřeli a všichni se stali
skutečnými zaměstnanci. Abych nechodil daleko, vezmu náš malý region na pomezí východních Čech a
severní Moravy. Odedávna tu panovala nezaměstnanost tak leda na papíře. Opakovaně jsem veřejně
prohlašoval, že skutečného nezaměstnaného – tedy člověka, který by za mnou přišel, že nemůže sehnat
práci, pracovat ale chce a co já tedy s tím udělám – jsem za dvacet šest let podnikání neviděl. Čekal
jsem, že mě za tu přidrzlou výzvu někdo vezme za slovo, ale nikdy se tak nestalo.
A v tomhle našem malém regionu se pět šest významných nadnárodních firem – nalákáno optikou
úřadů práce, velmi tučnými dotacemi a velkou vstřícností úřadů - rozhodlo postavit nové závody. Každá
prohlásila, že v kraji sužovaném nezaměstnaností bude potřebovat tak tisíc nebo dva nových lidí.
K tomu všechny firmy dosavadní samozřejmě v konjunktuře potřebují roztočit kola výroby. Aby toho
nebylo málo, vydatně nám „pomáhá“ naše vláda, která na popud odborů zařízla příchod dělníků
z Ukrajiny.
Z mely, která tu vznikla, může mít radost snad jen náš pan prezident (při návštěvě Svitavska prohlásil, že
teď to teprve bude ono a firmy si budou přetahovat a pořádně přidávat). Jak prognostik řekl, tak se i
stalo. Nicméně, ono to nepomáhá. Paralelně totiž funguje staré české přísloví, že „…kde nic není, ani
smrt nebere“. A tak podle vize pana prezidenta hrajeme přetahovanou a sami své spolupracovníky
nebývalým a jimi ani neočekávaným a nechtěným nadbytkem kazíme. Měníme je ve vypočítavé
zaměstnance. Po směně nastupují do firemního autobusu (zdarma), který, dokud jsme se nazačali
bránit, obíhali head hunteři – česky náhončí – s nabídkou zaměstnání u významných multinationals.
Jdete si koupit rohlíky do sámošky – a z reproduktorů na vás ryčí nabídka zaměstnání tamtéž. Nejsou
všichni spolupracovníci tak pevní, aby přitom nezdivočeli a nestali se z nich zase zaměstnanci.
Minulý pátek náš personalista informoval, že o fous nedošlo k inzultaci – náhončí dávali našim
spolupracovníkům lístky za stěrače aut. Tedy těm, co nejezdí gratis autobusy, ale platíme jim za dojezd
vlastními prostředky. S obavami jsem šel v pátek navečer ke kolárně. A mohl bych být prognostikem! Byl
tam! Tedy na mém kole nalepený lístek od náhončích! Prý, že u multinationals si vydělám víc a nebudu
muset jako sociální případ jezdit do práce na kole…
Kvido Štěpánek
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Syndrom vyhoření je používaný mýtus
Neochota rozvíjet se je ten správný výraz
V průběhu přebírání personální agendy jsem se sešel s několika lidmi, kteří si mysleli, že trpí syndromem
vyhoření.
Dali výpověď s tím, že o tom přemýšlejí již dlouho, že už je to nebaví a že neví, co by ve stávající pozici
dál dělali. Obecně pak tímto smyšleným pojmem nazýváme my ostatní všechny odcházející, kteří se
nedokázali motivovat. Jednoduše říkáme, že byli vyhořelí. Přičemž následně nastoupí do jiného
zaměstnání a tam s chutí začnou nějakou jinou práci.
Když pak přebíráme práci těchto lidí, objevujeme různé klikaté uličky, kterými byli obklopeni, opředeni
a také pohlceni. Možná je to uzavření do kruhu, ze kterého nejde vylézt ven, pokud se nevyvine určitá
aktivita. Dlouho jsem o tom přemýšlel, rozebíral pozice několika lidí, kteří si mysleli, nebo o nich bylo
myšleno, že byli vyhořelí, a stále jsem nemohl pochopit, co by je mohlo v jejich rozdělané práci tak
vyčerpat, aby byli vyhořelí?
Začal jsem si o tom myslet své, jak jsem již naznačil. Většinou se jedná o lidi, kteří žili pracovní život
značně stereotypní (dělají věci automaticky a stále dokola), nic nového nevymyslí ani nechtějí, nedokáží
svoji věc rozvíjet a zdokonalovat. Byť někdy vypadají upachtěně, je to jen nálepka toho, že se jim nechce
vymyslet cokoliv, co je požene vpřed. Je to nezájem.
Já to označuji za pohodlnost a lenivost, nic víc.
Přitom dnešní doba naopak sama vyzývá k rozvoji myšlení, novým směrům, zkracování procesů,
zdokonalování věcí, umění využívat drahocenný čas, prostě být prospěšným členem týmu. To vše za
předpokladu zdravého selského rozumu a obyčejného myšlení.
Pak se nabízí otázka, co k tomu rádoby vyhoření dokáže člověka dovést. Určitě je to zásadní problém
dnešní doby, že se máme nadmíru dobře, a jak pravil náš zkušený kolega, nezaslouženě dobře. Pokud
takový člověk od sebe neočekává více, protože nemusí, je ochoten sám sebe poškodit, nebo dokonce
zničit.
Nedalo mně to a vygugloval jsem si syndrom vyhoření. Jsem nadšený! Byl poprvé popsaný asi v roce
1974, byť sahá do začátku minulého století. Teorie o něm je zvláštně popsaná a autor se rozhodně
zabývá úplně jinou činností, než znám z praxe. Hovoří o člověku, který pracuje usilovně od rána do rána,
zabývá se prací tak usilovně, až ho to úplně zničí (jednoduše řečeno).
Potěšilo mě to! Naše používání slov o syndromu vyhoření je prostě mýtus!
Jasným důkazem jsou naši dědkové a tátové, kteří pracovali celý život na jednom. Nikdy nevyhořeli, do
práce chodili nadšení, nikdy o práci špatně nemluvili a svoje řemeslo by za nic na světě nevyměnili.
Pochopitelně dřeli od svítání do soumraku, jak se říkalo od nevidím do nevidím.
Už vůbec nemluvím o tom, že všechna největší moudra jsou tisíce let stará, další důležitá moudra byla
objevena nejpozději za první republiky, mnohé podnikatelské vychytávky se právem přisuzují Tomáši
Baťovi a není mi známo, že by něco takového popisovaly. Rozhodně nejsou známy informace, že by
někdo tak strašně vyhořel, že by musel v jedné firmě skončit a ve druhé následně na to šťastně začít.
No a já také považuji vyhořelou věc za vyhořelou, ale úplně vyhořelou, a to až na popel!
Nebo snad někdo z vás umíte znovu zapálit popel?
Milan Žemlička, váš personalista
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IB On-line
V IB připravujeme rozsáhlou rekonstrukci zázemí našich spolupracovníků. Mluvíme o rekonstrukci šaten a
sprch. V červnu jsme vybudovali legální kuřárnu pro spolupracovníky, kde se bude moci kouřit, avšak podle
pravidel tak, aby nebyli v nevýhodě spolupracovníci, kteří nekouří.
Slib o přidání peněz spolupracovníkům byl splněn, dále jsme začali přispívat spolupracovníkům na dopravu
do zaměstnání. Naše benefity nemají hranice…
Lisovna získala zajímavou zakázku na lisování 2K dílů z oblasti „neauto“. Jedná se o vytížení jednoho lisu na
polovinu jeho kapacity.
Na divizi Vyfi se rozjíždí nový projekt pro firmu Philips – výroba pánviček a vík pro jejich oblíbenou fritézu
„Air fryer“. Jablonský Gurmán bude od září 2016 dodávat obědy do firmy Macawel Nekoř. Zde budeme
zajišťovat i výdej obědů.
Sklad D5 se přestěhuje ze Žamberka zpět do Jablonného, a to do konce srpna 2016. Umístěn bude v bývalé
hale NT, která dostala nový název COOL.
Prodeje Motúčka jsou v letošním roce o 25 % vyšší než v roce 2015. Jen tak dál.
V září se budeme s Motúčkem účastnit veletrhu „2016 National Ploughing Championships“ v Irsku a
v listopadu
veletrhu „Saltex“ v Anglii.
V červnu proběhlo úspěšné půl splnění, o kterém se bude ještě dlouho hovořit.
Nový centrální sklad Laté se rozjíždí do plných obrátek. Co nás nejvíce těší je, že je zde skutečně vidět
obrovský pokrok v dobré práci celého týmu.
Těšíme se na další pozitivní zprávy z IB v dalším čísle Občasníku.
Vaše redakce

IB On-line
W IB przygotowujemy obszerną odbudowę zaplecza dla naszych współpracowników.
Mówimy o odnowie szatni i pryszniców. W czerwcu zbudowaliśmy dla naszych współpracowników
legalną palarnię, gdzie będzie się mogło palić jednak zgodnie z określonymi zasadami, tak aby nie
stawiać w niekorzystej sytuacji tych pracowników, którzy nie palą.
Obietnica o dodaniu pieniędzy współpracownikom została spełniona, ponadto zaczeliśmy dofinansowywać
dojazd współpracowników do pracy. Nasze benefity nie mają granic ...
Lisovna otrzymała interesujące zlecenie podukcyjne na wytłaczanie 2K części z obszaru ,,neauto‘‘.
To wykorzystanie jednej prasy/wtryskarki do połowy jej pojemności.
Na dywizji Vyfi rusza nowy projekt firmy Philips - produkcja patelni i pokrywek do frytkownicy ,,Air fryer‘‘.
Jablonský Gurmán będzie od września 2016 roku dostarczał obiady do firmy Macawel Nekoř.
Magazyn D5 do końca sierpnia 2016 zostanie przeniesiony z Žamberka spowrotem do Jablonného.
Umieszczony zostanie w dawnej hali NT, która otrzymała nową nazwę COOL.
Sprzedaż Taczek jest o 25% większa niż w roku 2015. Tylko tak dalej.
We wrześniu będziemy z Taczką brać udział w tagrach „2016 National Ploughing Championships“ w Irlandi,
a w listopadzie w targach „Saltex“ w Anglii.
W czerwcu odbyło się půl splnění o którym będzie się jeszcze długo mówiło.
Nowy centralny magazyn Laté działa na pełnych obrotach. Co nas najbardziej cieszy, że rzeczywiście widać
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ogromny postęp organizacyjny w dobrej pracy całego zespołu.
Cieszymy się na kolejne pozytywne wiadomości z IB w koljenym numerze Občasníku.
Wasza redakcja

Kariéru je třeba budovat
Nikoliv bourat
Mohu volně navázat na předchozí příspěvek. Kariéra je v podstatě stavba, kterou člověk staví celý život.
Člověk se nesmí nechat odradit prvními nezdary, složitostmi na cestě ani dalšími překážkami, kterých je
všude dosti.
Někdo buduje krásný dům, jiný ho ještě vylepší a vybuduje přímo chrám, jiní zase stavějí malinkaté
neúplné domečky, od kterých utíkají těsně před doděláním anebo v půlce, a někteří dokonce místo
stavění kopou hrobečky.
Pojďme nahlédnout úplně na začátek. Málokdo si uvědomuje, že kariéra začíná ve druhé půli základní
školy, kde se člověk rozhoduje o vzdělání. Pak nějak pokračuje a vyvíjí se. Dnes je celkem moderní dělat
úplně něco jiného než to, co člověk vystudoval. Neříkám, že je to správná cesta, ale i na tom se nechá
postavit dobrá kariéra a řádný život. Je dost času na to, aby se člověk takříkajíc našel, doplnil si vzdělání
či praxi a nějak začal.
Co mě ale jako personalistu trápí, je to, že řada lidí mění své povolání jak na běžícím pásu v domnění, že
jdou za lepším, a vůbec si neuvědomují, že jsou stále na začátku. Neříkám, že se člověk musí upsat
jednomu jedinému zaměstnavateli na celý život, ale není normální, že každé tři roky mění
zaměstnavatele. Mezi námi jsou dokonce takoví, kteří mění práci každý rok. Za svoji kariérní dráhu,
která má deset let, mají někteří třeba deset různých zaměstnání. A poslední dobou jsem narazil na
několik lidí, kteří jsou schopni za jeden rok vystřídat i tři, čtyři firmy. Takový člověk nemá na trhu práce
žádnou hodnotu! Každý ví, že to zase jen zkusí a půjde dál.
V našich vodách se ale s čistým svědomím můžeme bavit jen o občasné změně. Když má člověk pocit, že
ho to nebaví, že nemá tu řádnou motivaci, tak proč by to dělal, že? Myslete ovšem na to, že jakoukoliv
změnou se člověk propadne o kousek níže, než byl, že dá určité úsilí dostat se zpět na úroveň, kterou
měl dávno vybudovanou. Rozhodně je to i o penězích, které nikde nerozhazují tak, že by nově příchozím
přihazovali, jak slibují atd.
Proč to říkám? Protože mám zpětnou vazbu od většiny lidí, která „chytře“ odešla za lepším. Ani jeden
z nich si nepolepšil na penězích, ba naopak, všichni začínají nově, musejí si vyšlapat cestičku a prokázat
„novému pánovi“, čím jsou. Někteří již volali, že by chtěli zpět. Pár lidí to dokonce již udělalo a umožnili
jsme jim vrátit se, a dokonce jsem měl případ, kdy se mi při odchodu jeden pracovník téměř rozplakal,
že když dával před dvěma měsíci výpověď, netušil, že po uplynutí dvou měsíců bude litovat, a prohlásil,
že udělal největší hloupost ve svém životě, když odchází ze špičkové firmy v tom nejlepším a vlastně
neví proč. Bohužel jeho jednáním „že se hodil marod“ nešlo korektně jednat o jeho návratu do firmy.
A tak bych mohl pokračovat… Důležité je jít cestou vpřed. Budujte svoji kariéru, jak se jen dá! Budete to
rozhodně potřebovat, tomu věřte. Postupujte ve firmě, jak nejlépe dokážete. Na personálním oddělení
máte naši plnou podporu kariérního růstu anebo změn, k využití vašeho potenciálu, které budou
přínosem pro vás i pro firmu. Nenechte se svést do začarovaného kruhu a přicházejte s novými nápady,
které obohatí vaši pracovní činnost.
A pokud by vás snad začalo pálit dobré bydlo, přijďte se prosím včas poradit.
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Milan Žemlička, váš personalista

Karierę trzeba budować
Nie burzyć
Swobodnie mogę nawiązać do powyższego stwierdzenia. Kariera to w zasadzie budowa, którą człowiek
stawia przez całe życie. Człowiek nie może się zniechęcać przy pierwszych niepowodzeniach,
zawiłościach na drodze.
Nie może zniechęcać się przeszkodami, których jest wszędzie dużo.
Ktoś buduje piękny dom, ktoś inny go jeszcze upiększa i w rezultacie stawia prawie śwątynię.
Inny ktoś budują mały, skromny domek z którego ucieka dokładnie przed oddaniem do użytku, albo w
połowie budowy, jeszcze inny ktoś w planowanym miejscu budowy kopie groby.
Spójrzmy na sam początek. Mało kto zadje sobie sprawę z tego, że kariera rozpoczyna się już w drugiej
połowie szkoły podstawowej, gdzie człowiek decyduje o własnej edukacji. Następnie ją kontynuuje i
rozwija się.
W dzisiejszych czasach dosyć nowoczesnym trendem jest robić coś zupełnie innego niż się studiowało.
Nie mówię, że to jest właściwa droga, ale i na tym fundamencie można budować dobrą karierę i godne
życie.
Jest wystarczająco dużo czasu, aby człowiek się odnalazł, ukończył edukację, uzyskał praktykę i jakoś
zaczął.
Co mnie jako pracownika działu personalnego osobiście niepokoi, to fakt, że wiele osób zmienia swój
zawód niemalże taśmowo, jak na linii produkcyjnej, że idą za lepszym, a wcale sobie nie uświadamiają,
że cały czas są na samym początku. Nie twierdzę, że człowiek musi trzymać się jednego pracodawcy
przez całe życie, ale nie jest normalnym według mnie fakt, że co trzy lata zmienia pracodawcę. Między
nami są i tacy, którzy zmieniają pracę co rok.
Przez dziesięć lat swojej kariery mieli niektórzy na przykład dziesięciu różnych pracodawców. A w
ostatnim czasie wpadłem na kilka osób, które w ciągu roku były zdolne zmieniać firmy trzy, cztery razy.
Taka osoba nie ma na rynku pracy, żadnej wartości! Każdy wie, że znowu tylko spróbuje i pójdzie dalej.
W naszej firmie z czystym sumieniem możemy mówić tylko o sporadycznych zmianach. Jeżeli człowiek
ma wrażenie, że wykonywana praca nie daje mu satysfakcji, że nie ma żadnej motywacji, to dlaczego
miałby to robić, prawda?
Pomyślcie jednak o tym, że jakąkolwiek zmianę człowiek wykona spadnie niżej niż był, że musi wykonać
kolejny wysiłek, aby wrócić do poziomu już dawno zbudowanego. Z pewnością odnosi się to również do
pieniędzy, których nikt nie rozporządza tak, żeby nowo przyjętym pracownikom dać tyle, ile obiecuje
itd.
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Dlaczego to mówię? Ponieważ mam informacje zwrotne od większości ludzi, którzy "sprytnie" odeszli
na lepsze.
Żadna z tych osób nie ma lepszych pieniędzy, ba przeciwnie większość z tych osób zaczyna wszystko od
nowa, muszą wydeptać ścieżkę i pokazać "nowemu panu", kim są. Niektórzy z nich już dzwonili, że
chcieliby wrócić.
Kilka osób już to zrobiło. Umożliwiliśmy im powrót, a nawet mieliśmy przypadek gdzie przy zwolnieniu
jeden z pracowników się rozpłakał i stwierdził, że gdy dawał przed dwoma miesiącami wypowiedź to nie
przypuszczał, że po upływie tych dwóch miesięcy będzie żałował swojej decyzji i przyznał, że zrobił
największą głupotę w swoim życiu, że odchodzi z wiodącej firmy i właściwie nie wie dlaczego. Niestety
jego zachowanie ,,że się wyrzuca chorych" nie podlegało żadnym negocjacjom o jego powrocie do
firmy.
I tak mógłbym kontynuować … Ważne jest, aby podążać drogą naprzód. Budujcie swoją karierę jak się
tylko da! Będziecie tego napewno potrzebować, w to wierzcie. Postępujcie w firmie najlepiej jak
potraficie.
W dziale personalnym macie pełne wspracie rozwoju zawodowego albo zmian do wykorzystania
waszego potencjału, który będzie korzystny dla was i firmy. Nie dajcie się zaciągnąć do zaczarowanego
kręgu, tylko przychodźcie do nas z nowymi pomysłami, które wzbogacą waszą aktywność w pracy.
Milan Žemlička, wasz pracownik działu personalnego

Certifikace firmy dle ČSN EN ISO 9001 a ISO/TS 16949
Předpokládám, že nemusím dlouze vysvětlovat, co znamená certifikace firmy na systémy managementu
jakosti podle mezinárodních norem ČSN ISO EN 9001, která je dnes již téměř základním kamenem, aby
jakákoliv firma mohla působit na trhu již v jakékoliv oblasti průmyslu, a k tomu přísnější norma systému
řízení jakosti pro automobilový průmysl zajišťující sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů ISO/TS
16949.
V současnosti je naše firma také certifikována na tyto dvě normy. To znamená, že jsme dostali
osvědčení, certifikát, kde nezávislá auditorská společnost ověřila, že postupujeme podle požadavků
těchto norem a naše interní směrnice se jimi řídí.
Naše aktuální certifikáty jsou na stále platné revize norem ČSN ISO EN 9001:2008 a ISO/TS 16949:2009.
V loňském roce však vyšla nová revize normy ČSN ISO EN 9001:2015, která obsahuje řadu změn.
V letošním roce by měla na tento krok také reagovat norma pro automobilový průmysl ISO/TS 16949 a
měla by na podzim vyjít také její revize.
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Pro nás to znamená, že se jako firma musíme na tuto změnu začít připravovat a nejpozději do 15. 9.
2018 projít recertifikačním auditem podle nových norem. Pokud bychom tak neučinili, přestaly by platit
naše stávající certifikáty. Termín tohoto auditu ještě nebyl stanoven.
Nicméně pro nás jako uživatele firemních procesů a vlastníky procesů to znamená, že se musíme začít
seznamovat se změnami v těchto normách a v nových souvislostech zrevidovat naše interní směrnice a
postupy a včas je implementovat, aplikovat do našeho života, abychom bez problémů prošli
recertifikačním auditem.
Mimo jiné v loňském roce také vyšla nová revize ČSN EN ISO 14001:2015 a v letošním roce vyjde ČSN
OHSAS 18001. I v tomto případě nás čekají revize interních směrnic a recertifikace externí auditorskou
společností podle těchto nových revizí.
Změn v normách je vícero, ale zmíním jenom ty nejvýznamnější.
Všechny tři normy budou pracovat s pojmem Kontext organizace, což je souhrnný dokument, který
v sobě sdružuje strategii společnosti, její politiku a cíle ve vztahu ke svému okolí – zákazníkům,
okolnímu prostředí, kde firma působí, a také k zaměstnancům. Další důležitou změnou je, že na firmu a
je její činnosti se bude pohlížet již jenom procesním způsobem s důrazem na vyhodnocování rizik
v každé úrovni firemních procesů a tzv. P-D-C-A (plánuj, dělej, kontroluj a na odchylky reaguj). Mezi
významnými změnami nemohu vynechat velký důraz i na řízení změn a rizik. Tyto změny je potřeba
chápat komplexně, ne pouze změny vyvolané zákazníkem, ale i změny vyvolané interními potřebami
firmy. Všechny tyto změny budou muset být posuzovány nejen z hlediska kvality a zajištění kvalitního
výrobku zákazníkovi, ale i z hlediska ekologie a bezpečnosti práce.
Jsem přesvědčená, že ve spolupráci s vámi všemi spolupracovníky firmy Isolit-Bravo nás tyto změny
nezaskočí a přípravy na recertifikaci zvládneme v požadovaných termínech, včetně příslušné
recertifikace v předpokládaném období 2017-2018 také.
Šárka Slavíčková, projektový manager

Role kvality v automobilovém průmyslu
V dnešní moderní době automobilového průmyslu, která nabízí automobily všech druhů a vylepšení, je
jedním z nejdůležitějších prvků právě kvalita tohoto odvětví. Z dob našich babiček i dědečků se pohled
na kvalitu velice změnil a je na ni kladen daleko větší důraz. Čím lepší kvalita a design, tím větší dojem
udělá na potencionální zákazníky automobil a zvýší se poptávka.
Již zdaleka neplatí oblíbené vyjádření Henryho Forda, že zákazník může mít jakoukoli barvu auta, jen
když bude černá. Naopak, dříve čistě velkosériová výroba se mění na výrobu milionů vozů, z nichž každý
je více či méně upraven podle požadavků konkrétního zákazníka. To přinutilo firmy v automobilovém
průmyslu vyladit systémy řízení k absolutní dokonalosti.
Nelehký úděl požadované kvality
Důležitým ukazatelem kvality je především snaha o neustálé zlepšování, jehož výsledek přispívá
k efektivnějším procesům, ale také ke snížení nákladů a zvýšení produktivity. Tím roste podíl napoprvé
dobře provedené práce. Snižuje se počet reworků nebo dohledávání dat souvisejících s řízením
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neshodných výrobků, především také snížení počtu reklamací od zákazníků, díky kterým dopadá špatné
světlo na pověst firmy, což pracovníky ŘKJ žene neustále kupředu.
S touto prací souvisí dozor nad celým procesem výroby. Od počátku zavádění projektu po jeho úspěšné
převedení do sériové výroby tím ale role za odpovědnost kvality nekončí. Pracovníci z oblasti kvality
musí neustále zlepšovat své znalosti a dovednosti, absolvovat různá školení a získávat certifikáty.
Je tedy nutné dodávat kvalitní výrobky, které splňují požadavky světových automobilek, a udržet si svou
pozici v rychle se rozvíjejícím konkurenčním prostředí. Držet krok s automobilovým průmyslem není
leckdy jednoduché. Klíčem k úspěchu je především spokojený zákazník, kdy firmy musí splňovat jejich
náročné požadavky, aby jejich výroba „neusnula na vavřínech“.
Nekvalita může dokonce ohrožovat lidské životy, a proto se firmy více zaměřují na neustálé
zdokonalování a odstraňování chyb a nedostatků.
Just in Time
Velké množství zákazníků uplatňuje metodu Just in Time, což je koncept řízení výroby, který v českém
překladu znamená „právě včas“. Pro firmu to znamená výrobu pouze toho, co zákazník požaduje, a to
v perfektní kvalitě, jen v nezbytných množstvích a v nejpozději přípustných časech. Firma se této
filozofii podniku musí přizpůsobit. Dodávat rychleji, kvalitněji, častěji, v menších dávkách a v přesný
daný čas. Proto je nutné, aby celý proces výroby fungoval.
Analýzy možných vad a jejich následků používaných ve firmě Isolit-Bravo:
FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
K zlepšení kvality výrobků slouží metoda FMEA v překladu „analýza vad a jejich následků“. Jedná se o
techniku, jejímž cílem je identifikovat místa možného vzniku vad či poruchy výrobku. Určuje kroky
k zamezení nebo snížení příčin těchto vad a zdokumentování celého procesu. Vzhledem ke své
univerzálnosti můžeme metodu FMEA uplatnit v oblasti řízení rizik, kvality i bezpečnosti.
ISHIKAWA DIAGRAM
Ishikawův diagram, diagram příčin a následků nebo taky diagram rybí kostry je jednoduchá analytická
technika pro zobrazení a následnou analýzu příčin a následků, kterou můžeme využít v oblasti kvality při
hledání příčin nekvality. Možné příčiny nekvality se poté znázorňují formou rybí kostry (odtud je i jeho
pojmenování). Princip diagramu Ishikawa vychází z jednoduchého rčení: každý následek má svou příčinu
nebo kombinaci příčin. Jeho cílem je tedy určení nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému.
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V automobilovém průmyslu je velmi náročné zvládnout kvalitu výrobních procesů a jejich řízení.
Automobilový průmysl není jenom klíčovým odvětvím tuzemské ekonomiky, ale také velkým lídrem
v managementu kvality. Zavádí moderní metody řízení, díky kterým se mohou firmy dostat na světovou
špičku. I naše firma se snaží s těmito trendy držet krok.
Tým ŘKJ

Jak vidím letošní Půlsplnění
Moc jsem se na tohle Půlsplnění těšil a byl jsem hrdý na to, že jsme konečně vykročili ze
stereotypu:
Filipinum Dáte si plátek kuřecí nebo vepřový, pane? Taneček
U baru se překřikuji s řevem
aparatury dýdžeje a snažím se být vtipný
Vypil jsem čtyři litry kofoly, protože řídím Goodbye
v 01:00 Zaplaťpánbůh, další je až za půl roku
Vzal jsem si skupinu cyklistů
silničních, kterých bylo podle husitského
hesla“… a na množství nehleďte“ – přesně
tři, se mnou pak čtyři. Projeli jsme
předpokládanou trasu přes Bystřec,
Nepomuk, Výprachtice, Čenkovice, Jamné
v délce necelých čtyřicet kilometrů
(mezitím jsem se dozvěděl, že ji s oblibou
dává trenér lanškrounských cyklistů
Bucháček za trest) v pohodovém, výletním
tempu za dvě hodiny a utábořili se zpátky v Jablonném v cukrárně u Kusých, kde jsme debužírovali a
čekali na druhou skupinku.
Ta se posléze dostavila v podobě Gustawa OppelnaBronikowského, který nevěřil osvědčené kvalitě
českých silnic a pro jistotu přijel na takzvaném fatbiku. Jel sice přes díry durch, ale vysokým třením
ztrácel tak, že jsme ho zanechali v Orličkách
s podrobným popisem, jak na Suchák dojede. Dojel.
Mezitím už také dorazili horští cyklisté, mopedisté
(někteří byli cestou předjížděni cyklisty), běžci
v podobě zpoceného osamělého vlka Milana Žemličky a na závěr nejsilnější skupina turistů-chodců.
Na Sucháku se nás s hosty sešlo asi devadesát, což osobně považuji za úspěch. Slavili jsme na území
Armády ČR. Je to privilegium, kterého se nám dostalo, neboť jsme firma přátelská Aktivní záloze.
Raut byl výtečný, vystřelili a vypili jsme šampaňské na oslavu našeho vnuka Františka, který se narodil
tentýž den o půl sedmé ráno. Následovala všeobecná příjemná konverzace v krásné přírodě nadmořské
výšky rovných tisíc metrů s pozadím zpívajících ptáčků, na něž žádný dýdžej zkrátka nemá. Soutěže
s Motúčkem, při kterých padly rekordy (počet lidí Motúčkem lehce vezených byl devět) a ověřili jsme i
konstrukci Triglavu lépe než naše zkušebna (při rekordu ohnutá stojina se již sériově vyrábí jako
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zesílená). Asi ve čtyři se společnost začala rozcházet a po drobné výpomoci s úklidem jsme s manželkou
vyrazili lesem domů – já se silničním kolem na rameni. Nebylo těžké stopovat skupinku chodců před
námi – tu jsme našli malý řízeček, onde koláček či hroznové víno. Byla to taková šipkovaná.
Došli jsme je u jamenského horního vodojemu a oslava šampaňským pak pokračovala ještě u nás doma.
Vše zakončily jamenské bramboráky na hřišti. Prostě jedním slovem: Paráda!
Kvido Štěpánek

Navzdory lenosti velmi vydařené půlsplnění
Aneb když se sejde dobrá parta, je o zábavu postaráno
Ještě týden před samým půlsplněním to vypadalo, že si poblázněná hrstka lidí usmyslela udělat něco, co
nejde. Něco, co nikoho nebude bavit, něco, kam nikdo nepřijde. Aby také ne, copak má každý chuť
plahočit se na kole do kopce, jako je zvyklý Kvido anebo Honza? Anebo pěšky zvládnout tempo s Evou,
která pořád něco aktivně dělá, anebo tam dokonce vyběhnout s Milanem? No tak to ani náhodou,
bláznovství, říkala si většina.
To ale ještě nikdo netušil, že organizátoři pustí uzdu lidské fantazii a nechají na každém, jak se na kopec
dostane. A to se stalo přesně deset dní před dnem D, kdy bylo přihlášeno asi jen deset nadšenců.
Kolegové využili zkušenosti z marketingu, udělali řádnou propagaci, rozhodili info mezi lidi, přitáhli
k tomu další a další spolupracovníky a nechali každého, ať si vymyslí svůj způsob, jak se na Suchák
dostane. Začalo se o tom mluvit a už už se hrnuli další a další příznivci tohoto nevšedně sportovního
dne. Někteří škarohlídi stále projížděli seznam na recepci, a když viděli, jak přibývaly přihlášky na raut,
tak jim tuhly rysy na tvářích, zatímco nám všem bylo srdečně dobře. Nakonec se seznam vyhoupl na
nečekaných 95 lidí!
Naši kuchaři a kuchařky se zaradovali, že budou moci předvést pořádný venkovní raut, a pustili se do
práce. Zatímco my jsme ukrajovali stoupající kilometry k cíli, náš Jablonský Gurmán na kopci připravoval
super hostinu se vším všudy.
Kolem poledne jsme se všichni sešli na kopci. Byla nás necelá stovka. Lehce po popoledni jsme
odstartovali zábavnou fázi půlsplnění 2016. Celá akce byla doprovázena radostnou zprávou, kdy děda
Štěpánků s babičkou Štěpánkovou „bouchli“ několik šampaňských k oslavě narození jejich druhého
vnoučete, malého Františka, syna našeho Františka a naší paní doktorky Daniely.
A tak jsme se vesele bavili a hodovali a ještě jsme u této příležitosti soutěžili s Motúčky. Pokřtili jsme
knihu rekordů Motúčka a jako první jsme zapsali rekord pokořený přímo na Suchém vrchu, a to naložení
a odvezení deseti lidí na Motúčku. Byl to moc krásný den.
Děkujeme všem za jejich účast, kolegům z JG za přípravy úžasného rautu, který neměl jedinou chybu,
malému Františkovi přejeme hodně zdravíčka a štěstíčka a rozhodně se těšíme na další společné akce
IB.
Mimochodem - další akce bude splnění 2016 a my už přemýšlíme, jak to uchopit, abychom jen neseděli
v hospodě, ale udělali něco více pro sebe a ještě se u toho vesele pobavili.
Pište své náměty na realizaci splnění 2016 na adresu: personalni@isolit-bravo.cz
Personalisté IB
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Pomimo lenistwa bardzo udane půlsplnění
Albo gdy się spotka dobre towarzystwo, zabawa jest zagwarantowana
Jeszcze tydzień przed samym půlsplněním wyglądało na to, że garstka ludzi zdecydowała się zrobić coś
co jest nie do zrealizowania. Coś co nikogo nie będzie interesowało, coś na co nikt nie przyjdzie.
Nie wszyscy przecież mają ochotę brnąć pod górę na rowerze, tak jak jest przyzwyczajony Kvido czy
Honza. Albo dotrzymywać tempa Ewie, która ciągle coś aktywnie robi, czy też wbiegać na górę
z Milanem.
W żadnym przypadku, powiedziała większość.
Nikt nie podejrzewał, że organizatorzy puszczą wodze fantazji i pozostawią każdemu wybór sposobu w
jaki się na górę dostanie. Stało się to dokładnie dziesięć dni przed dniem D, gdy było zgłoszonych
zaledwie dziesięciu entuzjastów.
Koledzy

skorzystali

z

doświadczeń

w

marketingu,

przygotowali

odpowiednią

propozycję,

rozpowszechnili informacje między ludźmi, przyciągnęli do siebie kolejnych współpracowników i
pozostawili każdego, że by wymyślił swój sposób na to jak się dostanie na Suchák. Zaczęło się o tym
mówić i z dnia na dzień liczba osób chętnych na dzień sportu wzrastała. Niektórzy cały czas przeglądali
listę zgłoszeń na recepcji, a gdy widzieli jak przybywają chętni na raut, to im miny zrzędły podczas gdy
nam wszystkim było miło. Ostatecznie zapisało się 95 osób!
Nasi kucharze i kucharki byli szczęśliwi, że będą mogli przygotować dla nas raut na świeżym powietrzu i
wzięli się do pracy. Podczas gdy my zmęczeni kilomatrami dochodziliśmy na szczyt, nasz Jablonský
Gurmán na szczycie przygotowywał super gościnę ze wszystkim udogodnieniami.
Koło południa wszyscy zeszliśmy się na górze. Była nas niecała stówka. Popołudniu rozpoczeliśmy
půlsplnění 2016. Cała akcja była dopełniona wesołą wiadomością, kiedy dziadek Štěpánků i babcia
Štěpánkovou wznieśli toast szampanem w związku z uroczystością narodzin ich drugiego wnuczka,
małgo Franciszka, syna naszego Franciszka i naszej pani doktor Daniely.
Bawiliśmy się wesoło i ucztowaliśmy, a jeszcze do tego mieliśmy konkurencje z Taczką.
Ochrzciliśmy Książkę rekordu Taczki i wpisaliśmy pierwszy pobity rekord na Suchém vrchu, a było to
wsadzenie i odwiezienie na Taczce dziesięciu osób. Był to piękny dzień.
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo, kolegom z JG za przygotowanie pięknego rautu, który był
wyśmienity, małemu Franciszkowi życzymy dużo zdrowia i szczęścia i oczywiście cieszymy się na kolejną
wspólną imprezę IB.
Przy okazji - kolejną imprezą będzie splnění 2016, a my już myślimy nad tym, jak to zrobić, żeby nie
siedzieć tylko w restauracji, ale zrobić coś więcej dla siebie i jeszcze się przy tym dobrze bawić.
Swoje pomysły na scenariusz splnění 2016 przesyłajcie na adrese: personalni@isolit-bravo.cz
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Dział personalny IB

Významná výročí pracovní činnosti
Vážení spolupracovníci, v měsíci červenci se nám nashromáždilo hned několik významných jubileí našich
spolupracovníků, před kterými je třeba se uklonit, připomenout si je veřejně a náležitě ocenit.
Konkrétně je to: 40 let, 45 let a dokonce 50 let nepřetržité pracovní činnosti v naší firmě.

40 let pracovní činnosti v IB oslavili:
paní Jarmila Dobšíčková,
pan Josef Šulc
pan Jaroslav Moravec.
pan Ing. Josef Rubeš
45 let pracovní činnosti v IB oslavil:
pan Stanislav Frank, který odešel do zaslouženého důchodu.
50 let pracovní činnosti v IB oslavil:
pan Václav Vacek.
Jubilantům vyrobíme a věnujeme filmový medajlonek, který bude vskutku ojedinělý.
Všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Redakce Občasníku

Rozhovor s Václavem Vackem
Začínal jsem jako konstruktér forem, to bylo na
místě dnešní účtárny. Prvním vedoucím
konstrukce byl pan Jindřich Kubelka, ten
nastoupil před válkou, jo starý Kubelka…

Pane Vacku, vy máte za sebou 50 let praxe čili
pracovního života a jste stále aktivní. Ještě
pořád vás to baví?
Ano, pořád mě to baví. Nějakým podílem to
člověka musí bavit a pak je tomu potřeba
trochu pomoci vlastním přičiněním…

Stál jste někdy před rozhodnutím, že jste měl
chuť se na to celé vykašlat?
Ano měl, byl jsem unavený, měl jsem pocit, že
na to nestačím. Přemýšlel jsem, jestli nejít dělat
něco jiného, ale vždy jsem zůstal a drobné krize
jsem přešel.

Kde berete motivaci?
Ve svém sebevědomí a pak taky proto, že jsem
tady dlouho, tak jsem za to vděčný a hlavně
nemám důvod si na něco stěžovat. Jeden
z motivů je, že jsem platný, že jsem potřebný.

To je jako horolezec. Taky má někdy pocit, že na
tu horu nevyleze, nebo jako závodník neví, jestli
doběhne do cíle, ale nakonec se to podaří. Je

Jak jste prosím začínal?
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třeba ty drobné krize překonat a dostat se do
cíle… Je to o vůli a o tom mít určitý poměr k té
dané činnosti.

Myšleno pro vaše aktivity v naší firmě. Ano, i
tak to do sebe krásně zapadá a člověk přijde na
to, že je to skvělý i tak…

Tak to vy jste vylezl na docela pěknou horu…,
tak odsud je pěkný přehled a my vás tak
rozhodně vnímáme.

Václave, kolik máte prosím vnoučat?

Ano, hory jsou různé, osobní, pracovní,
společenské, jiné... Ale žádná hora není moc
vysoká, je to život, každý má nějaké hory…

Tak, to když se vám doma sejdou se svými
rodiči, to je chalupa plná, ne?

Přesně třináct.

Musíme to dělat tak, aby se nesešli všichni
najednou. Jinak se scházíme a máme pěkné
vztahy, na druhé straně se respektujeme, každý
má svůj život.

Vy jste se přeci v průběhu své kariéry musel
stále učit novým věcem, že? Ve strojírenství se
za ty roky změnilo snad úplně vše….

Co říkáte s odstupem času na vaši již
pověstnou větu, kterou jste prohlásil na dotaz,
jak se máte, když jste odpověděl:
„Nezaslouženě dobře!“

To ano. Život sám přináší změny, společenské,
technické a jiné, musíte je vnímat jako života
běh a odpovídat na ně. Jen tak se dá jít dál…
Jaký názor máte na politiku?

Na něco máte vliv, a něco ne. Asi tak, že se
máme dobře, aniž bychom to ovlivnili, myšleno
celospolečensky…

Myslím, že neutrální. Beru ji jako součást života.
Nějaká politika být musí, ale úplně tím nežiju.
A co vaše koníčky? Z doslechu vím, že jste na
tomto poli velice aktivní.

Ano, tak s tím musím souhlasit. Nové generace
a zejména poslední dvě, si vůbec neuvědomují,
proč tohle celé máme... Svobodu úplně všeho
- nezaslouženě, to jste měl tedy na mysli.

Hm, turistika, sportování, zahrada, rodinný
život, muzika, hudba, …

Ano, tak.

A co konkrétně v hudbě, jen se pochlubte

Děkujeme za rozhovor a přejeme k té
„padesátce“ hodně zdravíčka a stálou chuť
něco krásného tvořit…

Já jsem od přírody na zpívání, to mám vlohy od
maminky. Naši mě nechali učit na housle a na
klavír. Maminka chtěla, abych to šel studovat,
ale na to nedošlo…

„Děkuji za rozhovor,“ říká pan Václav Vacek a
odchází ke svému pracovnímu stolu…

A my říkáme, že to snad bylo dobře :-)

S Václavem Vackem provedl rozhovor Milan
Žemlička

Určitě.
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Tomu se říká jeden život…
Na konci školního roku se nám sešla úctyhodná řádka jubilantů, kteří nikoli strávili – ale
pilně a velmi úspěšně pracovali a pracují čtyřicet až padesát let v naší firmě. A jedou dál! Jsou to jubilea
v dnešní době vzácná a nevídaná.
S Jarčou Dobšíčkovou, tehdy Kristenovou, a její sestrou Hankou jsme si hrávali jako malí u
tesláckých bytovek. Pak mi na čas zmizela ze zorného úhlu a znovu jsem se s ní setkal až v někdejším
Isolitu, kde, jak jsem v krátké době vystihl, vždy byla a je duší Lisovny. Bylo něco zamotaného,
zapeklitého, s čím si nikdo nevěděl rady? Co mladší přišli vrátit s brekem, že je to staniolová koule? Pak
tu byla jedině Jarča! Vyseděla, sepsala, rozmotala, vysvětlila.
Stand Franka a Pepu Šulce znám, kam moje paměť sahá. Asi jsme jako děti hodně řádili ve
vodě, protože spoustu vzpomínek na ně mám spojených s jablonským rybníkem, popřípadě prvním či
druhý splavem. Také je jsem znovu objevil v Isolitu roku 1990 jako spolehlivé nástrojaře, kteří vždy za
všech okolností firmu podrželi. V kvalitě, v rychlosti práce, ve vstřícnosti. Svým příkladem inspirovali
mladší, protože jak už říkávali staří Římané – Slova sice učí – ale příklady, ty, holt, táhnou!
Jarka Moravec byl oblíbeným, nadaným žákem mojí maminky. Spolu jsme také sportovali a
v paměti mi utkvěl jeden memoriál mého strýčka, kdy jsme na poslední dubnovou neděli běželi jako
mladší dorostenci v plátěnkách čerstvým sněhem tříkilometrovou trať. Za svůj sportovní životní úspěch
jsem považoval, že jsem Jarku udržel na dohled. Ale dotáhnout se na něj? To bylo jenom z říše mých
snů! Pak mi Jarka, jako ti druzí, na čas zmizel a setkal jsem se s ním těsně před nástupem do Isolitu.
Jarka byl a je dobrou duší Nástrojárny. Úspěšně pracoval na prakticky všech pracovištích a vždy to bylo
na základě potřeb firmy. Bylo třeba zkonsolidovat brusírnu? Jarka bude brousit a přitom ji řídit! Bylo
třeba pozvednout ruční? Jarka jej bude mistrovat! Je potřeba naučit mladé práci s vyvrtávačkami? Jarka
si je vezme pod patronát! A tak dále…
Také Vaška Vacka znám od nepaměti. Jeho příklad je nevídaný a těžko opakovatelný. V rámci
personálních rezerv a zástupců se dobrých deset let intenzívně snažíme vychovat také rezervu a
nástupce Václavova, aniž by se nám to zatím jakkoli dařilo. Zákazníci se na něho doslova lepí. Příčinu
není těžké odhalit. Vašek pracoval třicet let jako konstruktér a hlavní konstruktér forem. Po převratu se
za pochodu naučil dobře anglicky a německy a má obchodní nadání. Slovy mého dědečka: Hodí se do
kšeftu! K tomu povaha upřímná, bezelstná a co je velmi důležité a ceněné: Problémy nezamotává, ale
naopak rozplétá. Jeho pracovitost je veliká, účinnost konání vysoká. Není žádný div, že rezerva a
nástupce jsou deset let v mlze…
I Pepu Rubeše znám od malička, a ač to možná neví, vždy byl mým vzorem. Pepa mi velmi
připomíná inženýra Cyruse Smitha z Verneova románu Tajuplný ostrov. To byl, panečku, ještě inženýr!
Na pustém ostrově dokázal nakonec najít železnou rudu, z ní vyrobit ocel a posléze i pušky, z pyritu
důmyslným procesem střelnou bavlnu a různá místa na ostrově spojil telegrafním vedením. Úkoly, nad
nimiž by se devadesát osm procent dnešních inženýrů rozbrečelo a dalo výpověď. Ne tak ale Pepa! Jeho
znalosti jsou obdivuhodné. Nikdo ve firmě ani v širokém okolí na něho v tomto smyslu nemáme a
s hledání nástupce je to podobné jako ve Václavově případu.
Kvido Štěpánek
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To się nazywa życie
Na koniec roku szkolnego spotkaliśmy się z szanowną garstką jubilatów, którzy nie spędzili – ale
pilnie i bardzo uczciwie pracowali i pracują czterdzieści, a nawet pięćdziesiąt lat w naszej firmie.
I robią to nadal! Są to jubileusze dzisiaj bardzo rzadkie i niespotykane.
S Jarčou Dobšíčkovou, wówczas Kristenovou i jej siostrą Hankou bawiliśmy się jako
małe dzieci koło Tesláckých budynków. Potem znikła na jakiś czas z mojego pola widzenia i ponownie
spotkaliśmy się aż w poprzednim Isolicie, gdzie zawsze była i jest duszą Lisovny. Było coś zamotanego,
trudnego, z czym nikt sobie nie umiał poradzić? Co przyszedł ktoś młodszy zaraz się obracał na pięcie
mówiąc, że jest to staniolová koule? Potem tu była jedynie Jarča! Wymieniła, zapisała, rozmotała,
wytłumaczyła.
Standu Franka Pepu Šulce znam odkąd sięga moja pamięć. Chyba jako dzieci dużo czasu razem
spędziliśmy nad wodą, ponieważ wiele wspomnień z nim mam związanych z jablonským stawem.
Ponownie spotkaliśmy się w Isolicie w roku 1990 jako wykfalifikowani pracownicy narzędziowni, którzy
zawsze trzymali stronę firmy. W jakości, w prędkości pracy, w życzliwości. Swym przykładem
inspirowaliśmy młodszych, bo jak już mówili staży Rzymianie Słowa uczą – ale przykłady, te, służą,
ciągną!
Jarka Moravec był ulubionym uczniem mojej mamy. Mieliśmy wspólne zainteresowania, którymi
był sport, w pamięci utkwił mi jeden memorial sportowy mojego wujka, gdzie ja w ostatnią kwietniową
niedzielę pobiegłem jako nastolatek w płatkach śniegu trzykilometrowym torem. Za swój sportowy
sukcesu wówczas uznałem fakt, że utrzymałem w zasięgu swojego wzroku Jarka. Ale dogonić go? To
było jedynie moje marzenie. Potem Jarek podobnie jak pozostali zniknął na jakiś czas i spotkaliśmy się
ponownie bezpośrednio przed podjęciem pracy w Isolicie. Jarek był i jest duszą narzędziowni. Z
powodzeniem pracował praktycznie na wszystkich stanowiskach pracy i to zawsze w zależności od
potrzeb firmy. Istniała konieczność szlifowania. Jarek będzie szlifował i zarządzał. Istniała konieczność
uczyć młodych ludzi praktycznych umiejętności w pracy przy wiertarkach poziomych? Jarek trzymał nad
nimi pieczę. I tak dalej.
Również Vaška Vacka znam od niepamiętnych czasów. Jego przykład jest niepowtarzalny i mało
spotykany. Klienci się do niego dosłownie lepią. Przyczyna nie jest trudne do wykrycia.
Vašek pracował trzydzieści lat jako konstruktor i główny konstruktor form wtryskowych.
Po rewolucji nauczył się dobrze mówić po angielsku i niemiecku i ma biznesowy talent.
Słowa mojego dziadka: nadaje się do robienia interesów! Do tego uczciwy, szczery, a to jest bardzo
ważne i cenione. Problemów nie ukrywa, ale wręcz przeciwnie rozwiązuje je. Jego pracowitość jest
wielka, a skuteczność wykonywania powieżonej mu pracy wysoka. Nic więc w tym dziwnego, że rezerwa
i jego następstwa są dziesięć lat w mgle.
I Pepu Rubeše znam od dziecka i może nawet o tym nie wie, zawsze był moim wzorem.
Pepa mi bardzo przypomina inżyniera Cyruse Smitha z Verneova głównego bohatera powieści
Tajemnicza wyspa. To był inżynier! Na bezludnej wyspie potrafił znaleźć rudy żelaza, z niej zrobić stal a
później broń palną i różne miejsca wokół wyspy udało mu się połączyć liniami telegraficznymi.
Dokonywał rzeczy nad którymi dziewięćdziesiąt osiem procent dzisiejszych inżynierów by się rozpłakało
i dało wypowiedź. To nie Pepa. Jego umiejętności są godne podziwu. Nikt w firmie ani w jego gronie nie
jest w stanie być jego następcą podobna jak w przypadku Václavova.
Kvido Štěpánek
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Rozhovor s Lubošem Šulcem, vedoucím logistiky
Luboši, dříve jsme se setkávali ve skladu
obchodního zboží a dnes Vás vidím velet
obchodní divizi logistika, jak jste se tam
dostal?

A je ještě něco
zajímavého
v rámci
Vaší
nové práce, co
byste nám chtěl
sdělit?

Již delší dobu byly náznaky z vedení firmy, že
bych vzhledem k mé kvalifikaci mohl udělat
další krok v rámci firmy a ta chvíle přišla letos
na jaře, byla to výzva, kterou jsem přijal.

Přes
první
rozpaky
skladníků, že nový systém bude zdlouhavý a
pracný, shledávám jejich radost v očích, že
jejich práce rychle ubíhá. Dovolím si
připomenout, že i spolupracovníci, co nás
opustili a chtěli zkusit štěstí jinde, se rádi vrátili
a jsou překvapeni velikým pokrokem ve
způsobu logistiky v naší firmě.

Byla to velká změna? Jak jste ty začátky
prožíval?
Byla to větší změna, než jsem si myslel.
Moderní způsob, se kterým v nové hale
pracujeme, je na hodně vysoké úrovni a nebylo
jednoduché přeučit na něj všechny naše
spolupracovníky a systémy uvnitř firmy, i vně.

Luboši, říká se o Vás, že máte veliký celkový
přehled o firmě. Kde jste ho získal?

A byly velké problémy s najetím na novou
technologii?

Tak to víte, 25 let ve firmě, to už člověk něco ví
☺

Problémy u nových věcí jsou vždy, takže
neminuly ani nás, ale důležité je, že se nám je
podařilo odstranit a v současné době můžu říci,
že máme plně funkční sklad, který se rozjíždí.

Luboši, vzhledem k tomu, že je čas prázdnin a
dovolených, určitě se i Vy někam chystáte.
Kam máte namířeno?

Dozvěděla jsem se, že o některé pozice začíná
být velký zájem mezi lidmi, které to jsou?

Letošní dovolenou strávím s rodinou a
kamarády na Slovensku, především ve Velkém
Mederu, kde si stoprocentně odpočinu a
naberu nové síly do práce. Uděláme si však
mnoho výletů, například do Maďarska.

Jsou to operátoři regálových zakladačů STILL,
kde se jejich práce změnila z drncání v ještěrce
po venku v podstatě na kancelář ve výtahu,
který je pod plným softwarem. Dnešní operátor
pracuje na vysoce moderním pracovišti, které je
řízené počítačem a to ty mladý kluky strašně
baví.

Připravila referentka personalistiky
Erika Mačátová
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Nádherná cesta do práce
Je ráno. Pracovní den. Nasedám do auta a vyrážím na cestu do práce. Na cestu z místa A do místa B. Ale
přece jen je to cesta zajímavá hned z několika pohledů. Cestou překonám hranice kraje, ale i rozvodí.
Moje cesta začíná v Hanušovicích. Po třech kilometrech projíždím na dohled penzionu Zámeček, který je
ukrytý mezi stromy na skále nad údolím. Pro svoji polohu dříve nazývaným „Schlossstein“ (Kamenný
zámek) a po II. sv. válce mezi místními "Orlí hnízdo".
Další zajímavost na cestě je v obci Vlaské, jen tak u silnice socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1826.
Směrová tabule mě upozorňuje na silnici do chatové osady Vysoká, kde se narodil otec skladatele
France Schuberta Franz Theodor Schubert. V roce 1993 rodáci zorganizovali opravu kaple. Pomáhal
jsem upevnit tři ocelové obruče na půlkruhovou část kaple.
Přidám plyn a míjím odbočku na Vojtíškov a hned další na Podlesí, kde jako by se zastavil čas. Snad
proto si vybrali tato místa filmaři. V roce 2012 se tady točil film z období II. světové války 7 dní hříchu.
A další odbočka tentokrát k lesní kapli sv. Trojice. V blízkosti kaple v nadmořské výšce 800 m je oblíbený
cíl - Severomoravská chata.
Blížím se k hranicím Moravy. Historická hranice prochází středem koryta řeky Moravy a Zlatého potoku,
který pramení nedaleko vrcholu 1003m vysoké hory Jeřáb.
Blížím se k Červenému Potoku a přede mnou jako na dlani je rozhledna na Slamníku. Masiv Králického
Sněžníku je hydrology považován za střechu Evropy. Vysvětlení najdete v polském názvu jednoho
z vrcholů Trójmorski Wierch.
Projíždím mezi řopíky. Po levé straně září klášter Hedeč a já sjíždím okolo dělostřelecké tvrze Hůrka
k městu Králíky. Jsem v polovině cesty a jedu dál podél Tiché Orlice. Cesta nabírá na rychlosti.
Projíždím Dolní Lipkou, Lichkovem, Mladkovem a poslední je Těchonín. Za dalších pár minut se na
pracovišti zdravím se svými spolupracovníky…
Jiří Šimek, nástrojárna

Rozhovor s Jiřím Šimkem

Vy jste náš nový spolupracovník, jak jste se zde
ocitl?

Došlo k tomu, že vedení nabralo více zakázek,
než byla firma schopna plnit v potřebné kvalitě
a termínech dodání, a dále to, že firma byla
orientovaná na jednoho zákazníka, který řekl
dost. Nechci o tom více hovořit. Těžko říci, jak
to celé bylo…

Hledal jsem novou práci a oslovila mě nabídka
zajímavé české firmy. Pak už to šlo rychle,
dobře a samo.

Léta jste dělal vedoucího pracovníka a teď se
karta obrátila, co vy nato? Přijímat úkoly a
plnit je bez dalšího delegování?

Pane Šimku, ta vaše cesta do práce, to je
pěkný…Povězte mi, vy se rád kocháte, že?
Ano, rád se kochám jako pan Hrušínský…

Co se stalo ve vašem původním zaměstnání?
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Já bych řekl, že je to pro mě určitá relaxace od
velkého stresu a příprava na další období, které
může přijít. Jak sleduji firmu IB, tak je zde
spousta možností a příležitostí…

A co říkáte na nové zprávy z EU?
No, trošku mě znepokojuje, aby se to
neotočilo v nějakou uměle vyvolanou
ekonomickou krizi, ale to vše ukáže čas….

Přijal jste tak trochu novou roli, ale také novou
profesi, že? Sedíte na židli konstruktéra, ale vy
jím nejste.

Kterého politika uznáváte - současného, nebo
minulého?

Prodělal jsem kdysi školení proEngeener a teď
se mi to hodí. Rád přijímám nové výzvy, baví mě
to a naplňuje.

Politika? Politika mě moc nezajímá a více méně
nadávám na všechny, tak jako průměrný Čech,
který dodává: „Když se volí prezident, tak není
z čeho vybrat, to by jeden brečel.“

Máte motivaci kariérně proklouznout opět do
nějaké vedoucí pozice, jak jste již naznačil?

A ještě nám sdělte, kam se chystáte na
dovolenou?

Momentálně jsem spokojený, ale pořád se
mám co učit. Dále potřebuji poznat prostředí a
lidi. Manažer, který toto nezná, nemůže dobře
pracovat.

Asi budu doma, z důvodu životních změn jsem
si nedovolil nic plánovat. Nyní se mi z nejistot
stávají jistoty, a tak budu určitě šťastný doma
s rodinou…

Jaký směr by vás motivoval?

Tak přejeme hezké léto a děkujeme za
rozhovor.

Určitě nástrojárna. Je to kovovýroba a zde je na
vysoké úrovni. To mě naplňuje.

Taky díky.

Pojďme na chvíli od práce. Co děláte s vaším
volným časem?
S Jiřím Šimkem provedl rozhovor Milan
Žemlička

Snažím se relaxovat, věnuji se rodině a kochám
se, vždyť víte…. ☺
Rád se vracím na krásná místa, takový Králický
Sněžník, to je pro mě TOP ikona…, ale také se
mně líbí exotika…

Jak jsem jedné krásné dámě zničil kalhotky
Leckdo už postarší chlápky, jako jsem já, podceňuje. Ale nenechte se mýlit, jak říkává kamarád
Jirka Bláha, staré roští, když jednou chytne, hoří pak nevídaným žárem a plamenem. A tak se i mě
podařilo, co by ode mne s ohledem na věk i pověst nikdo nečekal. Nevěříte? Inu, nahlédněte následující
řádky… ( Jako gentleman musím nicméně samozřejmě jméno té dámy utajit.)

Vážený pane řediteli, obracím se na Vás ve věci
“ Socha Anděla v Hradiskách a její přilehlé
okolí”. Z doslechu vím, že jste iniciátorem
tohoto “pomníku”. V sobotu 2. července

From: XXXXX@seznam.cz
Sent: Monday, July 04, 2016 9:19 AM
To:
firma@isolit-bravo.cz
Subject: Stížnost - ředitel firmy
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dopoledne jsem jela na pravidelnou projížďku
na kole s tím, že si u Anděla posedím a
pokochám. Jaké však bylo moje překvapení a
zklamání, když jsem zjistila, že výsprava lavičky
byla provedena světlým silikonem, a to zřejmě
“právě před chvílí”. I každé malé dítě ví, že na
takto opravená nebo čerstvě natřená místa se
upozorňuje minimálně provázkem se stužkami,
aby nedošlo k tomu, co se stalo právě mně.
Mám totiž totálně zničené černé vypolstrované
cyklistické kalhoty. Způsobená škoda je v řádu
několika set korun českých. Vy, jako vášnivý
cyklista, mé rozčarování a vztek zajisté
pochopíte. Doufám, že zjednáte nápravu, aby
se tato nepříjemná událost příště neopakovala.

částkou. Děkuji a prosím, abyste na Anděla za
to nezanevřela, je v tom nevinně!
Very best regards/ S přátelským pozdravem,
ISOLIT- BRAVO: TURNING YOUR IDEAS INTO
REALITY
Kvido STEPANEK
Mobile: + 420 602 453 157
www.isolit-bravo.cz
From:
XXXXX@seznam.cz
Sent: Monday, July 04, 2016 12:50 PM
To:
Kvido
Štěpánek
Subject: Re: zničené kalhoty

XXXXXX
Vážený pane Štěpánku,
Jablonné nad Orlicí

To: XXXX@seznam.cz

těší mě, že jste se k celé záležitosti postavil
čelem. Kalhoty stály 600,- Kč. Dopravím je do
firmy v úterý nebo ve středu. Na Anděla
nezanevřu, ale příště se raději přesvědčím, na
co sedám. A to nejen v Hradiskách.

Subject: zničené kalhoty

Děkuji za kladné vyřízení.

Milá paní XXXXX, děkuji za upozornění-stížnost,
která je bezesporu oprávněná. Máte pravdu.
Nedbalým autorem neoznačeného zatmelení
jsem sám osobně. V mé hlouposti mě
nenapadlo, že tmel bude schnout tak dlouho.
Nezbývá samozřejmě, než abych Vám
poškozené kalhoty nahradil. Navrhuji, abyste je
dopravila k nám do firmy a ponechala na
recepci (z důvodu pohybu po firmě, návštěv,
atd. nevím, zda budu právě k dispozici) a když
mi předem napíšete, kolik kalhoty stály,
nechám Vám tamtéž obálku s příslušnou

XXXXXXX

From: Kvido Štěpánek
Sent: Monday, July 4, 2016 10:07 AM

From: Kvido Štěpánek
Sent: Monday, July 4, 2016 14:05 AM
To: XXXX@seznam.cz
Subject: zničené kalhoty Milá paní XXXXX, ano,
potvrzuji, to je dobrý nápad! S přátelským
pozdravem,
Kvido Štěpánek
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Jablonská demontikulace 1866
Na státní silnici č. 11, těsně pod Jirkovým rejdem, v místě nad téměř přesnou polovinou cesty
Hradisky z Jablonného do Orliček (tu geometricky tvoří smrk Půlcesty), se nachází památné i magické
místo, které jsem pojmenoval Demontikulace 1866. Věřím, že se pojmenování časem ujme, neboť
celkem přesně vyjadřuje podstatu.
Může-li mít Praha celkem tři pražské defenestrace – 1419,1483,1618- ( tedy vyhození z okna, latinsky
de=z, pryč, fenestra =okno), pak buďme hrdí na to, že Jablonné má jednu jablonskou demontikulaci (
latinsky de=z,pryč, monticullus = kopec ). Jablonští zkrátka nebyli nikdy žádní hubkaři a různí okupanti
v dějinách tu povětšinou tvrdě narazili!
Jablonští manželé Křepelovi o místě vyprávěli zajímavou příhodu:
V šedesátých letech minulého století je přijeli navštívit pražští přátelé. Protože v jejich malé chatce
nebylo příliš místa a také proto, že si hosté chtěli užít pobytu ve volné přírodě, rozhodli se, že stráví pár
dnů pod stanem v Hradiskách.
Jaké bylo překvapení hostitelů, když se hosté druhý den časně zrána vrátili velmi zaražení s kvapně
sbalenou tábornickou výbavou. Slibnou trampskou idylku jim hned první noc zrušil podivný hluk nesoucí
se údolím. Připomínal zběsilou jízdu koňského spřežení.
Na hlavní silnici nad Bystřecí došlo totiž v červenci 1866 k přepadení pruské kolony zásobovacích
vozů. Na tomto místě ještě dnes stojí nenápadný pomník připomínající tuto událost. Během společného
přepadení kolony občany Jablonného, Jamného i Bystřece byly některé povozy svrženy ze stráně pod
silnici. Jedno spřežení s armádní pokladnou se údajně splašilo a při útěku směrem k Jablonnému se
zřítilo ze skály zvané Tlama nebo Velryba do Hradisek….
Netřeba připomínat, že se jednalo o noc 22. července a navíc roku 1966…
O jablonské demontikulaci se u nás doma často mluvilo. Moje babička byla pravnučkou
tehdejšího jamenského starosty Františka Stejskala, který ji bezmála zaplatil svým životem.
A tak jsem odmalička znal hrubou kostru: Po bitvě u Sadové obsadili Jablonné a přilehlé vesnice
Prusové. Místní občané, podnícení rakouským setníkem Vivenotem, dvakrát přepadli pruské zásobovací
kolony, vojáky pobili a rozprášili a náklad čítající stovky zásobovacích vozů zničili a rozprášili. Za to se
Prusové po obdržení posil krutě mstili – na české straně padlo několik mužů, jedna žena, další byli
zraněni, zmláceni a odvezeni k válečnému soudu do pevnosti v Kladsku. Teprve po uzavření pruskorakouského míru byli uměním rakouské diplomacie z vězení propuštěni.
Podrobnosti příběhu mi však zmizely v propadlišti času.
Před časem se mi dostala do ruky útlá knížka od Jana Stejskala, jamenského písmáka jednoho
z dvanácti dětí někdejšího starosty Františka Stejskala. Rád jsem u příležitosti stopadesátého výročí
oněch událostí zařídil její znovu-vydání. Knížku je možné dostat v jablonském Íčku za výrobní cenu.
Kvido Štěpánek
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Doprava jede na plný plyn, další tandemová souprava DAF jde
do provozu!
Koncem května jsme na dopravě přivítali další „přírůstek“ do naší nákladní flotily. Tentokrát volba padla
na novou velkoobjemovou tandemovou soupravu DAF
XF 460 Euro 6 v provedení Super Space Cab od místního
dealera značky, firmy Napa Truck s.r.o. Pardubice.
Nástavbu na auto a přívěs dodal přední evropský
výrobce nástaveb firma PANAV a.s,ryze česká firma se
sídlem v Senici na Hané. Tuto firmu na přelomu tisíciletí
vytáhl z šedého průměru mezi evropskou špičku nový
majitel a odborník na dopravu pan Roman Šmidberský,
nezasvěceným známý firmou Šmidberský transport.
Zmiňuji to zde zejména proto, že jsem každým coulem
hrdý Čech a fandím kvalitním českým výrobkům!
Vraťme se ale zpět k našemu novému kamionu.
Souprava je klasický moderní tandemový kamion s nosností 24t a ložnou plochou pro 38 EUR palet.
Samozřejmostí se zde za poslední roky stala průjezdná nástavba s vnitřní výškou 3,0 m a třístranné
shrnovací plachty, kde nemůže chybět reklama na náš firemní klenot Motúčko. To vše perfektně
sladěné na podvozku DAF XF 6x2 s osvědčeným motorem Paccar Euro 6 o výkonu 462 PS, spojeným
s plně automatickou 12 stupňovou převodovkou AS Tronic. Kabina Super Space Cab je samozřejmě
vybavená dvěma prostornými lůžky a množstvím odkládacích prostorů až po nezávislou klimatizaci,
ledničku a mikrovlnku. Tedy tím nejlepším, co lze v dnešní době nabídnout dobrému řidiči.
Ano, dobrých řidičů si v IB vážíme, proto se
dlouhodobě snažíme těžké povolání řidiče
MKD v rámci možností zpříjemnit. Řidiči
ode mě běžně slýchají „firma vám do kabiny
koupí vše, o co se budete starat! Mimo
pěkné slečny běžně: záclonky, koberečky,
poličky, atd. Když říkám „starat“, myslím
tím udržovat v čistotě a perfektním stavu.
V opačném případě dávám k náhradě!
V klidu tak mohu říci, že se nám to na dopravě poměrně osvědčilo a máme několik velmi pěkně
vybavených kamionů. Tímto bych chtěl zároveň požádat řidiče, aby si těchto věcí vážili a nebrali je jako
samozřejmost.
Michal Doleček, vedoucí dopravy
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Transport rusza na pełym gazie, kolejna ciężarówka z
przyczepą DAF idzie do eksploatacji!
Pod koniec maja, przywitaliśmy w naszej flocie transportowej kolejny nowy "nabytek". Tym razem
wybór padł na nowy samochód ciężarowy DAF XF 460 Euro 6 w wariancie Super Space Cab od lokalnego
dealera marki, firmy Napa Truck s.r.o. Pardubice. Naczepę na auto wyprodukowała wiodąca europejska
firma PANAV a.s., czeska spółka z siedzibą w Senici na Hané.
Tą firmę na przełomie tysiącleci wyciągnął z cienia między europejskie elity nowy właściciel i expert w
dziedzinie transportu pan Roman Šmidberský, niewtajemniczonym znana firma Šmidberský transport.
Wspominam go tutaj przede wszystkim dlatego, że jestem w każdym calu Czechem i kibicuję dobrym
jakościowo czeskim produktom!
Wróćimy do naszego nowego samochodu ciężarowego. Klasyczny nowoczesny samochód ciężarowy o
ładowności 24 t i przestrzeni ładunkowej na 38 EUR palet.
To wszystko jest idealnie dopasowane do podwozia firmy DAF XF 6x2.
Samochód wyposażony jest w silnik PACCAR Euro 6 o mocy 462 PS, połączony z
12-biegową zautomatyzowaną skrzynią biegów AS Tronic. Kabina Super Space Cab jest oczywiście
wyposażona w dwa duże, wygodne łóżka i mnóstwo schowków, aż po niezależną klimatyzację, lodówkę
i kuchenkę mikrofalówkę. Posiada wszystko to, co jest niezbędne w dzisiejszych czasach do
zaoferowania dobremu kierowcy.
Tak, dobrych kierowców w IB szanujemy, dlatego staramy się w miarę możliwości urzyjemnić
długoterminowe wyjazdy kierowców MKD. Kierowcy regularnie słyszą ode mnie ,,firma do kokpitu kupi
wszystko o co będziecie dbać! Poza ładną dziewczyną oczywiście: zasłony, dywany, półki, itd. Mówiąc
,,dbać,, myślę utrzymywać porządek i idealny stan.
W przeciwnym razie chcę rekompensaty!
Spokojnie mogę powiedzieć, że w transporcie znacznie się poprawiło i mamy kilka dobrze
wyposażonych samochodów ciężarowych. Tym sposobem chciałbym poprosić kierowców, aby
przestrzegali tych zasad i nie brali ich jako oczywistość.
Michal Doleček, Kierownik transporu
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Co nového v dobročinnosti?
Za první pololetí roku 2016 firma přispěla potřebným celkovou částkou 1.394.000,-Kč.
Kromě pomoci humanitárním organizacím jsme přispěli i 47 handikepovaným občanům v celkové
částce 419.000,-Kč. Vypravili jsme jeden kamion s humanitární pomocí běžencům do města Polykastro
v Řecku, který vezl mouku a oblečení. Firma na tuto pomoc přispěla částkou 556.000,-Kč.
Dále se nám podařilo uskutečnit společný projekt naší společnosti s rehabilitačním centrem ADELI
v Piešťanech, jehož služeb využívají i čeští klienti. Toto centrum je zaměřeno na rehabilitační pobyty pro
zdravotně handikepované. Cílem projektu bylo vybrat pět žadatelů o lázeňskou léčbu a každému
poskytnout příspěvek 500 EUR. Touto částkou se podílelo i rehabilitační centrum, které každému
poskytlo slevu na pobyt také v této hodnotě. Celkem se nám přihlásilo dvacet žadatelů a výběrovým
řízením jsme vybrali pět uchazečů. Tři již na léčbu nastoupili.
V současné době naše firma organizuje humanitární pomoc na Podkarpatskou Rus. Nyní máme asi
polovinu nákladu, který tvoří nemocniční postele, vyřazené z nemocnice v Českých Budějovicích
a repasované naší údržbou, a inkubátory. Další polovinu nákladu sháníme. Oslovili jsme již několik
humanitárních organizací a doufám, že se nám kamion podaří naplnit co nejdříve. Měl by vyrazit
koncem srpna.
Přeji všem příjemnou dovolenou a nezapomeňte - Pomáhat druhým má smysl.
Renáta Bartošová, FÚ

Co nowego w dobroczynności?
W pierwszej połowie 2016 roku firma przekazała na cele dobroczynne kwotę 1.394.000,-Kč.
Oprócz pomocy organizacjom humanitarnym pomogliśmy 47 osobom niepełnosprawnym w łącznej
kwocie 419.000,-Kč.
Wysłaliśmy jedną ciężarówkę z pomocą humanitarną dla uchodźców do miasta Polykastro w Grecji,
która wiozła mąkę i ubrania. Firma na tą pomoc dołożyła kwotę 556.000,-Kč.
Ponadto udało nam się przeprowadzić wspólny projekt naszej firmy z centrum rehabilitacji ADELI w
Piešťanech, z którego usług korzystają i czescy klienci. Ośrodek ten koncentruje się na turnusach
rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Celem projektu było wybranie pięciu wnioskodawców
ubiegających się o leczenie uzdrowiskowe i każdemu z nich dać dofinansowanie w kwocie 500 EURO.
Połowę tej kwoty dało centrum rehabilitacji, które każdemu wnioskodawcy podarowało zniżkę na pobyt
również o takiej samej wartości. Łącznie zgłosiło się dwudziestu wnioskodawców, a ostatecznie
w procesie selekcji wybraliśmy pięciu. Trzech z nich już przystąpiło do leczenia.
Obecnie nasza firma organizuje pomoc humanitarną na Podkarpacką Ruś. Na chwilę obecną
mamy połowę załadunku, która składa się z łóżek szpitalnych, wyrzuconych ze szpitala w Českých
Budějovicích i odnowionych przez naszych konserwatorów oraz inkubatorów. Kolejną połowę
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załadunku szukamy. Zwróciliśmy się już do kilku organizacji humanitarnych i mamy nadzieję,
że uda nam się ciężarówkę wypełnić jak najszybciej. Ciężarówka powinna odjechać końcem sierpnia.
Życzę wszystkim przyjemnego urlopu i nie zapominajcie - Pomaganie innym ludziom na sens.
Renáta Bartošová ksiêgowa

To be or not to be cyclist aneb Proč jezdit do práce na kole
Do práce můžete jezdit vlakem, autem, autobusem, chodit pěšky, jezdit na koloběžce, na kole, nebo Ubahnem, ale to až ho postaví.
Já jsem si vybral kolo. Jaké to má výhody a nevýhody? Odpadá vám předně starost o to, kdy vám vlak či
bus jede, má-li zpoždění, není-li výluka, zda jste nezaspali a sto dalších zbytečných starostí. Takže zda
jste v práci o pět minut dříve či později, není velký problém. S odjezdem to je ještě příznivější. Když prší,
počkáte, až přestane nebo nepřestane, prostě jedete, když se vám chce. Mašina nepočká. Jen se stačí
přiměřeně odíti, zaklapnout do „espdéček“ a vyrazit. Ráno se cestou pěkně probudíte a do práce se
dostavíte bez rozespalosti a již s myšlenkami, co budete tvořiti, jež jste si cestou na čerstvém vzduchu
naplánovali.
Co je k tomu třeba, co vám to dá? Předně jistý pocit svobody. Potřebujete pouze spolehlivé kolo,
nejlépe jedno pro silnici suchou, druhé pro čas s deštěm a pár kol s obutím pro čas zimní. Každý zde již
počítá, co to stojí. Inu, pojedete-li 200x za rok autem tam a zpět, tak to je např. 4 000 km, tedy cca 250 l
paliva. Tuto trasu jsem absolvoval již cca 8 tisíckrát. Za tuto dobu vyměníte párkrát řetěz, jednou za tři
roky obutí, toť vše.
Jízda za každého počasí vás zocelí nejen na těle, ale hlavně na duši. Není problém v počasí, ale je třeba
se přiměřeně počasí obléci. Tedy řeči o tom, že je moc teplo nebo zima, jsou vždy jen výmluvy, proč to
nejde. Překonávání těchto drobných komplikací vám pomůže zdolat mnoho dalších překážek, jež přináší
život nejen v zaměstnání, ale i v běžném životě.
Tedy závěrem: Jak říká jeden kamarád: „Jak jednou přestaneš, tak jsi v prdeli…“
Jan Kožnar, konstruktér

Isolit-Bravo finanční zpráva po auditu
Jak se firmě vedlo v roce 2015
Společnost Isolit-Bravo i přes rostoucí konkurenci, neustále se zvyšující nároky na kvalitu výroby
a výrobků samotných dosáhla růstu tržeb za prodej vlastních výrobků v porovnání s předchozím rokem
2014 o 56 mil.
Hlavní zásluhu na tomto pěkném ročním výsledku má především:
Divize D1 – lisovna, kde se podařilo navýšit 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 listování pro elektrotechnický průmysl, kde stěžejním
zákazníkem je společnost Tyco Elektronics. Tito zákazníci ze segmentu automobilového průmyslu
přitom požadují velmi složité výrobky, náročné na kvalitu.
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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 hrají kuchyňské spotřebiče BRAVO, kde na
předním místě je výroba fritéz a Bravosek. Tato divize se dále zaměřuje zčásti na montáž a kompletaci
dílů pro automobilový průmysl a na výrobu vlastního výrobku (vlastního vynálezu) – motorového
kolečka zv. „Motúčko“. V roce 2015 jsme vyrobili a prodali 10 tisící Motúčko a tento důvtipný pomocník
v různých modelových variantách (do lesa, na statek, na stavbu) své zákazníky nalézá nejen u nás
v České republice, ale rovněž různě po světě, výjimkou nejsou ani Austrálie a USA.
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, aby byla schopna
obstát v náročné konkurenci jiných výrobců a značek.
Isolit-Bravo v uplynulém hospodářském roce 2015 vykazuje zisk 107 mil. 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 610 spolupracovníků. Počet pracovníků se během roku
navyšoval, ke konci roku jsme zaměstnávali 640 pracovníků.
V roce 2015 firma investovala přes 199 mil. Kč. Nejen do nákupu nových výrobních zařízení a strojů, ale
rovněž i do výstavby skladovacích kapacit. Firma rozšířila své strojní vybavení o další nejmodernější CNC
frézy, brusky, lisy ENGEL či samostatné roboty se záměrem zvyšovat produktivitu práce, která na druhé
straně přispívá k rychlé návratnosti vynaložených investic.
Zásoby ve výši 223 mil.Kč jsou přibližně stejné jako v roce 2014 a dostatečně odpovídají stavu zásob:
materiálu, nedokončené výroby a výrobků i potřebám výroby.
Společnost je dlouhodobě ve stabilní a dobré finanční kondici, s dostatkem volných prostředků, které
postačí pokrývat požadavky a potřeby dalšího rozvoje společnosti v oblasti výroby a nákupu investic.
2015

2014

1190

1134

Podíl tržeb ze zahraničí (%)

30

26

Přidaná hodnota (mil Kč)

477

446

Vlastní kapitál (mil Kč)

1359

1 263

Investice (mil Kč)

199

139

Počet zaměstnanců (k 31.12.)

640

566

Tržby (mil. Kč)

30

Hospodaření v roce
2015

František Urban, ekonom

Návštěva datového centra DC Tower Českých
Radiokomunikací
Před časem jsme v Praze společně s kolegou Františkem Vackem navštívili seminář ohledně zálohování
firemních dat v cloudu, (poskytování služeb či programů servery dostupnými z internetu s tím, že
uživatelé k nim mohou přistupovat vzdáleně, např. Rajče.net, Facebook.com, Dropbox, One Drive,
Gmail.com apod.), který probíhal přímo vedle žižkovského vysílače v datovém centru Českých
Radiokomunikací.
Součástí přednášky nebyly pouhé řeči o zálohování, ale také živá ukázka zálohování. To nejhlavnější
však přišlo později.
Jednalo se o návštěvu největšího datového centra v ČR, kde nás provedli třemi sály plných racků
a serverů, strojovnou s diesel agregáty, místností se záložními zdroji a místností plnou hasicího plynu.
Nakonec nás vyvezli výtahem do 11. patra žižkovského vysílače, kde byla otevřená plošinav 111
metrech, odkud se nabízel úžasný výhled na Prahu a vzdálené okolí. Mimo jiné, jedná se o nejvyšší
místo, kam může člověk, pokud je vysílač v provozu. Nyní několik faktů o datovém centru …
V rámci svého největšího datového centra České Radiokomunikace (ČRa) otevřely nový datový sál, kde
navýšily kapacitu o dalších 110 racků. Současně posílily zabezpečení datového centra. Nainstalovaly
nové biometrické čtečky a posílily kontrolu požadovaných biometrických prvků – otisky prstů a skeny
obličeje pro vstup do jednotlivých částí datového centra.
Datové centrum Tower je v mnoha ohledech unikátní – polohou, která sama o sobě zabezpečuje vysokou
míru bezpečnosti, je to bezletová i bezzátopová zóna, konstrukcí i bezpečnostními prvky, které stále
vylepšují. Splňují již kritéria certifikace Tier III. Zaměstnanci datového centra disponují prověrkami
Národního bezpečnostního úřadu.

Bezpečnost DC Tower na Žižkově počítá s ochranou už v okolí objektu. Součástí zajištění fyzické
bezpečnosti je rovněž ochrana proti přírodním katastrofám a haváriím. Tři nezávislé zdroje přívodu
elektrické energie a s přednostním právem dodávek nafty do dieselagregátů v případě výpadku sítě.
Z historických důvodů je do datového centra přivedena také velmi silná optika, která je mimochodem
důvodem, proč je v tomto centru první peeringový tuzemský uzel internetu Nyx 1. Aktuálně datové
centrum ČRa využívá 45 zákazníků v cloudu a 40 služby datového centra.
Roman Antušek,IT, František Vacek, Elektroúdržba
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Kontaktní gril Picollo B 4476, novinka v sortimentu výrobků
Bravo
V letošním roce se nám podařilo do sortimentu výrobků značky Bravo zařadit pár zajímavých novinek.
S jednou z nich bych vás rád blíže seznámil.
Asi nejvíce mě zaujal a nadchnul náš nový kontaktní gril Picollo B 4476. Absolvoval jsem s ním
předváděcí akci na naší partnerské prodejně elektro Ozon Kopřivnice. Grilovali jsme na něm zeleninu
a kuřecí stehenní steaky, naložené v bylinkové marinádě s rozmarýnem a zeleným pepřem. Byly
opravdu skvělé.
Co se mi na tomto grilu líbí ze všeho nejvíce, je celonerezové provedení, kvalitní zpracování a možnost
otevřít gril úplně, na zcela rovnou plochu do úhlu 180 st. Vzniknou tak dvě rovné plochy, kdy na jedné
můžete grilovat maso a na druhé zároveň bagety nebo zeleninu. Prostě úžasné!
V praxi se vám bude hodit dobře řešený odtokový kanálek na tuk, který perfektně sbírá přebytečný olej
nebo tuk a odvádí ho do misky, uložené vzadu pod grilem. Její objem úplně vystačí na jedno velké
grilování. Perfektně je také tepelně odizolované hlavní madlo grilu, takže nehrozí popálení, a to i bez
ochranné chňapky.
Klasické kuřecí steaky jsou v našem kontaktním grilu připraveny ke konzumaci do 10 minut, a to v pozici,
kdy je gril zavřený a opéká z obou stran. Samozřejmě záleží na výšce steaku a druhu masa.
Lidé, kteří na naši předváděčku přišli, byli velmi a příjemně potěšeni i cenou za tak kvalitní a dobře
propracovaný výrobek. Jednoduchá a rychlá je i údržba po grilování, kdy stačí gril utřít hadrem se
saponátem, vysušit a je to. Nic se nikde nepřipéká a nelepí, což svědčí o kvalitním povrchu grilu.
Všem doporučuji koupi tohoto skvělého výrobku. Můžeme být opět zase na něco pyšní.
Nový kontaktní gril Picollo je malý názvem, ale velký výkonem!!!
Marian Randus, oibchodní zástupce

ÚŽASNÉ
V mém věku, a po prostudování tak obrovského množství materiálu, který vedl až k tomu, že jsem
napsal celou řadu knih, mě opravdu může překvapit jen málo co. Přesto se to stalo.
Tím, co mě doslova ohromilo a co způsobilo můj šok ve smyslu úžasu, byla kniha od Davida R. Hawkinse
MOC VERSUS SÍLA a pochopitelně i celé jeho následné dílo.
Tento člověk a jeho dílo jsou skutečně pozoruhodné, a to hned z několika rovin. On sám je kýmsi, kdo
k nám, tedy k lidem, přichází z prostředí, které se dá charakterizovat jako prostředí, kde jsou už jedinci,
kteří prošli čímsi, co lze nazvat – osvícení. Jeho vstup do hmotnosti a tedy na Zemskou planinu nebyl
jednoduchý. Vzhledem k tomu, že se pohyboval již dost vysoko na žebříčku svého vědomí, bylo nutné
provést cosi, co je poněkud zvláštní. To něco byla fiktivní osobnost, která se sem zrodila a která vlastně
vybudovala jeho tělo a de facto založila jeho bytí. Ve 38 letech svého věku pak tato osobnost odchází,
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tedy umírá a přenechává pole působnosti vlastní osobě, tedy Davidu R. Hawkinsovi. Zde se vlastně
teprve rodí onen David, tak jak ho později známe z jeho díla.
To, proč tomu tak muselo být, pochopí a tomuto procesu porozumí každý, kdo je obeznámen
s duchovní vědou a chápe, že dost dobře nelze sestoupit do prostředí, které vykazuje značné známky
nedokonalosti, tak jako je tomu u lidského prostředí, pro bytosti, které jsou na určité výši. Z duchovní
vědy je znám případ příchodu Krista, který se připravoval celé dlouhé věky a který byl zřejmě
nejkomplikovanějším případem. Vtělení se muselo odehrát přes Ježíše Nazaretského a i ten se sem
nemohl vtělit jen tak mimochodem. To zde ale nebudu dále rozebírat a zájemce odkazuji na již
zmíněnou Duchovní vědu, jak ji nám lidem podal Rudolf Steiner cca před sto lety.
Vraťme se k Davidu R. Hawkinsovi. Zde je velmi typické jeho konstatování, a sice v tom, že v očích lidí,
kteří se na něho dívali, viděl svůj vlastní pohled. Tedy, že v nich viděl to, co vyjádřil zcela jasně tvrzením
– díval jsem se na svět jejich očima. Zde bych se chtěl poněkud zastavit, protože jsem se v životě setkal
velmi často s konstatováním blouznivců, kteří duchovní vědě nerozumí a šíří nesmysly. Převážně jde
o tak zvané GURU, tedy lidi z Východu (Indie), kteří k nám na údajně zaostalý Západ jezdí šířit jejich
pojetí duchovna. Že je to jinak, nenahlíží.
Tito lidé sice cosi vědí o tom, že existují světy nad tímto hmotným světem a jsou mu nadřazeny, ale
jejich povědomost o nich je u těchto lidí dost chabá. Proto se domnívají, že vzestupem ve svém vědomí
dosáhnou pouze toho, že se ve vyšších světech, tedy podle nich v nirváně, rozplynou. Tento stav pak
považují za nejvyšší možný. Že jde o totální nesmysl, daný jejich nevědomostí, nenahlíží.
Takže jak je to doopravdy?
EGO člověka se ve svém vývoji posouvá a stává se stále víc a víc kultivovanější. Mění se a uvědomuje si,
že služba je to, co je pro něho to DŮLEŽITÉ. Začíná tedy sloužit a pomáhat druhým. Toto EGO se pak
v duchovní vědě nazývá JÁ. Mluví se dokonce o smrti EGA. Zvláště pak Východní náboženství tento
termín často používá. Nejde o smrt, jak ji chápe Západoevropan, ale o transformaci. EGO skutečně
zaniká, ale pouze ve svých projevech. Transformuje se do JÁ a tím jeho podstata zůstává, ale je na vyšší
úrovni bytí. Ani tady vývoj nekončí. JÁ, tedy přepracované ego, pokračuje ve vývoji a dosahuje stavu,
který bychom mohli nazvat obětí. Tato oběť je pochopitelně zcela a diametrálně odlišná od systémů
sebemrskačství, či takzvaného obětování se, tak rozšířené v době misionářských praktik. I když i zde už
mohou být první semínka oné skutečné oběti. Tato skutečná oběť je na příklad ukřižování Krista, výron
duchovních bytostí za účelem vzniku člověka, Obětování se lidstvu ve smyslu Matky Terezy či našeho
J. A. Komenského (vzdělanost). My se ale přidržíme pouze onoho druhého stupně, tedy stupně, který
značí pomáhání druhým. I tak s ním v současné situaci budeme mít velké problémy, jak vyplyne
následně z dalšího textu.
Takže JÁ člověka je a zůstane zachováno, a to dokonce i ve stavech velmi vysokých světů nad námi, tedy
v něčem, čemu na Východě říkají Nirvána. To, co se ale stane, je pro materialisticky uvažujícího člověka
poněkud těžko pochopitelné. Jde o změnu, která nastává při odchodu z materialistické, pozemské
planiny do stavu, který nevykazuje formy, ale pouze myšlenky, tedy do Myšlenkového světa. Tady totiž
přestává platit lidská logika založena na předpokladu, že jedna forma plus druhá forma jsou formy dvě
a začíná platit to, čemu já osobně říkám Boží logika a co lze vyjádřit vztahem vše je ve všem. Tedy
řečeno matematikou – nekonečno + nekonečno = nekonečno. Celek i část jsou si rovnocenné
a vzájemně zaměnitelné. Celek je zároveň částí i celkem a část je jak částí, tak i celkem. Každý duchovní
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člověk, tedy skutečně duchovní, vám potvrdí, že v každém z nás je Boží jiskra. A kde je Boží jiskra, je už
Bůh sám o sobě. Bůh je nedělitelný, je všudypřítomný a stojí mimo náš čas a mimo náš prostor. Tento
stav nazírání Boha je dán zasvěcencům všech dob a všichni bez rozdílu mluví stejnou řečí. Z očí lidí se na
svět dívá to, co zde nazýváme Bohem, a protože tento zasvěcenec se dotahuje svým vědomím na
úroveň těchto duchovních bytostí (Boha), tak i on se skrze tyto oči lidí dívá na svět a může pak prohlásit
to samé, co říká David R. Hawkins. Dívám se na sebe očima ostatních lidí.
No a tady je první úskalí, kterému lidé, kteří mají k duchovnu daleko, nerozumí. Oni vidí oči darebáka,
lumpa, lotra, zločince, potažmo i vraha. Tak kde je ten Bůh?
Vtip je v našem VĚDOMÍ. Úroveň našeho Vědomí určuje to, co vnímáme. Pokud sami jsme na nízké
úrovni našeho Vědomí, pak nemůžeme vnímat nic jiného, nežli tomu odpovídající úroveň v očích toho,
kdo se na nás dívá, byť to byl nevím jak vysoce postavený člověk ve svém vědomí. To je jedna stránka.
Ta druhá spočívá v tom, že člověk, který se na nás dívá, má své vědomí také nějak zpracováno. Pokud je
na nízké úrovni, pak se bude dopouštět přehmatů až zločinů a celý svět mu "bude ubližovat". Vysoce
duchovní člověk pak v tom případě vidí, či řekněme vnímá, že dotyčný má nezpracované EGO, které je
schopen lokalizovat jako samostatnou jednotku a vlastní vědomí, které je napojeno na Duchovní svět.
Proto mluví o tom, že i z očí zločince se na něho dívá Bůh. Normální člověk ale nic takového nevnímá,
a tak má před sebou jen obyčejného člověka, protože sám je takový.
Takže jak postupně zpracováváme své EGO a měníme ho na JÁ, tak se blížíme ke stavu, že naše základní
podvědomí (nevědomí), které je napojeno na vyšší světy, je nám stále bližší. Je tedy nutno rozlišovat to,
co nazýváme vědomím, a to je, v čem se uvědomujeme a v čem máme svobodnou vůli, od toho, co se
nazývá nesprávným názvem podvědomí nebo také nevědomí a co je napojeno na Vyšší světy.
Názvosloví tady značně pokulhává, a tak je dobré danou věc víc popsat, aby bylo jasné, oč jde.
Po této průpravě se teprve dostávám k vlastnímu dílu Davida R. Hawkinse.
Protože byl na velmi vysoké úrovni, tak vnímal pochody jak v našem bdělém vědomí, tak i v našem
nevědomí či podvědomí a uvědomil si základní stavy, které jsou charakteristické pro náš vývoj, tedy pro
vývoj našeho vědomí, a to nejen pomocí systému Univerza (karma), ale i pomocí našich vlastních sil,
tedy naší vůle k tomu, abychom se v onom avizovaném vývoji posunuli dále. K tomu také musíme znát
to, co by se dalo nazvat pravdivou informací. Nelze přeci progresivní vývoj založit na klamu. Sice i klam
je učitelem, ale velmi bolestivým, a navíc v našem případě naprosto zbytečným, když můžeme vše
provést správně, a to hned na první pokus.
David R. Hawkins tedy rozdělil své poznatky na dvě velké hromádky:
První je o tom, zda daná informace je, či není pravdivá ve smyslu – ANO/NE.
Druhá je pak o vlastním vývoji lidského vědomí a jeho jednotlivých stavech.
Jak zjistit pravdivost informace
Napřed si to vysvětlíme teoreticky. V člověku působí Vědomí, které má pod svou kontrolou,
a Nevědomí, které nemá pod vědomou kontrolou. Toto nevědomí představuje most mezi vševědomím
Univerza a jeho vlastním vědomím. Vše, co se v rámci našeho časoprostoru děje, je zaznamenáno
v tomto Univerzálním vědomí, protože to stojí mimo rámec našeho prostoru a času. Prostor a čas, tak
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jak my lidé ho známe, je vlastností hmotného projevu. K hmotnému projevu je v tomto případě nutno
přičíst i Astrální planinu, která se někdy nazývá Jemnohmotnost. To, o čem mluvíme, je ale
myšlenkového původu a je tedy nad tímto stavem. Nejen nad ním ve smyslu vyšších světů, ale i ve
smyslu struktur. Myšlenkový svět nejenom může, ale také i obsahuje ve svém jsoucnu náš a astrální
svět. Proto lze mluvit o tom, že stojí mimo náš časoprostor, i když i tam je cosi, co bychom mohli
považovat za jistý stav času. O tom ale zde hovořit nebudeme a vrátíme se k našemu problému s tím,
jak je to s pravdivostí nějaké události, kterou bychom chtěli testovat. Protože Vesmír (Universum) je
postaven na informacích, které jsou základem jakékoliv hmotné tvorby, je jasné, že tyto informace musí
být pravdivé, jinak by totiž ani celý systém nemohl existovat. Základem nám známé stavby Vesmíru
(Univerza) je, jak je i ve vědeckém světě známo (platí ¼ století), teze – informace => energie => hmota.
Takže máme následný stav. Někdo nám sdělí či jinak se dozvíme nějakou informaci. Nevíme, zda tato
informace je, či není pravdivá. Takže uděláme dotaz.
Je tato informace … pravda, nebo ne?
A Universum odpoví,
Přitom odpoví vždy pravdivě.
Jak ale udělat onen dotaz na pravdivost informace?
Je to jednodušší, nežli si mnozí dokáží představit. Naše vědomí, tedy naše vědomé vědomí, má pod
kontrolou naše svaly, které jsou jím ovládány, ale ne tak docela. Jistěže pohyb ruky můžeme svým
vědomím řídit, to, co ale nemůžeme, je naše síla neboli razantnost tlaku, kterou jsme schopni touto
rukou vyvinout. Částečně sice ano, ale opravdu jen částečně. To znamená, že když se ocitneme v poli
informace, která je lživá, naše svaly ochabnou. Protože, jak jsem již zmínil, je naše podvědomí, které
také částečně řídí naše svaly, spojeno s Pravdou Universa, dojde po dotazu nepravdivé informace
k tomu, že svaly ruky ochabnou. Toto ochabnutí je velmi znatelné a testovaná osoba nezabrání tomu,
aby se nedalo rozpoznat. Takže teď už opravdu prakticky.
Testovaný člověk upaží svou dominantní ruku (většinou tedy pravou). Ten, kdo ho testuje, ho požádá,
aby se pokusil udržet tuto ruku upaženou i po položení otázky, která se bude testovat, přičemž on sám
ho v zápěstí bude svou vlastní nataženou rukou tlačit dolů, tedy bude se mu snažit ruku stlačit dolů.
Poté vysloví onen dotaz a začne test. Pokud je odpověď na otázku pravdivá, ramenní svaly testované
osoby ztuhnou a ten, co testuje, testovanému ruku nesundá ani náhodou. Je-li tomu naopak, pak
testovaný ruku ve vodorovné poloze není schopen za žádných okolností udržet.
Co se to vlastně děje? Dotaz je pochopitelně přes naše nevědomí testován na pravdivost v základním
svém stavu, tedy v Myšlenkovém světě, který je všude kolem nás. A protože odpověď může být pouze
pravdivá, tak tímto způsobem můžeme zjistit vše.
Můžeme zjistit pravdu na jakoukoliv otázku, kterou jsme schopni položit, a to ve smyslu od
současnosti do minulosti. Nic nám nemůže zůstat utajeno. Vše máme možnost ozřejmit. Opravdu
nelze nic v našem Vesmíru skrýt ani tehdy, když u dané události mimo samotného aktéra nikdo další
nebyl.
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Dotazů a testů na pravdivost informací bylo provedeno velmi mnoho. Mluví se o milionech a ve všech
případech se jedná o testy úspěšné.
Vzhledem k tomu, že čeština je jazykem poněkud zvláštním s ohledem na stavbu věty a systém záporů,
tak doporučuji otázku položit vždy tak, aby byla pokládána bez záporu a v nejjednodušší možné formě,
jak ji lze položit. Nejde o to, že by si s ní Vesmír neporadil, jde spíše o to, že si s ní neporadí naše
vědomí. Pokud totiž pokládám otázku, tak je potřeba ji pokládat tak, že jde skutečně o dotaz a nikoliv
o to, že se do této otázky emočně vložím, a už vůbec ne o to, že si budu zahrávat s představou
záporných stavů. Snadno by se pak mohlo stát, že ve své mysli vytvořím obraz, který je diametrálně
odlišný od formálního dotazu, Na tento obraz by pak Vesmír reagoval a odpověď by z našeho lidského
hlediska vyznívala zmatečně. Tak ještě jednou. Jednoduchý dotaz, jasně zformulovaný a bez záporů.
Takže např.: Chodí můj chlapec i s jiným děvčetem? (ANO/NE).
Ne ale takto.: Nechodí snad můj chlapec i s dalším děvčetem, nejen se mnou? (ANO/NE).
Dotazy lze směrovat do všech oblastí našeho života a do všech jeho stavů. Ptát se můžeme na cokoliv.
Odpovědi typu ANO/NE nám vždy budou k dispozici. Podrobnější informace a rovněž i možné výjimky,
které jsou tak vzácné, že nemá smysl je zde ani zmiňovat, vám poskytne ona kniha od
Davida R. Hawkinse – MOC VERSUS SÍLA.
Jak je to s vývojem (evolucí) našeho vědomí
Naše vědomí, ostatně jako všechno v tomto Univerzu, podléhá vývoji. Zde se nebudeme podrobně
zabývat tímto fenoménem a zájemce odkazuji na své knihy, ale podíváme se přímo na stav, ve kterém
tento vývoj probíhá, a také na to, co to vše znamená.
Jak již bylo naznačeno dříve, naše vědomí se dělí na dvě velké skupiny. Je to naše vlastní bdělé vědomí,
které v současném Vesmíru rozvíjíme, a naše podvědomí nebo také nevědomí, které je naší spojnicí
s naším domovem, kterým je Duchovní svět. My ale vše zatím hodnotíme pouze k mnohem nižšímu
světu, a to je svět Myšlenkový. Nižší pochopitelně jen ve vztahu k Duchovnímu světu. Před člověkem je
ještě velmi, velmi dlouhá cesta ve vývoji jeho vědomí. Když uvážíte, že současného stavu, tedy bdělého
vědomí ve smyslu sebeuvědomění si sebe sama dosáhl až teprve po čtyřech Vesmírech, které šly za
sebou (jde tedy o stav, který je, či ve skutečnosti spíše byl označován za Velký třesk /takže to už tu bylo
4x/), a bude mu následovat ještě několik těchto Vesmírů. To, o čem tu budeme mluvit, je ale stav, který
je dosažitelný v tomto Vesmíru a na této Zemi. Jak sami uvidíte, jde přesto o epochální výšiny, do
kterých se může člověk na této Zemi propracovat.
Pan David R. Hawkins na základě dlouhodobého výzkumu lidského vědomí a na základě prací Carla
Junga a pochopitelně i Sigmunda Freuda a dalších stanovil pro vývoj lidského vědomí jisté stavy. Vytyčil
logaritmickou stupnici od 1 do 1000 a na ní umístil tyto jednotlivé stavy. Takže se nyní podíváme
v souhrnu na to, jak mu to vychází a jak jednotlivá vědomí zařadil.
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Názor na Boha

Názor na život

Úroveň

Měřítko

Emoce

Proces

Já

Je

OSVÍCENÍ

700 až 1000

Nepopsatel
né

Čisté vědomí

Veškerenstvo

Dokonalý

MÍR

600

Blaženost

Jasnost

Jediný

Úplný

RADOST

540

Klid

Proměna

Milující

Prospěšný

LÁSKA

500

Úcta

Zjevení

Moudrý

Smysluplný

ROZUM

400

Pochopení

Abstrakce

Milosrdný

Harmonický

PŘIJETÍ

350

Odpuštění

Transcendence

Inspirující

Nadějeplný

OCHOTA

310

Optimismu
s

Záměr

Umožňující

Uspokojivý

NEUTRAL
ITA

250

Důvěra

Uvolnění

Dovolující

Přijatelný

ODVAHA

200

Potvrzení

Posílení

Lhostejný

Náročný

HRDÁ
PÝCHA / 175
PÝCHA

Pohrdání

Nadutost

Pomstychtivý

Nepřátelský

HNĚV

150

Nenávist

Agrese

Odepírající

Přinášející
zklamání

TOUHA

125

Žádostivost

Zotročení

Trestající

Děsivý

STRACH

100

Úzkost

Ústup

Přezíravý

Tragický

SMUTEK

75

Lítost

Malomyslnost

Odsuzující

Beznadějný

APATIE

50

Zoufalství

Vzdání se

Mstivý

Zlý

VINA

30

Obviňování

Zničení

Pohrdající

Bídný

STUD

20

Pokoření

Odstranění

V tabulce jsou ve skupinách soustředěna Vědomí, která vytvářejí jisté stavy. Úplně dole je skupina
Vědomí s úrovní do 200. Tato úroveň, na kterou se podíváme ještě důkladněji, je jako celek něčím
zvláštní.
To něco je stav EGA a jeho vztah k tomuto vědomí. Toto Ego není ještě propracováno, a tak vlastně
v těchto vědomích "kraluje". Pochopitelně se vzrůstajícím stavem tohoto vědomí jeho úloha slábne. Je
ale i v nejvyšších příčkách dostatečně silné.
Úplně nejnižší stav je stav, který je ohodnocen na logaritmické stupnici hodnotou 20. Jde o STUD. Názor
lidí na tomto stupni na svůj život i na život kolem sebe se může zjednodušeně vyjádřit slovem BÍDNÝ.
Dalším stavem je stav, který má hodnotu 30. Jde o stav VINY a také tento stav neposkytuje příliš
lichotivý pohled na život. Vyjadřuje se stavem ZLÝ.
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Následuje stav s hodnotou 50 a s označením APATIE. To je svět bezdomovců a celkových vyvrhelů, kteří
vidí svět jako BEZNADĚJNÝ.
Poté je tu stav 75 a apatie přechází do stavu označovaného jako SMUTEK. Zde se projevuje v životě jako
TRAGÉDIE.
V dalším stupni pak smutek vystřídá s hodnotou 100 STRACH. Lidé na tomto stupni vidí svět jako
DĚSIVÝ.
No a dostáváme se k hodnotě 125, která představuje TOUHU. Zde se lidé poprvé, i když jak si ukážeme
dále, nepříliš úspěšně snaží vymanit z pout EGA. Problém je vtom, že před ním (tedy před EGEM) touží
uniknout místo toho, aby ho zpracovali, ale to dost dobře nejde. Výsledkem je pouze, že to PŘINÁŠÍ
ZKLAMÁNÍ.
To vše vede posléze do stavu s číslem 150, do stavu HNĚVU. Co hněv umí, je dobře známo z dějin, kdy
hněvem rozezlený dav byl schopen zničit vše, co mu přišlo do cesty. Že tento stav vnímá okolní svět jako
NEPŘÁTELSKÝ, je snad logické.
Po tomto stavu přichází stav s označením 175, tedy stav, který můžeme označit jako
HRDÁ PÝCHA / PÝCHA. Jde o pohled na svět, který lze vskutku označit jako NÁROČNÝ.
No a nastává první velký zlom
Od stavu 200 nahoru se dostává EGO pod kontrolu. Hodnota 200 značí ODVAHU a také značí to, že svět
kolem sebe začínáme vnímat jako PŘIJATELNÝ.
Další úroveň 250 je NEUTRALITA. Jde o to, že se již nesnažíme předělávat svět, ale začínáme ho vnímat
tentokráte již jako USPOKOJIVÝ.
Na hodnotě 310 OCHOTA se začíná projevovat naše snaha a náš zájem, byť dosud málo progresivní,
o spoluúčast. Svět vnímáme jako NADĚJEPLNÝ.
Následuje hodnota 350 PŘIJETÍ, a to je již vyložená snaha o spoluúčast a přijetí odpovědnosti. Svět se
začíná jevit jako HARMONICKÝ.

Další dílčí zlom Nastupuje ROZUM a s ním úroveň 400. Pohled na svět se mění a svět se jeví jako
SMYSLUPLNÝ. Tady je ale nutno rozlišovat. Ve spodní části (do 460) jde o stav rozumu spíše dle
NEWTONA, nad touto hranicí pak jde o pohled EINSTEINA.
Nastává druhý velký zlom
Hodnota 500 a LÁSKA je něčím, co ukazuje život velmi PROSPĚŠNÝ. Je snad pochopitelné, že tu není řeč,
a ani nemůže být o lidské lásce. To, co lidé mají za lásku, je v drtivé většině pouze emoce. Láska muže
a ženy je cosi, co sem opravdu zasahuje velmi, a to zdůrazňuji, velmi okrajově. Jde o skutečnou Lásku,
tedy o vnitřní stav toho kterého z nás. Tento stav má zcela pod kontrolou už naše EGO a v tomto stavu
vědomí se jedná již jen o JÁ, což je zhola něco jiného. Tento stav plně koresponduje se stavem
nebeských bytostí a ty mu rozumí. Je to stav hluboké modlitby a rozjímání, které je vlastně vedeno při
bdělém vědomí.
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Hodnota 540 je stupňováním této LÁSKY a původně byla označována jako RADOST. Názor na život se
mění a je vnímán jako ÚPLNÝ.
Dodatečně (v dalších dílech) je na post 570 delegována skutečná duchovní RADOST, která znamená
ještě vyšší stav pohledu na žití, a to ve smyslu DOKONALÉ ÚPLNOSTI.
Nakonec je tu poslední velký zlom
Tady se již dostáváme mimo pochopitelné stavy pro většinu lidí. Jde o stav 600 a vyšší, který je
charakterizován MÍREM, a jde o to, že je z této roviny svět vnímán jako DOKONALÝ. Lidé nacházející se
na této rovině jsou těmi, kdo zde na Pozemské planině přinášejí osvícení a poznání, které posouvá
evoluci mílovými kroky. Jde o takové lidi, jako jsou Matka TEREZA či na zcela vysokých postech Ježíš
NAZARETSKÝ či BUDDHA. Tuto rovinu zde dále nebudeme rozebírat, protože tito lidé se v naší populaci
nacházejí opravdu ojediněle. V současné době v České republice z dospělých lidí není nikdo, kdo by této
úrovně dosahoval.
Zjištění Tady si povíme něco o tom, co jsme měli možnost zjistit testováním našich nejenom čelních
představitelů. Test proveden únor – březen 2016. Je třeba upozornit na skutečnost, že testovat úrovně
vědomí může s úspěchem až ten, kdo aspoň přesahuje úroveň 200 (případně dosahuje vyšších
úrovní). Jinak mohou být výsledky zmatečné (viz kniha Davida R. Hawkinse).
POLITICI, STÁTNÍCI a OSOBNOSTI
RANSDORF (komunista) 20

OBAMA (prezident)

250

KALOUSEK (TOP 09)

20

MERKLOVÁ

310

ZEMAN (prezident)

30

GORBAČOV

390

PUTIN

30

HAVEL (min. prezident) 480

SOBOTKA (min. před.)

50

PAPEŽ FRANTIŠEK

530

TRUMP (kand. na prez.) 60

T. G. MASARYK

560

BABIŠ (ANO)

125

KAREL IV.

580

KLAUS (min. prezident)

150

Sv. VÁCLAV

590

CLINTONOVÁ

150

J. A. KOMENSKÝ

690

Dále byli testováni naši známí a také i ostatní události v našem okolí na to, jaké mají stupně vědomí
nebo jaké stupně vědomí za nimi stojí.
OSTATNÍ TESTOVANÍ LIDÉ
RUDOLF STEINER
390

Pan Petr PÁVEK (Jindřichovice p. Smrkem)
390

Pověřenci, kteří stáli za R. STEINEREM
790

herec VETCHÝ
370

Pan Šimon PÁNEK
340

VÁCLAV II. (český král)
390

Marta KUBIŠOVÁ
390

Jiřík z PODĚBRAD (český král)
440
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Martin CHODÚR (zpěvák)
440

PATOČKA (CHARTA 77)
540

Tomáš KLUS (zpěvák)
450

PALACKÝ
550

Pan Marek EBEN
480

Jan HUS
610

EMIL PÁLEŠ
495

GOETHE
640

Olga HAVLOVÁ (žena prezidenta Havla) 530

OSTATNÍ – skupiny, národ a tak pod.

Jar. KRČEK (hudebník)
530

Český národ jako celek (průměr)
310

Tomáš BAŤA
530

Český národ spodních 85% (průměr)
200

K. H. BOROVSKÝ
530

Český národ spodních 50% (průměr)
175

Zpěvák KRYL
530

Průměrná úroveň členů vlády ČR (2016)
80

DALAJLÁMA
530

Průměrná úroveň parlamentu ČR (2016)
60

ELON MUSK
530

Průměrná úroveň senátu ČR
110

(2016)

Dále bylo testováno, zda
-

-

je možné na základě toho, že 15% populace vytahuje český národ na uvedených 310, zvrátit
situaci ve prospěch progresivních sil? Tedy nastolit to, co já vnímám jako Skutečnou demokracii
nebo něco tomu podobného. Test ukazuje, že ANO!
byl na Dubčeka v devadesátých letech spáchán atentát, na který následně zemřel. (havárie auta
na dálnici). Test ukazuje, že ANO.

Další testy:
Skupina KABÁT
5

Průměrná úroveň
100

Vedoucí této skupiny J. VOJTEK
10

Průměrná úroveň ČT
120

Skupina ROLLING STONES
175

Prům. úr. čes. webů (Novinky.cz a IDnes.cz)
120
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sdělovacích

prostředků

Což je úroveň naprosto žalostná.
Ve společenském rámci bychom se bezesporu měli rozhodnout pro odmítnutí pasivního podřízení se
nějakému politickému systému, který nedosahuje úrovně 200.
Místo toho bychom měli využít svých nově vyvinutých schopností zkoumání a napravit jej. Nyní je
například možné stanovit jasná kritéria pro výběr osob zastávajících veřejné úřady. Pro efektivní
vedení každého úřadu se na osobu, která jím bude pověřena, klade požadavek určité minimální úrovně
vědomí v závislosti na důležitosti úřadu. Obecně řečeno, jakýkoli vládní úředník, který má hodnotu
pod úrovní 200, problémy neřeší, ale bude je naopak vytvářet.
Takže to, o čem jsme zde hovořili, jsou úrovně vědomí. My ale máme ještě další možnost, a to přímého
dotazu. Takže se můžeme přímo ptát, zda to či ono je tak, jak se nám to prezentuje, nebo jde o lež a tím
o naše pomýlení. V politice současnosti se to podvody jen hemží. Bylo by tedy záhodno si udělat
představu o tom, co je a co není pravda.
Jednoduchým testem můžeme okamžitě zjistit, kde je pravda a kde je lež.
Je zapotřebí si říci dost podvodům, dost lumpárnám a dost všemu co zavání lží!
Z dalších děl Davida R. Hawkinse vyplynulo, že test je vhodné provádět pouze s osobami, jež dosahují
hodnot min. 200 bodů (viz mapa vědomí), a to jak na straně testujícího, tak testovaného. Nejlépe
ovšem je, pokud tito lidé dosahují aspoň 400 bodů. Pak možnost omylů je značně minimalizovaná.
Pokud jde o testování úrovně vědomí, pak testovací by měl být maximálně pouze o jeden stupeň níže,
jinak není schopen si představit danou úroveň, a tím je celé testování "na vodě". Je nutno si uvědomit,
že Univerzum reaguje na náš obraz, který si v našem vědomí dokážeme vytvořit, a nikoliv na slova!!!
Pro jistotu zde znovu konstatuji:
Ptát se je možné pouze na minulé události, ne na budoucnost!!!
Vážení přátelé, dostáváte do rukou mocnou zbraň.
Zbraň PRAVDY.
Je na vás lidech, jak ji využijete a použijete.

Antonín Mareš, autor zvenčí

Pohádka o Sindibádu nosiči a Sindibádu námořníkovi
Když jsme loni a letos vysílali humanitární konvoje na východní Ukrajinu, scházelo se nás při
rozloučení asi tak padesát. Dětský sbor místní ZDŠ zazpíval ukrajinské lidové, nakonec Kde domov můj,
pan farář požehnal, přijel i ukrajinský velvyslanec a vojenský atašé, a zpočátku dokonce i Česká televize.
Dnes jsme se k rozloučení s kamionem naloženým humanitární pomocí pro uprchlíky v táboře
v Idomeni sešli čtyři. Připadlo mi, že celé moje tělo je jedna velká anténa a docela jasně vnímám vysílání
těch nepřítomných: Okázalý nezájem, zdvižené obočí, úsměšek, nepochopení, až zášť. Tak na tohleto
máš teda peníze?! Co se do toho montuješ? Vždyť já jsem lajkoval na fejsbuku , že se máme starat sami
o sebe. Že nás s těmi utopenými dětmi jenom psychicky vydírají! Nepovolit jim, vojáky NATO na hranice!
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Hm, pokud by snad platilo, že hlas lidu rovná se hlas boží, pak by se nepochybně jednalo o nějakého
temného, výhružného a zlého boha prvotních civilizací.
Ne, že bych chtěl otevřít hranice a miliony uprchlíků nechat kočovat po Evropské unii. Ale trpím
denně tou neuvěřitelnou neschopností nalézt civilizované řešení. Rudyard Kipling nazval Afriku White
man´s burden - břímě bílého muže. Pád kolonializmu přinesl nevměšování – a to, jak s nabytou
svobodou ti lidé naložili, je důvodem k nynějšímu exodu jejich dětí do Evropy. Těžko se divit – když
doma už skoro žít nelze, nezbývá než vyrazit za kdysi vyhnanými kolonizátory. Jenže ti už mezitím
nejsou k mání: zpohodlněli, ztloustli a zhloupli a ne a ne na něco rozumného přijít. Chybí jim
akceschopnost, jenom kritizují a nadávají na všechno.
Když tedy nikdo k rozloučení nešel, oblékl jsem si to nejdůležitější, co jsme podle přání českých
dobrovolníků v Idomeni pracujících do zásilky koupili: třicet tisíc trenek, třicet tisíc ponožek, deset tisíc
kšiltovek, kecky. Ovanula mě na chvíli vůně armádního naftalínu - až se mi z ní zatočila hlava a posadil
jsem se na schody před fabrikou. Myslí mi probleskla vzpomínka na pohádku o Sindibádovi,
pocházejícím právě z oněch končin, kterou jsem jako dítě tak rád četl. Sindibád nosič tehdy unavený,
hladový a žíznivý přišel k domu bohatého Sindibáda námořníka, kde ve stinné zahradě probíhala
vybraná hostina, a sám pro sebe si veršoval: Co já se těžkých břemen nanosím, co já se o kus chleba
naprosím, a jiný ani pírko nezvedne a má vše, všechno, nač jen pohlédne. Je jiný než já, a přec není jiný,
jsme přece oba z téže sprosté hlíny a oba stejně umřeme nakonec. Kdo rozsoudí tu jednoduchou věc? Jak
to, že já se stále mám jen dřít, a on má dům a dobré jídlo, klid?“ Kdo pohádku zná, ví, že dveře nezůstaly
zavřené a bohatý a moudrý Sindibád námořník neúnosnou situaci napravil.
Díval jsem se za odjíždějícím kamionem napěchovaným potřebným, který ještě po vršek plachty
doloží v Brně a Bratislavě a byl jsem moc rád, že právě aspoň chvíli konáme. Nekecáme, makáme- ale
tentokrát naštěstí ne z billboardů, pódií či z televize!
Kvido Štěpánek

Trochu jiný pohled
Přiznám se, že na letošní jaro jsem měla jiné plány.
Třeba letenka do Říma, která už navždy zůstane zastrčená v mém šuplíku jako připomínka
neuskutečněné cesty. Nebo těšení se, že vyměním vlak, kterým dojíždím do práce, za moje milované
kolo /letos jsem si udělala radost a po 15 letech si koupila nové, do dneška 1 jízda!/
Ale jak se říká: “Člověk míní, Pánbůh mění“. V tomto případě to ovšem změnila moje nešikovnost
a snad i trochu nešťastná náhoda. Zkrátka na kolečkových bruslích jsem si blbě zvrtla nohu. Diagnóza:
zlomený kotník. Operace, dlaha, 8 týdnů o berlích bez došlapu. Vymalováno. Z pobytu v nemocnici jsem
měla trochu obavy, kromě dvou porodů jsem nikdy v nemocnici nebyla. Musím říci, že jsem byla
příjemně překvapena, příkladná péče ze strany lékařů i sester, navíc podezřívám personální oddělení
nemocnice, že sestřičky jsou vybírány z řad bývalých modelek jako zvláštní bonus pro pánské pacienty.
Jídla dostatek a lepší bych si doma neuvařila. Točit tam pivo, tak se mi snad ani nechce domů.
Doma to už tak zářné nebylo. Zdánlivě banální věc, jako donést si hrnek s čajem z kuchyně do
obývacího pokoje, se náhle stala nepřekonatelnou překážkou. S berlemi totiž navíc ztratíte ruce. Ale
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člověk je tvor vynalézavý, a tak jsem si zavěsila na loket igelitku s věcí, kterou jsem potřebovala přenést,
a už se to skákalo! Hrnek s čajem či kávou se takto ovšem přenést nedá, neb si obsah hrnku vylejete do
té igelitky. Zachránila mne termoska. Pověsit prádlo, vytřít podlahu prostě nedáte. Nebo alespoň ne já.
Nakoupit jedině s bodyguardem, který vám tlačí vozík, nákup naskládá do tašek, tašky do auta a poté
vynese do čtvrtého patra. Pokud se rozbije výtah, můžete buď seskákat o berlích dolů, nebo se bát jako
já a zůstat místo vycházky doma.
Vycházky na berlích nejsou právě pohodlné a daleko se nedobelháte, a proto jsem si z místní charity
zapůjčila invalidní vozík. Netušila jsem, kolik pohledů okolí přitahuje takový vozíček. Ale setkala jsem se
vždy s ohleduplností a ochotou mi pomoci. Jednou, když jsem byla na takové vycházce, proběhla okolo
mne dívka-běžkyně. Dívala jsem se na ty její běžící nohy a uvědomila jsem si, jak to musí být strašně
těžké pro lidi, kteří z nějakého důvodu už nikdy běhat nebudou, vyrovnat se s pocitem, že budou na
svém vozíčku stále vídat ty chodící a běžící nohy, zatímco oni mají jen sedící.
Takže, až vás zase přepadne pocit, že se nic nedaří, že se celý svět proti vám spikl, že se všichni mají
líp než vy, podívejte se pod sebe, zda stojíte pevně na svých nohou. Protože pokud ANO, vážně to ještě
není vůbec špatné. Přeji všem krásné léto.
Věra Kalousová, MÚ

Vysoký škodní průběh flotily POV + HAV
Kromě radosti z nových kamionů zažíváme na dopravě občas i trochu chmurné chvilky. Zrovna minulý
týden přifrčel jeden takový nepříliš pozitivní e-mail od našeho dvorního pojistitele, pojišťovny ČPP.
Informace byla poměrně stručná a jasná, blíží se výročí pojistné smlouvy a naše pojišťovna zvažuje
ukončení spolupráce s IB. Důvodem je vysoký škodní průběh 108 %. Česky řečeno, ČPP za nás za
poslední rok zaplatila na škodách z povinného ručení a havarijního pojištění vozidel více, než od nás
vybrala na pojistném.
Proto když poměrně často slýchám oblíbená klišé „to nic není, to uděláme na pojišťovnu“ nebo „vždyť je
to jen nárazník“ nebo „to nevadí, přejdete přece k jiné pojišťovně“, tak již doslova chytám obrátky!!!
Téměř každá škoda jde dnes do desetitisíců, a když se to následně celé za rok sečte, tak to letí do
statisíců. Lidé, co takto plácají, si při své hlouposti naprosto vůbec neuvědomují, že pojišťovna je
soukromá firma a jako taková samozřejmě nemůže prodělávat! Bohužel, nás tak díky těmto
„výtečníkům“ po letech úspor čeká nepříjemné a pravděpodobně i citelné zdražení povinného ručení
a havarijního pojištění. Netřeba tak asi moc připomínat, že se na to bude muset někde vydělat nebo
ušetřit.
Za dopravu zatím v klidu a míru předesílám, pokud by se tento trend nadále zhoršoval, mohlo by se
stát, že omezím vyplácení nenárokových bonusů, jako jsou např. příspěvky na dovolenou nebo vánoční
odměny. Pevně ale věřím a doufám, že až sem se nedostaneme. Současně bych rád požádal všechny
řidiče, a to nejen profesionály, aby se plně věnovali řízení a především se chovali zodpovědně. Spousta
nehod, které jsem zde v minulosti řešil, byla naprosto zbytečná. Takovým generálním příkladem za
všechny je nedávná nehoda řidiče pana XY, který naboural návěs Kogel do nízkého průjezdu na čerpací
stanici Shell v Poličce. Způsobená škoda bezmála 300 000,- Kč! Vždyť to přece uděláme na pojišťovnu ….
NE ?!
Michal Doleček, vedouc dopravy
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Wysoki współczynnik strat floty POV + HAV
Oprócz przeżywania radosnych chwil z dostawy nowych samochodów ciężarowych na transporcie od
czasu do czasu doświadczamy również chwil pochmurnych.
W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy jeden niezbyt pozytywny email od naszego ubezpieczyciela,
ubezpieczalni ČPP. Informacja była stosunkowo krótka i jasna, zbliża się rocznica daty zawarcia umowy
ubezpieczenia, a nasza firma ubezpieczeniowa rozważa możliwość zakończenie współpracy z IB.
Powodem jest wysoki współczynnik strat 108%. Mówiąc po czesku firma ubezpieczeniowa ČPP
wypłaciła za nas w ostatnim roku odszkodowania z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
następstw nieszczęśliwych wypadków w większych kwot niż te, które wybierała od nas na składki
ubezpieczeniowe. Dlatego, kiedy dosyć często słyszę popularne banały: ,,to nic zrobimy to na
ubezpieczenie albo to tylko zderzak albo to nie szkodzi przejdziemy do innego zakładu
ubezpieczeniowego, to dosłownie dostaję zawrotów!!! Prawie codziennie szkody przechodzą w
dziesiątki tysięcy, a jak powtarzają się kolejno co rok to sięgają do setek tysięcy. Ludzie, którzy tak
mówią wcale nie uświadamiają sobie, że firma ubezpieczeniowa jest firmą prywatną i jako taka
jednostka oczywiście nie może pozwolić sobie na utratę pieniędzy! Niestety dzięki właśnie takim
ludziom po latach oszczędności czekać nas będzie nieprzyjemne i prawdopodobnie znacznie droższe
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz znacznie większe ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Nie trzeba chyba dodawać, że będzie trzeba kiedyś na to zarobić lub
zaoszczędzić.
O transport na chwilę obecną jestem spokojny, ale jeśli ta tendencja nadal się bedzie pogarszała, może
się okazać, że będę musiał ograniczyć wypłatę premii uznaniowych, jak np.: dodatki na wakacje lub
premie świąteczne. Mam głęboką nadzieję, że do tej sytuacji nie dojdzie. Jednocześnie chciałbym
poprosić wszystkich kierowców, nie tylko profesjonalnych, aby w pełni poświęcali się kierowaniu autem
i zachowywali się w sposób odpowiedzialny. Większość wypadków, którą w przeszłości rozpatrywaliśmy
była niepotrzebna. Takim genialnym przykładem dla wszystkich jest nie tak dawny wypadek Pana
kierowcy XY, który uderzył w naczepę Kogel przy satcji benzynowej Shell w Poličce. Spowodowana
szkoda prawie 300 000,- Kč! Przecież zrobimy to na ubezpieczenie …NIE?!
Michal Doleček, Kierownik transportu

ZMĚNA JE ŽIVOT
Každý rok, den, hodina, minuta našeho života uběhnou a už se nikdy nevrátí. Život se mění s každým
okamžikem. Co bylo včera, to je dnes již minulostí. Život je změna. A já i má práce se měníme s ním…
Každý, nebo větší část z nás, alespoň jednou změní zaměstnání. I já jsem se přesunula z jednoho
zaměstnání do druhého.
Rozhodnutí změnit zaměstnání nebo zaměstnavatele je poměrně náročná záležitost v životě každého
člověka a je zapříčiněno různými objektivními a subjektivními faktory. Zcela nevyhnutelným okamžikem
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na konci této změny bez ohledu na to, čím byla zapříčiněna, je pak požadavek uvolnit pracovní stůl
a kancelář většinou ve velmi krátké době. Délka trvání tohoto uvolnění a jeho náročnost je dána jednak
délkou jeho setrvání na tomto pracovišti, ale také na vztahu k tomuto pracovišti. Patřím
k tzv. sběratelům, kteří se neradi loučí se svými poznámkami, koncepty, články a jinými podobnými
písemnostmi. A proto se pro mě vidina změny zaměstnání a následného uvolnění pracovního stolu
rovná psychické a fyzické zátěži a případnému stěhování domácnosti.
Avšak i přes největší snahu vyhýbat se podobným událostem k nim občas dochází a člověk musí
podstoupit emotivně náročný proces probírání a utřídění nashromážděných papírů i loučení
s oblíbenými kolegy. Nedávno jsem podobnou katarzi v rámci uvolnění kanceláře a pracovního stolu
podstoupila.
Já osobně mám vystudovanou optiku. Ihned po škole jsem se této práci věnovala, což bylo skvělé. Dnes
se málokomu poštěstí dělat to, co vystuduje a co ho baví. Je možné, že jsem se mýlila, ale po necelém
roce jsem chtěla změnu i kvůli pracovní době, která byla do večerních hodin. A já vůbec netrávila čas se
svými blízkými.
Sem do IB mě víceméně dostala kamarádka, která pracuje na jiném oddělení než já. Mám zde skvělý
a ochotný kolektiv. Dle mého názoru je náplň práce rozmanitá a naplňující i přes občasné hektické dny.
Ale pokud lidé a kolektiv pracují ochotně a pomáhají si, myslím, že jde vše mnohem lépe.
Vím, že automobilový průmysl hýbe světem, a já bych ráda nastartovala v tomto oboru zde v IB svoji
kariéru.
Renata Mlčúchová, Nástrojárna

MÁM RÁD VLAKY, CO NĚKAM JEDOU ...
pokračování z Občasníku – Velikonoce 2016
Pátým přednostou železniční stanice v Jablonném nad Orlicí byl jmenován inspektor státních drah
Václav Havelka (1947 – 1954). Pod železniční stanici služebně patřila zastávka v Jamném nad Orlicí
(otevřena 15. května 1935) a vý-hybna v Těchoníně. Vedle osobních a nákladních vlaků využíval tuto
trať i mezinárodní rychlík Balt – Adria expres na trase Praha (Wilsonovo nádraží) – Nymburk – Hradec
Králové – Lichkov – Varšava – Gdynia (4. květen 1947) a rychlík Praha – Jeseník. Personální
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Nádražní budova v polovině 50. let 20. století
složení stanice se skládalo z přednosty stanice (od poloviny 50. let 20. století byla funkce označována
také jako náčelník stanice), výpravčího, signalistů, staničního dělníka, obsluhy osobní pokladny, obsluhy
nákladní pokladny a uklízečky.
Po odchodu přednosty stanice Václava Havelky byl jmenován v roce 1954 náčelníkem železniční stanice
v Jablonném nad Orlicí pan Josef Sršeň (1954 – 1982). Koncem 50. let se stala železniční stanice
v Jablonném nad Orlicí zácvikovou stanicí, hlavně pro profesi výpravčí – dělaly se zde praktické zkoušky
(autorizace). Na popud nového náčelníka byla železniční stanice vyzdobena květinovou výzdobou
a zaměstnanci se zapojili do soutěží v oblasti kultury cestování a zlepšování pracovního prostředí. Za
příklad této činnosti můžeme uvést vybudování nového sociálního zařízení pro cestující a zaměstnance
v roce 1957 nebo oplocení budov ČD, které bylo provedeno později. Nejviditelnější změny prodělala
železniční stanice v roce 1962 – byl vybudován krytý perón u hlavní budovy. Většinu prací v hodnotě
102 000,-Kčs byla provedena zaměstnanci ČD, montáž ocelové konstrukce provedl p.Fajt se synem.
Boční krytý přístup byl přistaven k již krytému nástupišti o dva roky později. Po sloučení osobní
a nákladní pokladny se z uvolněné kanceláře stala společenská místnost. Koncem 60. let probíhaly
stavební úpravy v hlavní budově, čekárna byla zmenšena zděnou příčkou, za níž byla nově vybudována
osobní pokladna se dvěma výdejovými okénky. Prostory bývalé pokladny byly přiděleny jako zázemí
staničního dělníka. Dále byla hlavní budova nově omítnuta. Podél 4. koleje byl vybudován letní perón.
Vylepšení se dočkaly i budovy Stavidel 1 a 2, dále bylo nahrazeno petrolejové osvětlení mechanických
návěstidel za elektrické. Později byla vyměněna vjezdová mechanická návěstidla a předzvěsti za
návěstidla elektrická v obou směrech.
V roce 1968 zde bylo zaměstnáno 21 lidí a železniční stanicí v Jablonném nad Orlicí projíždělo 56 vlaků.
Za jízdné bylo utrženo 620 000,- korun a ze stanice bylo vypraveno zboží o hmotnosti 53 000 tun.
Podobná čísla najdeme i o pět let později – počet zaměstnanců byl 24 lidí, stanicí projíždělo asi 56 – 60
vlaků, prodány byly jízdenky v hodnotě 640 000,-Kčs. Nárůst byl zaznamenán v celkové přepravě zboží,
který byl navýšen na 92 400 tun. Na začátku roku 1976 bylo dáno do provozu nové zabezpečovací
zařízení, nové automatické signály na všech přejezdech v Jablonném nad Orlicí v celkovém nákladu 250
000,-Kčs. V roce 1978 bylo zaměstnáno v železniční stanici 20 lidí, projíždělo zde 57 vlaků. Za jízdné bylo
cestujícími zaplaceno 480 000,-Kč a přeprava zboží stoupla na 150 000 tun. Železničáři se taky hlavní
měrou podíleli na postavení vleku a chaty lyžařského centra na Maláku na začátku 80. let.

V roce 1962 byl k budově nádraží přistaven krytý perón
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Interiér čekárny v roce 1965

Doba rozkvětu železniční stanice – 60. a 70. léta 20. Století
Po odchodu pana Josefa Sršně do důchodu byl novým náčelníkem železniční stanice jmenován Jaromír
Adamec (1982 – 1993). V roce 1983 zaměstnávala železniční stanice 22 lidí. Jízdní řád nabízel 11 spojů
na Letohrad a stejný počet vlaků směrem na Hanušovice. Celkový
příjem z prodaných jízdenek činil 559 522,- Kčs. Z nádraží ČD bylo
odbaveno 94 850 tun zboží. Při oslavě 110. výročí otevření tratě
Ústí nad Orlicí – Letohrad – Dolní Lipka 6. a 7. října 1984 projížděl
po trati historický vlak tažený parní lokomotivou 354.1217
(Všudybylka). V letech 1986 až 1990 probíhala v železniční stanici
generální oprava hlavní budovy, při níž byla provedena výměna
střešní krytiny a oken. Modernizováno bylo ústřední vytápění budovy, postavena byla nová dopravní
kancelář v přístavku. Podstatných změn se dočkala čekárna, osobní a nákladní pokladna a byty
v poschodí budovy. Celkové náklady se vyšplhaly na 1,7mil. Kčs. V roce 1988 zastavovalo v Jablonném
nad Orlicí 22 vlaků a 2 rychlíky. Tržby z osobní dopravy činily 608 400,-Kčs a odbaveno bylo 115,6 tun
zavazadel a spěšnin. Nákladní doprava přepravila 79 190 tun zboží.
Po sametové revoluci v roce 1989 došlo několikrát ke zdražení jízdného. Po privatizaci lomu ČD došlo
nejdříve k omezení a posléze i k zastavení činnosti těžebních prací, což se nepříznivě projevilo na vlečce
(její zrušení proběhlo v roce 2001). Ve stanici bylo vybudováno zvýšené nástupiště z betonových dílců
o délce 150 metrů. Další změnou bylo nahrazení mechanických odjezdových návěstidel světelnými
typu AŽD od 21. září 1991. Ve směru na Letohrad už zůstaly staré mechanické, které byly vyměněny až
při elektrifikaci tratě.
V roce 1993 byl Jaromír Adamec pověřen vedením železniční stanice Lichkov. Novým přednostou
železniční stanice v Jablonném nad Orlicí byl jmenován Pavel Fendrich (1993 – 1995). Na začátku 90. let
byl modernizován prodej jízdenek pomocí počítače. Zařízení umožňovalo také rychlejší vyhledávání
spojů. Kulturní a společenská místnost a část skladu byly pronajaty podnikatelům. Do provozu bylo
uvedeno nové osvětlení stanice, které je tvořeno šesti osvětlovacími věžemi.
V roce 1995 byla funkce přednosty stanice v Jablonném nad Orlicí zrušena, jejím vedením byla pověřena
železniční stanice Letohrad.

Nádraží v roce 2007

Stavidlo 1 – rok 2008
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Stavidlo 2 – rok 2008

Na začátku nového století byl zrušen letní perón vedle hlavní budovy, zkráceno bylo i boční zastřešení
nástupiště u hlavní budovy (poničeno padajícím sněhem ze střechy). Další změnou bylo plynové
vytápění budov, opravena byla sociální zařízení pro cestující a zaměstnance. Pracoviště výpravčího bylo
vybaveno „elektronickým deníkem“.
Koncem roku 2007 byla zahájena elektrifikace tratě.
Ukončení provozu v železniční stanici Jablonné nad Orlicí proběhlo následovně – 21. dubna 2008 byl
ukončen provoz Stavidla 1. Stavidlo 2 a dopravní kancelář ukončily provoz 5. května 2008. Úpravy
spojené z modernizací tratě si vyžádaly vykácení stromů u trati, vybudování nových opěrných zdí,
zboření Stavidel 1,2 a skladu spěšnin společně s vyvýšenou rampou a vybudování nového kolejiště
železniční stanice.
Nádraží v Jablonném nad Orlicí je po znovuotevření trati 20. listopadu 2008 řízeno dálkově ze železniční
stanice v Lichkově. Zrušeny byly funkce výpravčího a signalistů, ve stanici zůstala jen obsluha osobní
pokladny.

Nádraží před chystanou elektrifikací - rok 2008

… a krátce po otevření
Lidé spjatí se železnicí:

Václav Havelka se narodil v Pardubicích v roce 1905. V početné rodině
byl nejmladší. Své dětství prožil nedaleko Pardubic v obci Srch. Po
absolvování reálného gymnázia měla na jeho osud vliv vojenská služba.
Nastoupil k železničnímu vojsku a vystudoval vojenské železniční
učiliště. Ve 30 letech se oženil s Marií Hrubou a společně vychovávali
syny Václava a Ladislava a dceru Alenu. Před jmenováním přednostou
stanice v Jablonném nad Orlicí v roce 1947 působil v různých funkcích
na Slovensku. Od roku 1954 až do roku 1965, kdy odešel do důchodu,
pracoval jako výpravčí v Dolní Lipce, Podlesí a Červeném Potoku.

Václav Havelka na fotografii studentů
vojenského železničního učiliště a se
zaměstnanci železniční stanice Dolní
Lipka
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Josef Sršeň se narodil v Králíkách 20. ledna 1922 v rodině pokrývače
Josefa Sršně a jeho ženy Friedy, rozené Kolmanové. Základní vzdělání
získal v Králíkách a ve Štítech. Následně se vyučil drogistou. V průběhu
II.světové války byl nuceně nasazen. Po osvobození v květnu 1945
nastoupil k ČD a složil kurz výpravčího (mj.sloužil v Červené Vodě).
V roce 1954 byl jmenován přednostou železniční stanice v Jablonném
nad Orlicí. V říjnu stejného roku se oženil s Annou Veverkovou, s níž
vychovával syna Josefa a dceru Věru. V jeho šlépějích u dráhy kráčela
starší dcera Vlasta, kterou měl z prvního manželství. V roce 1957
postavil v Jablonném nad Orlicí v Mlýnské ulici pro své rodiče dům. Mezi jeho záliby patřilo budování.
Svým příkladem dokázal strhnout zaměstnance ČD, kteří patřili mezi nejaktivnější účastníky akcí Z.
Společně s dalšími zaměstnanci železniční stanice se zasloužili o postavení chaty na Maláku, nové školy
a školky v Hradiskové ulici. Mezi jeho největší chloubu za jeho působení ve zdejší stanici patřila její
květinová výzdoba. Poslední léta po svém odchodu do důchodu (1982) strávil v Záchlumí.
Josef Sršeň v uniformě ČD při svém jmenování
náčelníkem železniční stanice v Jablonném nad Orlicí
v roce 1954 a při jarním úklidu v 70. letech společně
s paní Jarešovou

Pavel Kalous

Dovolená
Blíží se čas dovolených a všichni přemýšlíme, kam se vydáme za vysněným odpočinkem. Jedni přemýšlí
o dovolené v zahraničí, jiní vybírají místa v České republice. Velkou roli v rozhodování u většiny z nás
hraje finanční situace. Další faktor, který nás v poslední době ovlivňuje v rozhodování, je obava
z migrace a z terorismu v zahraničních destinacích, která je v tuto chvíli hodně aktuální. Kolegyně k této
problematice řekla: „Pro mě je rozhodnutí jednoznačné. Proč se trápit otázkou ohrožení života, když
i u nás, v naší malé a krásné zemi, je spousta různých míst, která jsou vhodná pro trávení dovolené.
Ruku na srdce, většina z nás nemá procestované ani blízké okolí, ale přemýšlí o dovolených v zahraničí.
Já osobně ráda trávím dovolenou spíše aktivním způsobem. V našem okolí máme možnost udělat si
cyklo- výlety třeba směrem na Jeseníky nebo Šerlich a okolí. Kdybychom už dál na kole nemohli,
můžeme navštívit Zemskou bránu, kde se nachází naučná stezka. Po hezké procházce pak můžeme
zavítat na nedalekou Pastvinskou přehradu, kde je možnost koupání nebo zapůjčení si různých vodních
plavidel.“
Takových míst, kde se dá skloubit turistika, koupání a jiné letní aktivity, je v každém kraji České
republiky mnoho. Přesto ti, co naši zemi už dokonale znají nebo je jednoduše neláká, mohou využít
doporučených zahraničních destinací.
Petra Tutková a Eva Faltusová, leštičky z naší firmy
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Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
Pokud rádi navštěvujete naše krásné zákoutí ČR, tak si určitě nenechte ujít - v Jeseníkách - zajímavou
přečerpávací vodní elektrárnu na vrcholu hory Dlouhé Stráně
jakou jen tak někde neuvidíte.
Já osobně tam jezdím každý rok a pokaždé volíme s přáteli
pěší túru. Už jen cestou nenavštěvujeme prohlídku
elektrárny, která je umístěna u spodní nádrže, ale doporučuji
aspoň jednou zajít tam, kde je spousta informací o historii a
o budování elektrárny.
Když vyrazíte za pěkného počasí, tak vás můžu ujistit, že
výhled na okolí stojí opravdu za to. Několikrát jsme v zimním
období vyrazili i na běžkách. Krásná podívaná je na zasněžený vrchol nádrže. Můžete využít i sedačkové
lanovky z lyžařského areálu Kouty, která vás doveze 4,5km pod vrchol hory, dále pokračovat buď pěšky,
nebo na kole, je i možnost využít skibus, který jezdí kyvadlově. Ve stručnosti pár technických informací o
nádrži: do provozu byla uvedena v roce 20.6 1996, takže letos je to už 20 let. Velká a malá nádrž je ve
výškovém rozdílu 510m, mezi nimiž se voda přečerpává. Horní nádrž má plochu 15 hektarů, je v
nadmořské výšce 1350m a spodní 16 hektarů, v nadmořské
výšce 824m. Max. hloubka nádrže je 26m. Jestliže se do horní
nádrže načerpá voda, její hladina stoupne o 21m a ve spodní
nádrži klesne o 22m.
Mnohem více se můžete dozvědět právě při exkurzi v
elektrárně, která je spojena s přednáškou i krátkou projekcí
filmu o historii celé stavby. Prohlídka trvá přibližně 2 hod.
A co napsat na závěr? Snad jen - vychytat skvělé počasí,
dobrou náladu a s přáteli vyrazit vzhůru na vrchol Dlouhých Strání. :-)
Radek Bartoš, Technolog-programátor CNC/EDM/

PERLY ROZUMU
Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí
právě tak nezbytné jako denní chléb.
H.de Balzac

Pokoj bez knih je jako tělo bez duše.
M.T.Cicero
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Hudba velmi prospívá zdraví,
když ji náležitě užíváme.
Pythagoras
redakce Občasníku

O ČEŠTINĚ NEJEN PRO ČECHY
Rané, nebo ranné???
Jedno n se píše ve slovech typu deník, ceník, týdeník, kožený, vlněný, raný/=brzký – rané brambory/,
havraní, sloní, daný, chráněný, konaný, dceřiná společnost.
Dvě n píšeme u přídavných jmen odvozených příponou -ní, -ný od podstatných jmen, v jejichž základu je
n. Cenný dopis, vinná réva, ranní vlak, spontánní reakce.
Zhlédnout, shlédnout, vzhlédnout! :-)
zhlédnout = spatřit - film, divadlo, výstavu…
shlédnout = pohledět shora dolů – shlédnout z rozhledny, z balkónu
vzhlédnout= vzhůru – k oblakům…

Alena Šafářová, učitelka

Tvrdá práce mě neodradí, ba naopak
Vyrůstala jsem na vesnici. Naši měli zemědělství, tak jsem musela pomáhat.
Mé vzdělání je středoškolské odborné učiliště - obor pánská krejčová.
Po vyučení jsem hledala práci, své řemeslo jsem nechtěla dělat. Kamarádka mi doporučila přihlásit se do
ISOLITU – BRAVO.
Pracuji zde od svých 18 let. Nejprve jsem nastoupila na Montáž - na výrobu baterek. Postupem času
jsem vykonávala přípravu výroby a potom pracovala i ve skladě. Osm let jsem strávila s dětmi na
mateřské dovolené. /Mám kluka 10 let a holku 7 let/. Poté jsem se vrátila do BRAVA.
Kvůli dětem nastal problém sehnat práci na jednu směnu. Takže jsem byla velmi ráda, že mi to v BRAVU
umožnili. Rok jsem pracovala ve skladě, ale tato práce už nebyla pro mě. Tak mě vzala paní Keyzerová
na Montáž. Momentálně pracuji v Kovovýrobě.
Myslím si, že práce v BRAVU mně přinesla mnoho zkušeností.
V Kovovýrobě je do budoucna stále co zlepšovat. Práce se mi líbí a jsem tu spokojená.
Všem spolupracovníkům přeji krásnou dovolenou a hodně pracovních úspěchů.
Q

Monika Hanzlíčková, pilotka KOVO
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OHLÉDNUTÍ ZA VÁLEČNÝM ROKEM 1866
Tam u Královýho Hradce lítaly tam koule prudce z kanonů a flintiček
do ubohých lidiček…
Bitva na Chlumu 3. 7. 1866, označovaná jako bitva u Hradce Králové nebo u Sadové, byla posledním
vážnějším pokusem rakouského velitele Ludvíka Benedeka o zastavení pruského postupu.
Na rakouské straně stálo 191 000 mužů pěchoty, 24 000 vojáků jezdectva a 770 děl.
Zájmy Pruska, jehož armádě velel Helmut Moltke, hájilo 193 000 vojáků pěchoty, 27 000 jezdců a 786
děl.
A u kanonu stál a pořád ládo-ládo-ládo
a u kanonu stál a furt jen ládoval… / kanonýr Jabůrek/
Dunění dělostřelecké palby bylo dobře slyšitelné i u nás v Jablonném.
Ztráty v jednodenní bitvě byly obrovské – na bojišti zemřelo 44 300 rakouských a 9 150 pruských vojáků.

Tuto největší bitvu na českém území připomíná přes 1 400 památníků, pomníků a náhrobků.
Po prohrané bitvě se začala rakouská vojska stahovat směrem k Olomouci. Pruské povozy se zásobami
pro vítěznou armádu se valily po silnici č. 11 a Prušáci vystupovali z pozice vítěze v poražené zemi.
Obyvatelé měst a vesnic, kde byly jednotky ubytovány, měli povinnost nejen poskytnout přístřeší, ale
i základní potraviny a krmivo pro koně.
Doba pro organizování protiprušáckých akcí byla nevhodná.
Přesto se podařilo rakouskému setníkovi Alfrédu Vivenotovi přesvědčit hrstku lidí / 38/ a s jejich pomocí
zorganizovat několik bojůvek, jejichž následky byly pro obyvatele Žamberka, Kyšperku a Jablonného
velice nepříjemné.
V Jablonném dostal Vivenot zajímavou informaci – po císařské silnici z Červené Vody pojede do Ústí nad
Orlicí kolona několika pruských vozů / uváděno i 200!/
Vivenot se dlouho nerozhodoval – na jablonském náměstí vyzýval k protipruskému odboji. Podařilo se
mu shromáždit obyvatele z Jablonného i okolních vesnic – Jamného, Bystřece a Sobkovic.
Tito lidé, vyzbrojeni puškami, cepy a kosami společně s vojáky setníka Vivenota přepadli a zničili
pruskou zásobovací kolonu.
Když pruské vozatajstvo nemohlo odolat přesile, zanechalo přední vozy kolony / asi 50/ na místě
a prchalo zpět k Červené Vodě. Lidé si z rozbitých vozů odnášeli potraviny, železo, oves pro koně…
V půtce bylo zabito 13 / uvádí se i 22/ pruských vojáků a vozků, 2 občané města a 1 žena zemřela na
následky zranění později.
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Tuto nešťastnou událost připomíná pomník na silnici č.11 směrem z Jablonného na Suchý vrch, asi 2 km
nad městem na levé straně, odhalený v místě srážky u příležitosti 25.výročí - 27.7.1891.
Pruská odplata na sebe nenechala dlouho čekat.
Druhý den, v neděli 22. 7. 1866, zahájili odvetu. Pruská setnina obklíčila při bohoslužbě jablonský kostel
a přítomné na mši prohlásila za zajatce. Domů mohly odejít až v poledne ženy a děti. Muži, kteří byli
i neprávem označeni za účastníky přepadení, byli soustředěni na jablonském náměstí, kde každý z nich
dostal 60 – 80 ran holí. 12 jich bylo nakonec odvezeno do kladské pevnosti.Jablonné muselo složit
pokutu 1 000 zlatých výpalného. Prusové zde rabovali a trýznili obyvatele.
Vivenotova ozbrojená šarvátka měla ohlas v hlavním stanu pruského vrchního velitele v Lednici na
Moravě. Proto byla vydána vyhláška, kde byly stanoveny tresty za protipruské akce – peněžní pokuta,
zrekvírování majetku, braní rukojmích, vypálení obce, vojenský soud v Kladsku, zastřelení či oběšení.
Pruské tažení směrem na Vídeň bylo ukončeno diplomatickým zásahem francouzského císaře
Napoleona III.
26. 7. 1866 bylo v Mikulově podepsáno příměří mezi Pruskem a Rakouskem a
23. 8. 1866 v Praze mírová smlouva.

Alena Šafářová, učitelka

Milí čtenáři Občasníku,
do IB jsem nastoupila na začátku března.
Nejprve jsem pracovala jako dělnice na Montáži a po krátké době mi bylo nabídnuto nové zařazení, a to
na 100% kontrolu Motúčka.
Tato činnost mně přišla zajímavá. Nabídku jsem proto přijala a udělala jsem dobře.
Líbí se mi, že každý den se učím novým věcem - jak se celé Motúčko montuje od kola a elektroniky až
po finální montáž.
Každému Motúčku se musí přeměřit všechny parametry, provést zatěžovací test a prověřit, zda je
baterie řádně nabitá, jestli se kola točí správným směrem a zda jsou nalepeny všechny samolepky.
A teprve až po této pečlivé kontrole můžeme poslat výrobek zákazníkovi.
Motúčko je dobrým pomocníkem, který ulehčí spoustu práce.
Všem spolupracovníkům přejeme příjemné prožití dovolené a hlavně šťastné návraty domů.
za kolektiv Motúčka Ilona Ali
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OTEC VLASTI NA ŽAMPACHU
ROK 2016 SE NESE V DUCHU OSLAV 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. / 1316 – 1378/
Hrad Žampach – dnes zřícenina – byl vybudován na přelomu 13. a 14.století na pravém břehu Tiché
Orlice.
Brzy připadl Janu Lucemburskému, otci Karla IV., a byl zastaven pánům z Lipé.
Po roce 1346 přešel do vlastnictví pána Jana ze Smojna, zvaného Pancíř, protože prý ani ve spánku
neodkládal rytířský pancíř. Jan ze Smojna vynikal svou statečností. Když roku 1355 provázel Karla IV. na
korunovační cestě do Pisy, kde chránil císaře, při přepadení se vyznamenal takovou statečností, že Karel
IV. mu zavěsil kolem krku zlatý řetěz, který sám nosíval, a pasoval ho na rytíře.
Z Pancíře se však brzy stal loupeživý rytíř. Podnikal loupeživé výpravy po okolí – okrádal cestující, kupce
a své sousedy…Loupeží denně přibývalo.
Karel IV. chtěl viníka ihned potrestat.
Při výpravě / 1355-1356/proti sídlu loupeživého rytíře prokázal panovník svoji typickou energičnost.
Utábořil se v lese, hrad oblehl a dobyl ze severovýchodního návrší, které bylo později nazváno Karlovice.
Údajně krátce pobýval i u Žampašské studánky mezi Českou Rybnou a Dlouhoňovicemi.
A jako před devíti měsíci zavěsil kolem Janova krku zlatý řetěz, nyní mu položil na stejné místo provaz.
Jana ze Smojna s 18 pomocníky nechal popravit a celé panství podřídil vlastní správě /1355-1356/.
V roce 1357 věnoval Karel IV. panství Žampach Čeňkovi z Potštejna náhradou za hrad a panství Potštejn.
Dobytí hradu Žampach se později stalo námětem mnoha lidových pověstí.
Alena Šafářová, učitelka

Aktivní záloha Armády České republiky
S naší armádou jsem se v životě sešel v nějakých třech etapách.
1. Poprvé to bylo na počátku osmdesátých let, kdy jsem absolvoval základní vojenskou službu.
Ač to bylo v armádě skrz naskrz komunistické a já jsem komunisty upřímně z duše nenáviděl, přesto
vojnu dodnes považuji za přínos do svého života a jsem rád, že jsem jí prošel. Odnesl jsem si odtud
mnohé a také po následujících cvičeních hodnost poručíka, kterou asi ještě stále mám, protože
vojenskou knížku mi nikdo nesebral ani mě nikdo nedegradoval.
2. Moje druhé setkání bylo asi před deseti lety, kdy se mi už začalo vrcholně příčit strašné
zubožení armády, které musel vidět snad každý, i na hlavu padlí. Po celá léta se střídali ministři národní
obrany, kteří se jako nejvyšší vojenskou kvalifikací chlubili modrou knížkou (pro neznalé - modrá knížka
rovnala se neschopnosti výkonu vojenské služby), jeden si dával za přednost, že rád střílí ze vzduchovky,
a korunu všemu nasadila loutková ministryně Vlasta Parkanová. Armáda se stala dojnou krávou
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politických stran a služkou politiků. Její funkce a obranyschopnost klesla k nule. Populisté všech stran si
ohřáli polívku na zrušení povinné vojenské služby, což také později premiér-slaboch řízený báboudominou - dokonal. Měl jsem stále neodbytnější pocit, že pro armádu musím něco osobního
pozitivního udělat a že to nemůžou být jenom kecy. Začal jsem se zajímat o vstup do Aktivní zálohy. Ať
jsem to ale s oblastním velitelem probíral, jak jsem chtěl, méně jak tři až čtyři týdny cvičení ročně by to
být nemohlo. Za situace, kdy jsem si bral dovolené tři až čtyři dny ročně, se mi to zdálo jako časový
přepych. A tak – bohužel - zůstal jsem jenom u keců.
3. Třetí setkání začalo na jaře letošního roku, kdy mi volal jakýsi pan Ludvík Cimburek
a představil se jako poradce náčelníka generálního štábu, který mě chce navštívit a poděkovat za
vstřícný přístup naší firmy k aktivním záložákům. Tak buď si mě ten pán s někým plete, anebo nevím, co
se v naší firmě děje, přemýšlel jsem rychle, protože já vím jenom o jednom aktivním záložákovi –
Michalu Matějkovi. Jenže, jak jsem rychle zjistil, nepletl se ani pán, ani já. Skutečně se jednalo
o jednoho jediného vojáka-záložáka. Tak to musí být s tou naší armádou už hodně zlé, řekl jsem si pro
sebe a můj nesplněný závazek z doby před deseti lety se mi palčivě a neodbytně usadil na mysli.
A odtud už byl jenom krůček k vytvoření organizace – Asociace na podporu Aktivní zálohy, kterou jsme
s dalšími pěti firmami 29. června t.r. založili. Chápu, že v bodě 2. popsané znamená boj s větrnými
mlýny, ale přesto jsem ochoten do něj jít. Když nebudou donkichoti, když nebudou děti, říkající, že císař
je nahý, když nebudou romantičtí snílkové o lepším, nepohne se kupředu už vůbec nic. Sluhové,
přitakávači, vykonavači a báby-dominy budou mít pré.

Proto vidím jako hlavní poslání Asociace toto:
A. Absolutní čistotu a altruizmus úmyslů i skutků. Žádný lobizmus či postranní zájmy nemají
v Asociaci místo. Asociace nebude posluhovat ani politikům, ani stranám, ani armádě,
a dokonce ani populistům.
B. Nastavit nepokřivené zrcadlo stavu armády a vztahu společnost – volení zástupci – armáda.
C. Vnášet do bodu B vnější manažerský pohled a názor: Jak bych to dělal já, kdyby moje firma měla
za úkol zajistit obranyschopnost státu?!
D. Konkrétní, drobnou, každodenní masarykovskou prací například:
-Pozvedat prestiž Aktivních záloh a armády /slovem i příkladem přesvědčovat další firmy
k podpoře Aktivních záloh a další dobrovolníky ke vstupu/.
- Být nápomocní vojákům přecházejícím z aktivní služby do civilu.
-Další v rozsahu bodů A až C. Tyto obecné body průběžně rozvíjet do konkrétních.
Kvido Štěpánek
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JAK SE PŘENÉST PŘES ŠPATNÉ OBDOBÍ
Andrew Carnegie – kárnegi- / 1835-1919/ - americký průmyslník, obchodník, podnikatel a filantrop,
zakladatel nadace, která vybudovala řadu kulturních institucí – koncertní hala Carnegie Hall v New
Yorku
uvedl soubor 4 smíření, která jsou nezbytná k úspěchu
1. Smiřte se s nedokonalostí
Tolerujte nedokonalost jiných. I dobří lidé mohou dělat špatná rozhodnutí. Neznamená to, že
jsou špatní, ale že jsou lidé. Smiřme se i se svou nedokonalostí.
„Chápat lidi a odpouštět jim, k tomu je třeba charakteru a sebeovládání. Každý hlupák dovede
hájit své omyly. Když však své chyby uznáte, cítíte se povzneseni a máte velikánskou radost.“
/A.C./
2. Smiřte se s přítomností Každý den nemusí být dobrý, ale v každém dni je něco dobrého.
Nepropásněte žádný den, ani ten dnešní, i když se zdá, že k ideálu má daleko. Neodkládejte svůj
cíl na jindy.
„Představ si, že stojíš na prahu nevídaného úspěchu, jasný a krásný život ti leží u nohou. Tak
vstaň a čiň se!“ / A.C./
3. Smiřte se se svou intuicí Chcete-li být šťastní, naslouchejte svým cílům. Už cesta k nim vás
naplní. Nezáleží na tom, o jakou cestu jde. Někdo by ji nebral, nerozuměl by jí. Protože on není
vy. Kdo jedná podle intuice, dělá správné věci, i když se nikdo jiný nedívá. „Mluvte o tom, co
zajímá druhého.“ / A.C./
4. Smiřte se se zranitelností
Všimli jste si, že jsme jen lidé, nikoli stroje?
Všichni potřebujeme druhé šance, protože nežijeme v dokonalém světě a napoprvé se nám
většinou nic nepovede. Druhá šance je příležitost k růstu. Úspěch je vrchol mnoha neúspěchů.
Nenesme balvany problémů na zádech! Shoďme je pod nohy a použijme jako odrazový můstek!
„Život je cesta, po níž jdeme jen jednou. Žádná další už nebude. Smiřme se s tím a pak zvýšíme
naději, že život nepromarníme.“ / A.C./
redakce Občasníku

Svezení dakarským speciálem týmu Buggyra
Zase se mi trochu poštěstilo a splnil jsem si další
motoristický sen. Svezl jsem se na místě spolujezdce
s Davidem Vršeckým v dakarském speciálu Tatra
roudnického týmu Buggyra. Využil jsem možnost
volného sedadla při testování tlumičů na Tankodromu
Milovice poblíž Mladé Boleslavi.
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Po krátké prohlídce stroje jsem nafasoval závodnickou kuklu a přilbu. Mechanik týmu přistavil štafle, po
kterých jsem se skrze ochranný trubkový rám nasoukal zhruba dva metry vysoko do kabiny. Zde jsem
byl technikem doslova na míru přikurtován do skořepinového sedadla a připojen interkomem přilby
k palubnímu komunikačnímu systému tak, abych mohl za jízdy komunikovat s pilotem. Ne snad proto,
že bych měl Davidovi kecat do řízení, ale proto, kdyby to náhodou můj žaludek „nedával“, abych si
vůbec v tom kraválu mohl říci o včasné vystoupení. ☺ Pilot za jízdy rozhodně nemá čas pozorovat, jak se
zrovna cítíte. Přiznávám, že jsem se doslova držel jak klíště a místy se i trochu bál. Párkrát jsem
dokonce odhadoval, zda to náhodou nehodíme na střechu. Jízda to byla opravdu pekelná, aby taky ne!
Tento dakarský speciál o váze cca 8,5 tuny pohání 6 válcový motor Girtech o výkonu 950 PS
s úctyhodným točivým momentem 4 200Nm! Jen pro srovnání, je to dvojnásobek výkonu běžného
kamionu. Taková porce už dokáže slušně zamávat se speciálem, který váží zlomek běžného kamionu. Ke
všemu je zde i trochu jinak postavená převodovka, a tak speciál dosahuje v terénu rychlosti až 140
km/h. Takhle doslova letíte terénem díra nedíra a jen odhadujete, jak bude příští náraz tvrdý. Je
potřeba si na férovku přiznat, že ani na pozici spolujezdce navigátora bych asi dakarskou etapu
nevydržel. Rázy a přetížení jsou opravdu značné, a to v Milovicích není poušť a už vůbec ne 60 stupňové
horko! Na klimatizaci a odhlučnění kabiny rovnou zapomeňte. ☺
Suma sumárum, byl jsem rád, že jsem z toho ďábelského stroje po 15 min. jízdy vystoupil s úsměvem na
tváři a bez ztráty kytičky. Odměnou mi tak byla alespoň malá zkušenost, co to vlastně vůbec znamená
jet s Tatrou Dakar. Tedy asi jen částečně. Mechanici v depu se jen smáli a říkali, že „turisty“ vozí
z bezpečnostních důvodů jen na půl plynu!
Michal Doleček, vedoucí dopravy

Výlet k prameni Divoké Orlice
Dne 18. 6. 2016 pořádal klub RESPONSE výlet na kole k prameni Divoké Orlice.
V sobotu ráno jedna skupina nasedla na cyklobus v Jablonném a já jsem přistoupila v Pastvinách. Mé
obavy, že cyklobus bude plný a já se tam nedostanu, se nenaplnily. Možná to bylo tím, že ještě
nenastaly prázdniny nebo že ještě ta pravá cyklosezona nezačala, tak byly všechny cyklobusy, které
mířily na Šerlich, poloprázdné.
Nahoře nás přivítal poměrně studený vzduch, ale ve vytopené Masarykově chatě bylo fajn. Po krátkém
občerstvení vzhůru do pedálů!
Nejdříve jsme museli sjet po sjezdovce do obce Zieleniec a potom dále po silnici. Terén byl velmi
příjemný, asfaltku vystřídala zpevněná lesní cesta až k rašeliništím, kde řeka pramení.
Nejde však o pramen jako takový – řeka Divoká Orlice se rodí v rašeliništích bystřických hor nazvaných
příznačně Czarne bagno a Topielisko .Pohled na tato rašeliniště je turistovi umožněn z rozhledny, odkud
je máme jako na dlani. Přes ně vedou dřevěné chodníčky s informačními tabulemi. Byli jsme zde
v období květu suchopýru, takže celé rašeliniště vypadalo, jako by bylo poseto chomáčky bílé vaty.
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A potom už naše cesta pokračovala novou asfaltovou silnicí po polské straně do Niemojowa. Řeku
Divokou Orlici jsme měli skoro stále po pravé straně. Krajina je tady příjemná, kolem samé louky a cesta
byla poměrně stále z kopce.
V Niemojowe přejíždíme hranice do Bartošovic a jsme opět doma! Dáváme se nahoru do kopce na
Orlickou chatu “U Rampušáka“, kde plánujeme občerstvení, ale naše plány překazila svatba, která se
tam pořádala. Rozhodli jsme se tedy jet kolem Pašerácké lávky po břehu řeky až do Klášterce a Pastvin.
Toto je nejkrásnější úsek Divoké Orlice - v lesnatém říčním korytu je množství balvanů a peřejí a řeku
obklopují místy i rozličné, převážně rulové skalní útvary.
Náš výlet končí v Pastvinách pořádným občerstvením na závěr. Ještě se trochu osvěžit v přehradě
a potom do kopce a domů.
„Skalní“ opět nezklamali, ale i přes malou účast jsme si výlet pořádně užili. Počasí nám přálo a příroda
Orlických hor stojí opravdu za to. Myslím si, že trasa Šerlich-Pastviny patří k jedněm z nejhezčích.
Naším společníkem po celou cestu byla řeka Orlice, která se skládá ze dvou pramenů.
Jižní pramen, Tichá Orlice, pramení zhruba 700 m jihozápadně od vrcholu hory Jeřáb, ve výšce
865 m n. m. Celková délka je 107 km. Severní pramen, Divoká Orlice, pramení ve slatinné oblasti Czarne
Bagno, pod obcí Zieleniec, ve výšce zhruba 800 m. Celková délka je 100 km (30 km tvoří česko - polskou
hranici). Toky obou Orlicí se spojují nad obcí Albrechtice nad Orlicí, často se uvádí u nedalekého Týniště
nad Orlicí, aby pokračovaly dále pod názvem Orlice až do Hradce Králové, kde spojené vody Orlice pohltí
řeka
Labe.
Délka
toku
spojené
Orlice
je
33
km.
Polský název pro Orlici je Orlica, německý název je Adler. Podstatná část řeky leží na území zvaném
dříve Sudety.
Renáta Bartošová, FÚ

PŘIPOMÍNÁME SI
VLADIMÍR VEND - 95. výročí narození
SONOR FILM

- 75. výročí založení

Vladimír Vend se narodil 10. října 1921 v Jablonném nad Orlicí v rodině majitele továrny na výrobu
paramentů Josefa Venda a jeho ženy Růženy, rozené Neškudlové. Obecnou školu a tři ročníky
měšťanské školy absolvoval v místě svého narození, IV. ročník měšťanské
školy v nedalekém Kyšperku. Další dva roky se vzdělával na německé škole
v Šumperku.
Již od útlého dětství měla vliv na jeho charakter angažovanost jeho otce
Josefa, který byl starostou jablonského Sokola, činovníkem KČT a na
začátku 30. let minulého století byl vedoucím sokolského biografu.
V sedmi letech malý Vladimír utrpěl úraz kyčelního kloubu a dlouhodobě
se léčil na ortopedické klinice v Praze Podolí u profesora MUDr. Jana
Zahradníčka, DrSc. Aby si ukrátil dlouhé chvíle náročné rehabilitace,
požádal zdravotní sestru o vypůjčení dvoudílného svazku Karla Smrže
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Dějiny filmu. V průběhu 30. let 20. století prodělal léčebné kúry u proslulého rakouského léčitele
Valentina Zeilleise v Gallspachu. Díky elektro-fyzikální terapii se znovu postavil na vlastní nohy, i když už
nemohl provozovat různé sporty jako ostatní děti.
Všechen svůj mladický elán a energii začal věnovat studiu filmu a jeho tvorbě. Společně s rodiči
navštívil v roce 1931 kino v Praze a poprvé viděl zvukový film - anglické dílo – Zkáza Titaniku. Toto
představení v něm zanechalo velký a nezapomenutelný dojem.
Blíže taky poznal průkopníky amatérského filmu v rodném městě, mezi nimiž byl knihař Vojtěch Holanec
starší a jeho syn Bohumil, majitel autodílny František Ševčík a vlastník liščí farmy Jiří V. Kincl. Již od osmi
let „přičichl“ k filmařskému řemeslu v promítací kabině sokolského kina. Byl taky svědkem montáže
filmového a zvukového zařízení v kině.
Na svoji první promítačku, kterou dostal v deseti letech, vzpomínal v článku Můj život s filmem
následovně: „Byla na kličku, se slabou žárovkou a primitivní a současně na sklíčka. Tedy laterna magika,
a tak není divu, že mně jako malému klukovi magicky učarovala. Později ke mně chodili kamarádi
a nejvíce jsme si hráli s tímto přístrojem, ke kterému bylo více sklíček i několik dvoumetrových filmů
normálního formátu, slepených do smyček, takže se promítaly stále dokola.“
Jeho vášeň pro film nebyla utlumena ani na studiu německé školy v Šumperku. Ba naopak, ve volných
chvílích navštěvoval místní kino. Poznal tak hvězdy německého filmu a v rodině pana Bartela poznal
spřízněné duše. Na jeho doporučení si koupil nový promítací stroj značky Pathé Freeres. Po návratu
domů ho zdokonalil a vylepšil. Získal tím kinoprojektor, i když jen na němý film.
Koncem 30. let mu otec věnoval filmy, které získal od Elektafilmu – a tak začalo jeho sběratelství starých
filmů. Ve stejné době osobně poznal rodinu Čvančarovu, jmenovitě Ferdinanda a Františka,
provozovatele pražských půjčoven a kin. Vzniklo tak nerozlučné přátelství rodin, které neukončily ani
totalitní režimy 20. století.
V roce 1937 našel Vladimír Vend pod vánočním stromkem 8 mm kameru značky Admira JSB a připojil se
tak ke skupině „jablonských amatérských filmařů“. Již v té době natáčeli na 8 mm film fotograf Karel
Neškudla a Miroslav Čamr, na 9,5 mm film Vojtěch Holanec a Pavel Petrů. Majitel liščí farmy Jíří V. Kincl
měl kameru 35 mm a díky ní natočil filmy Otevření Kramářovy chaty na Suchém vrchu, Zimní sporty
v Jablonném nad Orlicí a propagační filmy spojené s chodem liščí farmy. Tyto filmy později věnoval
Josefu Vendovi. První filmem, který Vladimír Vend natočil, se stal dokument z X. všesokolského sletu
v Praze v roce 1938.
Po podepsání mnichovské dohody v září 1938 a vytyčení nové státní hranice koncem roku se stalo
Jablonné nad Orlicí pohraničním městem. V březnu 1939 byl zabrán zbytek republiky a vznikl tak
protektorát Čechy a Morava.
Na začátku 40. let se Vladimír Vend v Praze vyučil řemeslu filmového laboranta. Využil i známost
s filmovými rybáři (režisér Mac Frič, kameraman Ferdinand Pečenka, ředitel pražské UFY Antonín
Procházka), kteří do Jablonného nad Orlicí zajížděli pro
své úlovky, aby nastoupil do filmových laboratoří POJA
FILM. Pod vedením zkušeného šéflaboranta Františka
Balšána se zdokonaloval ve filmové profesi a podílel se
na výrobě filmových žurnálů UFA.
Na začátku roku 1941 koupil od vdovy po Aloisu Jalovci
(zakladatel filmových laboratoří POJA FILM) 35mm
kameru KINAMO a společně s filmovými nadšenci a
kamarády založil v srpnu 1941 v rodném městě
kroužek SONOR FILM. Název kroužku vysvětloval ve
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filmovém dokumentu Sběratel následovně: „Sonor je takové mé filmové exlibris. Jelikož mě bavil trikový
film, tak jsem si vypracoval tuto značku. Sám jsem si ji navrhl, nakreslil a trikově nasnímal. Je to
odvozeno z francouzského slova zvučný. Trikem jsem se chtěl zabývat i v budoucnu, ovšem neuskutečnilo
se mi to.“
K zakládajícím členům filmového kroužku patřili: Jiří Král, Oldřich Macháček, Miloslav Petránek, Josef
Stejskal, Josef Štěpánek a František Ulbrich. Od samého vzniku se natáčelo a pracovalo s normálním
profesionálním formátem 35 mm s optickým záznamem zvuku. Vznikl tak první krátký film „Jablonné
nad Orlicí“ a reportáže z města a z nejbližšího okolí tehdejšího okresu Žamberk, řazené do pěti čísel
SONOR Žurnálu.
Největší snahou bylo úsilí o zachycení dobového života měst a obcí – jejich domů, zvyků a obyčejů. To
bylo patrné i v roce 1945, kdy v rodném městě točili dokument o stavění májky. Jejich počínání neuniklo
německým „ordnerům“, a proto většina filmových záběrů musela být filmována skrytou kamerou.
Vznikl tak filmový materiál o posledních dnech války v našem městě, který byl později využit
Československou televizí. Vznikl i vlastní dokumentární film Ten den přišel o odboji, povstání
a osvobození našeho města. Naposledy využila filmové záběry Česká televize v dokumentárním cyklu
věnovanému 70. výročí konce II.světové války – Jaro 1945 – Když u nás končila válka v 17. díle
pojmenovaném Velké dějiny v malém městě).
Po osvobození pracoval filmový kroužek SONOR FILM bez zřizovatele. Vznikly reportáže a šoty
z významných událostí, společenských, kulturních a sportovních akcí v nejbližším okolí, které byly
začleněny do dvou čísel Žambereckých filmových novin.
Po únorových událostech 1948 se společenské poměry začaly měnit.
Firma Josef Vend – výroba paramentů - byla na začátku 50. let minulého století zrušena a převedena do
podniku Chrámového družstva Pelhřimov, provozovna Jablonné nad Orlicí.
Vladimír Vend nastoupil jako dělník Stabilu, později pracoval v Tesle (smaltovna odporů). Jeho záliba ve
sběratelství filmů vzbudila závist a jejím nečekaným vyústěním bylo jeho zatčení Státní bezpečností
v roce 1961. Shodou okolností v tom samém roce probíhalo setkání filmových producentů ve Vídni,
kteří projevili zájem vidět slavný muzikál Carioca – Letíme do Ria (v hlavních rolích vystupovali Dolores
del Rio a Gene Raymond, je to taky jeden z prvních filmů taneční dvojice Ginger Rogers a Fred Astaire).
Jedinou zachovanou kopii filmu v Evropě měl ve své sbírce Vladimír Vend, toho času pobývající ve
vazbě, který byl převezen z vazební věznice k zabaveným filmům, aby zapůjčil požadovaný film, a znovu
byl odvezen do vězení. Konečný rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Orlicí zněl na 17 měsíců
nepodmíněně. Po odvolání bylo jeho stíhání zrušeno v celém rozsahu Nejvyšším soudem v Praze pro
porušení zákona.
Sbírka filmů byla Vladimíru Vendovi vrácena až po odvolání rozsudku o jejím zabavení (filmy byly
vráceny nadvakrát). Ironií osudu bylo, že v roce 1968 natočila a odvysílala ČST Brno dokumentární film
Sběratel, který seznamuje diváky s osudem Vladimíra Venda a nepřímo mu vzdává hold za jeho vášeň
pro film a filmovou tvorbu (tedy věci, za které ho stejný režim málem odsoudil a potrestal). Ke své vášni
dodává: „Sbírám všechny filmy – zaměřuji se na filmy a žánry takové, kde něco z toho vidím. Dobrý
herecký výkon nebo režijní zpracování, střih, dobrou kameru, hudbu nebo technickou zvláštnost nebo
něco neobvyklého, jímž film vybočuje z průměru. Mám rád grotesky. Sbírám krátké filmy, cestopisy
a dokumentární filmy.“ Ve sbírce Vladimíra Venda najdeme dokumentární filmy o prezidentech TGM
a Edvardu Benešovi, o Janu Masarykovi, protektorátním prezidentovi Emilu Háchovi, německé
a anglické válečné zpravodajské filmy, zpravodajské žurnály o norimberském procesu a o procesu
s K.H.Frankem. Část své unikátní sbírky později věnoval Československé filmotéce.
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V průběhu 60. let přešel Filmový klub SONOR pod MěNV Jablonné nad Orlicí, respektive pod Osvětovou
besedu, vedenou Jaroslavem Keprtou a Josefem Stránským. Později byl FK SONOR začleněn pod ROH
n.p.Tesla, stal se součástí Československého svazu mládeže a v lednu 1969 byl přiřazen do nově vzniklé
organizace Svazu klubů mládeže (SKM). FK SONOR se mohl spolehnout na finanční pomoc MěNV, ONV,
SKM, Okresního domu osvěty a místních závodů Tesla a Isolit.
Na začátku normalizace zanikl SKM a FK SONOR přešel pod správu OV SSM. Technicky byl podporován
n. p. Tesla Jablonné nad Orlicí, Československou televizí Praha, Brno, Bratislava, Ostrava a Slovenským
filmem Bratislava – Koliba. Při redukci filmů z 35 mm na 16mm spolupracoval FK SONOR s Filmovými
laboratoři v Gottwaldově (dnes Zlín – Kudlov).
Další podporu pro svoji zálibu našel pan Vladimír Vend na místním MěNV, zvláště v osobě předsedy
pana Josefa Zářeckého. Dokončeny byly rozpracované filmy a celovečerní dokumentární film „Ten den
přišel“. Mezi filmovými událostmi, které zachytila kamera Vladimíra Venda, patřily memoriály
Q. Štěpánka, dětské filmové festivaly, výstavba a otevření hotelu Černý medvěd, otevření nové školy
1. září 1977, otevření Srdíčka 9. prosince 1982.
Od začátku 60. let se FK SONOR zúčastňoval soutěží filmových amatérů, ať už se jednalo o okresní,
krajské a celostátní soutěže v Hrubé Skále, v Benátkách, ve Vysokově, v Mohelnici, v Přerově aj. Na
přehlídkách získaly jeho filmy řadu ocenění a uznání. ČST odvysílala z jeho tvorby jako první amatérský
film „Komorový odstřel v lomu Mistrovice“. Známější a mezi pamětníky více oceňovaný se stal barevný
film „Jaro v Jablonném“. 20. srpna 1967 natáčel FK SONOR dokumentární film Okresní mírová slavnost
v Ústí nad Orlicí, jejíž součástí byla návštěva prezidenta republiky Antonína Novotného v okresním
městě. Jedním z bodů jeho návštěvy bylo otevření první bezvřetenové přádelny na světě ve Výzkumném
ústavu bavlnářském. Po konečné úpravě a odevzdání kopie dokumentárního filmu byla delegace
FK SONOR (Miloš Štěpán, Vladimír Vend, Jindřich Lehký) přijata na Pražském hradě prezidentem
republiky Antonínem Novotným. Další kopie filmu byla předána řediteli Československé televize Jiřímu
Pelikánovi.
V 70. letech byl FK SONOR proslulý nejen ve Východočeském kraji, ale spolupracoval i s ČST, pro kterou
natáčel šoty pro „Vlaštovku“. Dostal se i na stránky denního a odborného tisku v republice a do vysílání
Československého rozhlasu. Film „Memento“ reprezentoval československý amatérský film na
mezinárodní přehlídce v Moskvě, „Tanec poznání a družby“ se dostal z celostátní soutěže do vysílání
televize NDR. Nejen pro své členy, ale i pro příznivce filmové tvorby pořádal FK SONOR besedy
a odborné semináře s Čeňkem Zahradníčkem, kameramanem Aktualit a Zpravodajského filmu v Praze.
V roce 1972 došlo ke zrušení FK SONOR.
Od roku 1976 do svého odchodu do důchodu v roce 1982 byl Vladimír Vend zaměst-nán jako vedoucí
kina při MěNV, od roku 1977 spravoval kino JZK (Jednotný závodní klub). K povinnostem vedoucího kina
přidal i péči o pořádání Dětského filmového festivalu, mezi dětmi velmi oblíbeného. Mnozí z dnešní
generace si vzpomenou na promítání animovaných amerických grotesek u příležitosti MDD nebo Dne
železničářů, v uvolněných 80. letech.
I po svém odchodu do důchodu se nadále Vladimír Vend věnoval své největší zálibě – filmové tvorbě.
Natočil dokument o oslavách 700 let Jablonného nad Orlicí a filmové reportáže ze společenských změn
v rodném městě z let 1989 a 1990 – Založení Občanského fóra, Generální stávka a Netradiční 1. máj. Od
90. let začal vydávat pohlednice Jablonného nad Orlicí.
Část unikátní filmové sbírky Vladimíra Venda byla zničena při požáru čp. 17 10. září 1992.
Během let prošla FK SONOR řada místních filmových nadšenců a spolupracovníků – ing.Antonín Strnad,
ing.Pavel Strnad, Jaroslav Krátký, Vladimír Vend ml., Josef Šev-čík, František Macháček, Jindřich Lehký,
Čestmír Grund, Jiří Ulbrich, Pavel Petrů, Jaroslav Švec, Jaroslav Pavlíček, Zdeněk Doleček, Zdeněk
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Berounský, Miroslav Andres, Věra Jasanská, akademický malíř Eduard Landa, Jiří Štolc, Zdeněk Kozel,
Zdeněk Lipenský, Antonín Pavlíček, Dagmar Volhejnová, Josef Stránský, Jaroslav Keprta, Karel Seifert,
Jaroslav Haman, Milena Novotná, Alexandr Gregar, Jan Kalous, Leopold Stružka, Aran Štěpánek, Josef
Krejsa, Josef Tihon, Miloš Štěpán, Josef Lux, Anna Vaníčková, Ilona Vychytilová, Alena Zezulová, prof.
Miroslav Chauer a další.
Mezi přátele filmového kroužku patřili divadelní herci a umělci: Milan Sandhaus, R.A.Dvorský, Jaroslav
Malina, Inka Zemánková, sestry Alanovy, Edita Štaubertová, Zdenka Sulanová, Hana Vítová, Jana
Ebertová, Fery Jelínková, Jiří Roll, Soběslav Sejk, Vítězslav Nezval, Jaroslav Tuzar, Rudolf Stahl, Josef
Kazda, Zdeněk Štábla, Čeněk Vávra, Václav Havlík, Arkoni, Gill Legris, Buřinky, Čeněk Zahradníček,
filmový historik Karel Čáslavský, Miroslav Čvančara, Jaroslav Čvančara, ing. Emil Pražan, PhDr. Jan
Tydlitát,prof. Jan Šmok, prof. Pavel Šmok, Jaroslav Cita, Jan Vyčítal, Milan Wolf, ing. Otto Sedláček aj.
Díky filmové tvorbě Vladimíra Venda a společnosti FK SONOR má místní archiv uchovány proměny
našeho města během 20. století. Jeho filmy jsou také svědky společenských změn, které se během
tohoto období udál i v nejbližším okolí.
Vladimír Vend zemřel 28. listopadu 1995 a je pochován v rodinné hrobce na jablonském hřbitově.
Pavel Kalous, Vladimír Vend, Jaroslav Krátký, Jablonné nad Orlicí

Technický kroužek na strojní údržbě a nástrojárně
Isolit-Bravo se věnuje výchově mládeže v technickém rozvoji již na
základních školách. Zřídili jsme technické kroužky a ve svých
prostorách se dětem věnují naši profesionálové ze strojní
údržby nástrojárny.
Podívejme se, co vše se daří, a jak „málo“ v dnešní uspěchané době
stačí na to, aby se na dětské tváři objevila opravdová radost z
vlastního umu, byť je doprovázený časovými
a ostatními investicemi druhých. Cílem je
udržet mezi lidmi základní zručnost,
přitáhnout mládež ke studiu řemesel v
učebních oborech, které jsou v poslední době opomíjeny.
Ze strojní údržby: Na strojní údržbě proběhlo několik technických kroužků
s různým počtem zúčastněných dětí. Všechny části byly zaměřené na manuální
zručnost. Vyráběly se plechové růže, zakrytování elektronické kostky a naposledy
zahradní napichovací jehly na špekáčky. Manuální zručnost byla u dětí
rozdílná a pečlivost je spíše doménou děvčat. Někteří chlapci se přesvědčili,
že správně zkroutit čtyřhran není až tak jednoduché, jak se na první pohled
zdá a tak místo rovné jehly jsme měli různě zprohýbané klacky. Jedna z mála
pouček, které si pamatuji z dob, kdy jsem já chodil do školy, zní: „Když tě
všechno zradilo, pomůže ti kladivo.“ Tak kovadlina vesele zpívala a jehlám
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se udával jejich konečný tvar. Musím podotknout, že děti si výrobky samozřejmě odnesly domů pro
radost svojí nebo jako dárek pro maminky.
Z nástrojárny: Děti se učily základům programování CNC strojů, vyzkoušely si základy na samotných
strojích a na konci roku si vyrobily svoje vlastní šachy. Jsou důmyslně navržené, celé z kovu, uvnitř mají
ukryté magnety, takže se dá říci, že jsou cestovní. Tato překrásná sadička, kterou si každý mladý pracant
odnesl, je rozhodně neprodejná, protože pro mladé členy technického kroužku má cenu vlastního
přičinění, tedy cenu zlata.
Připojujeme pár fotografií z našeho snažení a věřím, že příští rok budou kroužky stejně úspěšné jako
letos.
Vladimír Mejta, strojní údržba
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