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Srpen 1968 – Империй наносит  отверстный  
удар! 

 

To ráno na konci prázdnin už nikdy nezapomenu! 

Táta odcházíval o půl páté na první dělnický vlak, a to už je v té době ještě husté šero. To ráno jsem ho 

ale slyšel v kuchyni chodit a už bylo docela světlo. Něco tu nesedělo. Zaspal snad ?!  Z polospánku jsem se 

začal  probouzet stále víc a slyšel jsem, že v kuchyni je i maminka se starší sestrou. To také nesedělo. Mají 

přece prázdniny! Tak proč vstávají tak brzo?! Pootevřenými dveřmi jsem zaslechl útržky rozhovoru.... “pojedu 

v sedm, jestli vlaky pojedou…vy nikam nechoďte…Tak to už jsem se probudil docela. Proč nemají nikam 

chodit?! Šel jsem rozespale do kuchyně a nalezl tam uplakanou maminku a sestru. „Co se děje??“ Táta 

rozhodil bezmocně rukama a zesílil rádio….“včera kolem třiadvacáté hodiny překročily armády Sovětského 

svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové 

republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí presidenta republiky 

vlády a parlamentu. Předsednictvo vlády vyzývá všechny občany, aby zachovali klid a nekladli postupujícím 

vojskům odpor, protože obrana našich hranic je nyní nemožná…. Proto ani naše armáda nedostala rozkaz 

k obraně země….“ 

Přecházeli jsme zcela zdrceni po kuchyni. Celý svět se v ten okamžik zhroutil. Tolik nadějí, očekávání 

a radosti jsme vkládali do pražského jara, do závanu svěží svobody, který se pro rodiče objevil po dlouhých 

dvaceti letech a pro nás děti vůbec poprvé. Noviny psaly trochu svobodně! Mluvilo se o nápravě starých křivd! 

Začaly rehabilitace lidí, komunisty dříve bezprávně perzekuovaných. Snad prý už blbec, který je komunistou, 

nebude mít brzo nad ostatními moc! Že snad vedoucí budou vybírání podle schopností a možná i charakteru! 

Že snad se už na vysoké školy nebudou přednostně dostávat děti komunistů, ale ten, kdo na to má! Že se do 

naší země možná vrátí právo! Právo komunisty pošlapané, znásilněné a zkarikované pro jejich „třídní“- 

rozuměj násilnickou - potřebu. Dost možná i náš táta, doktor práv, bude zase jednou pracovat jako advokát, 

tak jako před válkou! Že už si snad nikdo nebude zapisovat lidi, kteří jdou v neděli z kostela, aby jim to 

kádrově „polepili“. Že Ota Šik chce jednoprocentní nezaměstnanost, aby se lidé zase naučili vážit si práce! 

Bude se možná moct i cestovat za hranice! Třeba se dokonce nebudou stát fronty na maso, na cukr, na ocet, 

toaletní papír, na zubní pastu! 

Přes odpor nás ostatních vyrazil táta na další vlak. Rozhlas teď hlásil protesty všech organizací, výzvy 

ke klidu a zprávy o prvních srážkách s okupanty. „Na některých místech si lehají ženy před pásy tanků, aby jim 

zabránily v postupu na Prahu. Jsou první mrtví a ranění…“.  

Před sedmou začala situace kolem pražské budovy československého rozhlasu být kritičtější než při 

protifašistickém povstání v roce 1945.“Směrem od Václavského náměstí jsou navršeny barikády a tisíce lidí se 

snaží zabránit postupu tanků vlastními těly…Na budovu rozhlasu dopadají desítky střel… Nevíme, jak dlouho 

ještě budeme moci vysílat…Až uslyšíte státní hymnu, znamená to, že je rozhlas okupanty dobyt…Dalšímu 

vysílání pak už nevěřte…“ Pamatuji si ten okamžik přesně - v sedm třicet pět zazněla hymna -  jako loučení 

s nadějí na svobodu. Maminka usedavě plakala. „I tak to ale stálo za to! Byli jsme zase  na chvilku lidmi…!“. 

Ovšem za okamžik po hymně oznámil  v  rachotu kulometných  a samopalových dávek známý hlas, že 

okupanti už sice v budově jsou, vylamují dveře jedné místnosti po druhé a střílí po všem živém, ale oni že  

ještě ve studiu jsou a dokud budou moci, budou vysílat. „Pokud uslyšíte z rozhlasu jiné hlasy, nevěřte jim!“ 

Nad statečností hlasatelů se nám svírala srdce a zajíkaly hlasy… 
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Začaly dny plné zmatku, ve kterých bylo jasné jediné – jako nikdy předtím a dlouho ne potom stáli 

lidé v jedné řadě proti okupantům.Dělící čára byla jasná a několik málo přeběhlíků jako Indra, 

Šalgovič,Piller,Kolder,Kodaj či Bilak bylo veřejně zavrženo.Odpor demonstracemi byl nebezpečný a okupanti 

se jej v podstatě snažili sami  vyprovokovat . Tudy cesta nevedla.Rozšířily se československé trikolóry, které 

nosil každý, a protiokupační nápisy.  

A tak i v Jablonném po setmění začínala horečná činnost v psaní kamkoli, jen to bylo možné. 

V uvolněné atmosféře pražského jara někdy v květnu 1968 jsme se s kamarády rozhodli začít tajně kouřit a 

naši klukovskou partu jsme přejmenovali na Jablonský kuřácký spolek. Protože jsme na cigarety neměli 

peníze, napadlo kohosi sbírat na ulicích vajgly a zbytky tabáku v nich obsažené, že budeme kouřit v dýmce - 

lulce, kterou jsem bez vědomí mého dědečka od něho vypůjčil.Určitě jsme mohli dostat spoustu nemocí  

včetně tehdy existující tuberkulózy, ale tabák z vajglů byl naštěstí tak hnusný a jeho kouření mělo tak 

bezprostřední  a rychlé žaludeční následky, že jsme si zakouřili jenom jednou a mně to stačilo už na celý 

život, aby se ze mě stal zapřisáhlý nekuřák.  

Spolek měl i svoji vlastní klukovskou řeč, které dospělí neměli rozumět a jejímž základem byla  - je to 

divné, ale pravda – polština. Tedy, aspoň jsme si to tenkrát  mysleli, protože hranice byla zavřená a polsky 

jsme mluvit nikoho jaktěživo neslyšeli. A tak  například vodovodní kohoutek se řekl klukovskou řečí „čuraček 

zazděny“, tank „cirkus oblachowany“ a rozkaz „v zástup nastoupit!“ zněl „proše pána pán za pána, že by pán 

něvidzel pána!“ 

Parta se nyní nevypsané soutěže protiokupačních nápisů aktivně účastnila. A byl tu ještě někdo jiný, 

tajemný, kdo vyrážel  do terénu až dlouho po nás, uprostřed hluboké noci. Na rozdíl od nás, kteří jsme psali, 

jak štětka a kbelík s vápnem dovolily, psal onen neznámý krásným výtvarným písmem evidentně mezi dvěma 

prkny, takže texty měly stejnou výšku a slogany  údernou šťávu. Dodnes nevím, komu patří díky – odhadovali 

jsme tenkrát pana učitele Stránského s manželkou.  

Hlavní českoslovenští politikové byli okupanty zatčeni a odvlečeni do Moskvy. Náš ministr zahraničí  

profesor Jiří Hájek  unikl, vystoupil v OSN a plénum OSN okupaci odsoudilo jako bezpříkladné pošlapání 

mezinárodního práva. Každé ráno jsem se budil s otázkou: „Mami, už nám jde někdo na pomoc?!“ Nechápal 

jsem, jak to, že ještě ne.Asi od té doby ve mně zůstala představa těch, kteří jdou na pomoc – bojovníků bez 

bázně a hany, ochránců práva, kteří přicházejí, jisti si sami sebou, aby napravili křivdy a dali věci do pořádku. 

Asi tak, jako jsem viděl jako docela malý kluk v komunistickém filmovém týdeníku vojáky 3. 

amerického obrněného sboru generála Clarka, kteří přimontovali na tanky buldozerové radlice a  - aspoň tak 

se mi zdálo – na tanky velmi vysokou rychlostí vyrazili k checkpointu Charlie. Komunisté na ně sice plivali 

oheň a síru, ale my jsme je obdivovali a litovali jsme, že berlínskou zeď tenkrát skutečně nerozbořili. A tak 

jsem si teď představoval, že přece to strašné bezpráví, na naší republice spáchané, nemůže ponechat svět bez 

odezvy. 

Mezitím mrtvých a raněných přibývalo -  jen v Praze  bylo za první tři dny více než  30 mrtvých a přes 

600 raněných. Okupační velitel vydal rozkaz střílet na každého, kdo píše nápisy. Pod přímou palbu se dostala  

dětská nemocnice v Praze na Vinohradech, v Prostějově okupanti zabloudili a ze vzteku začali střílet do 

shromážděných lidí. 

 Celou noc na 24.srpna drobně pršelo, ale na státní silnici č.11 zůstal středový pás suchý – tolik se po ní 

přesouvalo okupační vojenské techniky směrem do nitra Čech. Rozhlas i televize stále ještě předávaly 

z tajných míst polními vysílačkami svobodné zprávy. Když okupanti objevili jedno místo, přesunulo se 

vysílání na jiné.Některé vojenské útvary jako Holešovický pluk zvláštního určení či Plzeňskou vzdušnou 

výsadkovou divizi vyvedli jejich velitelé okupantům pod nosem z kasáren do prostoru soustředění v lesích a 

vyčkávali rozkazu k obraně. Holešovičtí připravili plán na osvobození Alexandra Dubčeka, který už ale 
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nestačili realizovat.  V televizi se objevil  člověk  Hřebačka, který tvrdil, že astrologicky předpověděl okupaci 

dávno předtím, než k ní došlo.  

 24.srpna byla vyhlášena jednohodinová generální stávka, které se účastnila  bez výjimky celá 

republika. Také v Jablonném všechny závody stály, všechny obchody byly zavřené, všechny sirény houkaly, 

pan farář Mokrý nechal zvonit Bartolomějem a bratři Unčovští (v klukovské řeči bráchové Unčáci) vylezli na 

věž radnice (za komunistů to byla pošta) a zvonili na zvon, který podle pamětníků zněl naposledy v roce 1918 

při vyhlášení Československé republiky. Z celé země letěla za našimi do Moskvy jednoznačná zpráva:  

Okupantům v ničem neustupujte! Jsme s vámi – buďte s námi!!! 

27.srpna byli politikové z Moskvy vráceni – předtím ale všichni, s výjimkou doktora Františka Kriegla, 

podepsali takzvané moskevské komuniké.Četl jsem ho – a nechápal nic. Bílé bylo prohlášeno za černé a černé 

bylo bílé. Jak tohle mohli, proboha, podepsat?! Dospělí byli  zdrceni. „Je to nová Bílá hora“ – shrnula 

lakonicky paní učitelka Filipová. Františka Kriegla, lékaře - hrdinu, který prošel nacistickými koncentráky, 

chtěli Rusové nejprve na místě zastřelit, potom odvléct na doživotí na Sibiř, ale nic toho statečného člověka 

nepřimělo k tomu, aby strašlivou zradu podepsal. Nakonec jej propustili, protože vytvoření národního 

mučedníka by jim prospělo ze všeho nejméně. 

Krátce po 27.srpnu se rozšířila zpráva, tentokrát  mimo  v té době už cenzurovaný rozhlas a televizi, že 

Hřebačka předpovídá na 5. a 6. září těžké boje. V našem Jablonském kuřáckém spolku jsme neváhali ani 

okamžik. Musíme se jich zúčastnit a řádně se na ně připravit! -  rozhodli jsme. Zbraně samozřejmě nebyly, ale 

našlo se mezi námi několik malorážkových nábojů. Kdosi přinesl od táty z kterési jablonské fabriky (myslím, 

že to bylo dokonce z Isolitu) asi metrovou trubku (pod záminkou, že to je na „flusačku“ na hrách), která 

průměrem nábojům přesně odpovídala. Přišroubovali jsme ji na kus trámku jako na lafetu a pod ní jsme 

zamýšleli umístit petrolejku. Ta měla trubku ohřát a náboj odpálit. Zákluzu náboje bylo zabráněno 

šroubkem.(Zde musím důrazně varovat před podobnými pokusy!Trubka se mohla roztrhnout, šroubek uletět 

a mohli jsme být mrtví nebo zranění i bez okupantů.) Celé zařízení jsme nicméně připravili a úspěšně 

vyzkoušeli v Červeném lomě v Hradiskách. 

 6. září, právě v den mých jedenáctých narozenin, se  zdálo, že Hřebačkova předpověď začíná být 

tentokrát vážně ohrožena. „Někde ovšem musí přeskočit jiskra, která celé povstání odpálí!“ usoudili jsme. A 

dospěli jsme k přesvědčení, že dějiny chtějí, aby se tak stalo právě v Jablonném nad Orlicí. Vyhlédli jsme si u 

státní silnice na  rovince  nad  Jirkovým rejdem  místo asi padesát metrů od vozovky, dobře skryté okolním 

porostem. Zde jsme rozložili stanoviště. Zařízení nemělo mířidla, a tak jsme ho zaměřili průhledem 

trubkou.Protože kolona musela jet čelně k nám, první vozidlo zůstávalo víceméně v zaměření, i když se 

pohybovalo. Další plán nebyl úplně jasný. Předpokládali jsme, že ihned po výstřelu se stáhneme do nám 

důvěrně známých Hradisek, kde jsme si připravili kameny a klacky, a počítali jsme, že odzbrojíme či 

zlikvidujeme průzkumné „žihadlo“, které kolona podle všech našich znalostí z ruských válečných filmů asi 

vyšle ve směru, odkud výstřel přišel. Jakmile budeme mít opravdové zbraně, věřili jsme, máme vyhráno! 

Jak řekli, tak udělali. V teplém odpoledni postupovala po jedenáctce další sovětská kolona. Vybrali 

jsme čelní UAZ, ve kterém jsme tušili velení. „Zamířit!“ velel o dva roky starší Pepa Bergmann. Sledoval jsem 

UAZ skrze trubku a nadsadil asi o metr nad jeho střechu. „Pal!“ Na ten příkaz jsem vložil náboj, utáhl šroubek 

a pod trubku postavil zapálenou petrolejku. Zkontroloval jsem pohledem podle trubky zaměření a všichni 

jsme zalehli. Asi za dvě minuty se trubka ohřála a nálož vybuchla. Se zvukem zlomené  suché větve vylétla 

kulka, ale UAZ minula, protože kolona se sunula dál, aniž by cokoli zpozorovala. Až později nám  došlo, že to 

bylo velké štěstí, protože kdybychom trefili, byli bychom všichni už předem mrtví.Včera  zastřelili okupanti 

v Olomouci dítě, které si hrálo s vodní pistolkou. 
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Tak skončil aktivní odpor Jablonského kuřáckého spolku. Dále už byla možná jenom pasívní 

rezistence. Nenáviděli jsme ve škole ruštinu, odmítali chodit do pionýra, bojkotovali sovětské filmy v kině a 

s nadšením si předávali  protisovětské anekdoty. Nechápali jsme, jak mohla řada dospělých, kterých jsme si 

předtím vážili, otočit a pochlebovat komunistům a okupantům. 

 Ještě jednou se lidé vzchopili a stáli jsme svorně při sobě. To v lednu 1969, kdy se na protest proti 

okupaci a proti postupnému smiřování se s ní, na protest proti postupné ztrátě svobody upálil jako Živá 

pochodeň číslo jedna nesmírně statečný  a čestný student Karlovy univerzity Jan Palach. Kdybychom vytrvali 

a drželi se legionářského „Věrni zůstaneme“ , nemohli nás okupanti zlomit. Není  pravda, že se nedalo nic 

dělat. Brežněv nebyl Stalin, nepsal se rok 1932 a nebyli jsme na Ukrajině, nýbrž v srdci Evropy. Jenže věrnost, 

čest a odhodlání vyprchaly většině za týden. Po pohřbu Jana Palacha přeběhlíci začali získávat definitivně 

navrch. A tak Živá pochodeň číslo dvě – nepředstavitelně statečný  student  Jan Zajíc - už byla na pohřbu  

doprovázena jen okresními politiky. Naši dříve tak obdivovaní se stáhli za závoj mlčení. Živá pochodeň číslo 

tři už byla bagatelizována a zprávy o ní se do přísně  cenzurovaných médií téměř nedostaly. 

Definitivní tečku za pražským jarem 1968 učinil  21.srpen 1969. Jako odpověď na rozsáhlé demonstrace 

proti okupaci nasadili českoslovenští komunisté proti vlastnímu národu po zuby ozbrojené Lidové milice,  

zločinný  spolek agresívních stalinistů. Okupanti se mohli jenom smát. Nemuseli si už špinit ruce : 

Čechoslováci teď násilnicky mlátili a stříleli do Čechoslováků. A aby absurdity, hnusu  a totální zvrácenosti 

nebylo málo, „pendrekový“ zákon podepsal předseda Federálního shromáždění – námi dříve tak obdivovaný a 

milovaný Alexander Dubček. 

 22.srpna 1969 ráno sice  vyšlo slunce, ale nikoli na usmířenou, nýbrž v krvavém závoji ranních 

červánků. Pražské nemocnice byly plné raněných, márnice mrtvých a věznice zadržených. Zemi začínalo 

dlouhých dvacet let poroby, nesvobody, veřejné lži, špiclování, kádrování,udávání, zkažených životů, masové 

emigrace, ostnatých drátů na hranicích, front všude a na všechno a rychlého ekonomického zaostávání.  

Zdaleka dnes není všechno v pořádku a je mnoho věcí, které se mi i velmi nelíbí a s kterými 

nesouhlasím. Nechápu to ale jako problém zásadní – ono totiž absolutně v pořádku nebude nikdy nic a navíc 

ten nepořádek ve svobodné společnosti odráží naše vlastní nedokonalosti. S obdobím komunismu je to 

nicméně nesrovnatelné – škoda, že si to dostatečně neuvědomujeme a dnešní doby, svobody a spousty 

pozitivních věcí si málo vážíme. 

O řadu let později se podobný vývoj začal odehrávat v Polsku. Demokratizace tu  nešla cestou 

reformních komunistů, ale přes nově vytvořenou odborovou organizaci Solidarita. Byl jsem v té době vojákem 

základní služby a bylo nám  jasné, že nechybí mnoho a situace se bude  opakovat –  s tím rozdílem, že to 

budeme tentokrát my, kdo se stane nenáviděnými okupanty. V kritické chvíli vyhlásil šéf polských komunistů 

generál Wojciech Jaruzelski stanné právo a jediným úderem tak smetl Solidaritu na osm let do podzemí. 

Těsně po převratu ale nebylo zřejmé, zda se mu to povedlo a zda vývoj nenabere opačný spád. Vybrané útvary 

Československé lidové armády byly tehdy uvedeny do stavu nejvyšší bojové pohotovosti.  V mrazivých 

prosincových nocích jsme natáčeli motory každé dvě hodiny a čekalo se jen na heslo k roztržení obálek 

s přísně tajnými rozkazy ke vpádu do Polska, na pomoc tamějším komunistům.   

Tenkrát jsem se pevně rozhodl, že se nikdy nezúčastním toho, co jsem sám jako dítě tak těžce 

prožíval. Nikdy nebudu ten, před kterým budou polští tátové ukrývat své manželky a dcery; nikdy to nebudu 

já, po kom budou  polští kluci střílet z kusu trubky a nikdy si nebudou lehat polské mámy před pásy houfnic, 

kterým já velím.Vzpomínal jsem na svého dědečka, jeho anabázi do Vladivostoku a na vzkaz, který mi přes 

hlubinu šedesáti let zanechal : Že když šel do legií, měl také strach, jak to s ním dopadne.Ale řekl si, že i 

kdyby ztratil nohu, ruku nebo oko, je to ztráta velká, ale platí jen na dvacet, třicet, možná padesát let – prostě 

kolik ještě člověku v tu chvíli zbývá života. Ale kdyby ztratil čest – je to ztráta věčná… A začal jsem pro svoji 

myšlenku obnovení československých legií hledat další vojáky, u kterých jsem tušil nalézt pochopení. Měl 
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jsem jako často předtím a mnohokrát potom více štěstí, než rozumu - prošpikovanost důvěrníky 

kontrarozvědky byla v tehdejší armádě totiž značná. Od  útvaru v té době zmizeli nejkovanější komunisté. Jak 

se zakrátko proslechlo, byli organizováni  do pětičlenných  „žihadel“,  která měla zatýkat a zřejmě případně 

hned likvidovat aktivisty Solidarity. Ale pátý den učinil konec našim plánům. Na úsvitu byla bojová 

pohotovost odvolána. Polský quisling si  protentokrát  se svými komunisty a se svou armádou stačil na 

špinavou práci sám… 

 

Kvido Štěpánek 

 

50. výročí sovětské okupace 

SRPEN 1968 

 

Pravověrní komunisté, kterým se říkalo konzervativci, jakékoli kroky k demokratizaci Československa 

odmítali. V odporu je posilovalo vedení Komunistické strany Sovětského svazu / KSSS/ a dalších 

komunistických států, jejichž představitelé se sešli ve dnech 14. a 15.7.1968 ve Varšavě, kde vyslovili „obavy o 

osud socialismu v Československu“. Jejich stanovisko vyvolalo mezi Čechy a Slováky vlnu pobouření a odmítlo 

je i vedení KSČ. 

Sovětský tlak však nepolevoval. Z podnětu KSSS se sešli představitelé ČSSR a SSSR v Čierné nad Tisou. 

Jednání trvalo od 29.7.do 1.8.1968 a československá delegace přislíbila, že bude čelit tzv.protisocialistickým 

živlům. O dva dny později, 3.8.1968, se konala v Bratislavě porada vedoucích představitelů  komunistických 

stran ČSSR, BLR, MLR, PLR, NDR a SSSR, která tlak ještě vystupňovala. Ve společném prohlášení přijatém na 

závěr se uvádělo, že „obrana socialistických vymožeností je společnou internacionální povinností všech 

socialistických zemí“. Vedení KSČ toto stanovisko, které bylo očividným vměšováním do vnitřních záležitostí 

ČSSR, nejen neodmítlo, ale dokonce se zavázalo k určitým ústupkům a zásahům proti demokratickým silám. 

Dubčekovo vedení vycházelo ze zásady, že je třeba udržet spojenectví se SSSR, a domnívalo se, že množící se 

nedorozumění, stejně jako sovětská obvinění, se podaří překlenout. S možností, že by se mýlilo, vážně 

nepočítalo a  nezabývalo se žádnou možností jiného řešení. 

Odpůrci změn se v této době naopak horečně připravovali k podpoře sovětského vojenského vpádu, který 

očekávali. Kolem Vasila Biľaka se zformovala utajená skupina stranických činitelů a také důstojníků StB a 

armády, kteří se chystali na otevřené vystoupení: 17.8.1968 předali sovětskému vedení již druhý dopis, v němž 

žádali o vojenský zásah. 

Došlo k němu v noci z 20. na 21.8.1968. Před 22.hodinou přistálo na ruzyňském letišti v Praze zvláštní 

sovětské letadlo, jehož osádka řídila přistávání bojových jednotek. Sovětská vojska obsadila generální štáb 

československé armády, budovu ÚV KSČ a vládní objekty. Vedoucí funkcionáři KSČ v čele s Dubčekem byli 

odvlečeni do SSSR. Zrádci z řad komunistických politiků vystoupili s požadavkem na vytvoření „dělnicko-

rolnické revoluční vlády“, ale neuspěli. Okupantům se nepodařilo ani zabránit vysílání Československého 

rozhlasu a televize, které burcovaly národ k odporu. Češi a Slováci se díky tomu 21.8.1968 dozvěděli, že jejich 

vlast byla obsazena vojsky pěti komunistických států. Také tiskárny ve své většině zůstaly v rukou vlastenců a 

vycházely z nich noviny a letáky, informující o vývoji situace. 
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V těchto kritických chvílích se československá veřejnost bezvýhradně ztotožnila s Dubčekovým vedením a 

okupaci země rozhodně odmítla. Znovu se také potvrdila československá jednota – Češi a Slováci se nelišili ve 

svých požadavcích na odchod cizích vojsk a na obnovení plné nezávislosti republiky. 

Od časného rána 21.8.1968 a v následujících dnech otřásaly ulicemi československých měst bouřlivé 

demonstrace, docházelo k potyčkám s okupanty, zejména mládež s pomocí domácky vyrobených prostředků 

dokázala zapálit a zničit několik sovětských tanků. Historikové zpřesnili počet obětí sovětské okupace – do 

konce roku 1968 to bylo 137 Čechů a Slováků, během pobytu okupačních vojsk v ČSSR celkem zemřelo přes 

400 lidí. Cizí vojáci zranili mnoho dalších, přestože proti nim nikdo nevystoupil se střelnou zbraní v ruce. 

 Vzdor zmatku, který v zemi panoval, se již 22.8.1968 podařilo svolat delegáty mimořádného XIV.sjezdu 

KSČ, který se sešel v závodě ČKD v Praze-Vysočanech. Z 1534 delegátů zvolených v českých zemích dorazilo 

1192, z 292 slovenských delegátů bylo přítomno 50. Sjezd zvolil nové vedení KSČ, jehož členy byli i politikové 

odvlečení do SSSR, zvoleni naopak nebyli přisluhovači okupantů. Delegáti se jednoznačně vyslovili pro 

odchod cizích vojsk a obnovu státní nezávislosti. 

Postoj československé veřejnosti vzbuzoval obdiv. Díky němu snaha domácích zrádců o převzetí moci 

ztroskotala. Díky němu také sovětští představitelé museli jednat se členy Dubčekova vedení, což původně 

neměli v úmyslu. 

Přesto však československá věc utrpěla vážnou porážku: armáda uposlechla rozkazu prezidenta Svobody, 

v něhož ještě nedávno všichni vkládali naděje, a zemi nebránila. Většina důstojnického sboru v čele 

s ministrem národní obrany naopak začala spolupracovat s okupanty. Prezident Svoboda pak 23.8.1968 spolu 

s dalšími činiteli odletěl do Moskvy, kde došlo k jednání se sovětskými představiteli. V protokolu, který byl na 

závěr přijat, se českoslovenští představitelé zavazovali, že neuznají XIV.sjezd KSČ, že znovu zavedou cenzuru, 

že z vedoucích míst odstraní politiky nepohodlné Sovětům a naopak dosadí jejich stoupence. Současně se 

zavázali vytvořit podmínky pro pobyt sovětských vojsk na československém území. Jediný  MUDr. František 

Kriegel odmítl podepsat potupný moskevský protokol, všichni ostatní se sovětskému nátlaku podrobili. 

Nakonec jej podpořilo i československé Národní shromáždění, které 18.10.1968 schválilo Smlouvu o 

podmínkách a dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSR. Avšak představitelé SSSR stejně jako 

jejich domácí přisluhovači se snažili, aby se tato „dočasnost“ přeměnila ve věčnost. 

A dlouhou dobu se zdálo, že jim jejich úmysl vyjde… 

                                                                                                                   Alena Šafářová 

  



 

8 

Vážení spolupracovníci, přátelé IB, 

právě vychází letní Občasník a Vy jste u toho. Někteří jako aktivní tvůrci a někteří jako čtenáři. Vážíme si 

rozhodně každého z vás.  

Tento letní prázdninový kousek jsme se rozhodli věnovat krvavému výročí naší republiky a to 50. Výročí 

okupace Československa, kdy byla naše, toho času Československá republika, přes noc zrádně obsazena 

vojsky Varšavské smlouvy. 

Důvod, proč této události věnujeme tolik prostoru a předsouváme ji na místo nejdůležitější, je prostý. Žijeme 

v době, kde se máme tak dobře, jak žádná generace před námi. Dokonce tak dobře, že o tom ani nevíme, 

bereme svobodu a dnes už i demokracii jako součást našich úžasných životů, zapomínáme na to, co bylo, jak 

naši předci bojovali za naši současnou svobodu, potažmo životní úroveň a hlavně si absolutně nepřipouštíme, 

že by svoboda nebyla.  

Tak rychle s hrušky dolů. Je moc třeba připomínat si, co bylo a jaká zvěrstva člověk napáchal. A mnohdy pod 

maskou „bratříčka“. 

Svobodu je potřeba udržovat, chránit a bojovat za ni. Politici to za nás neudělají, ti jsou právě těmi, kdo hrají 

ty nebezpečné hry s lidskými štíty, viz osmašedesátý! 

Milan Žemlička, personalista 

Szanowni współpracownicy, przyjaciele IB, 

 

właśnie wychodzi letnie wydanie Občasník i wy tu jesteście. Niektórzy jako aktywni twórcy, a niektórzy jako 

czytelnicy. Doceniamy oczywiście każdego z was. Ten letni wakacyjny kawałek zdecydowaliśmy się poświęcić 

rocznicy krwawych starć naszej republiki, dokładnie 50. Rocznicy okupacji Czechosłowacji, kiedy nasza w 

tym czasie Republika Czechosłowacka, była przez noc zdradziecko okupowana przez wojska Układu 

Warszawskiego. Powód, dla którego poświęcamy tyle miejsca na to wydarzenie i umieszczamy go w 

najważniejszym miejscu, jest prosty. Żyjemy w czasach, w których mamy się tak dobrzy, jak żadne inne 

pokolenie przed nami. Tak dobrze, że o tym nawet nie wiemy, bierzemy wolność, a dziś już demokrację jako 

część naszego niesamowitego życia. Zapominamy o tym, co było, jak nasi przodkowie walczyli o naszą obecną 

wolność, standard życia i absolutnie nie przyznajemy się do tego, że wolności nie było. Bardzo ważne jest, aby 

pamiętać, co było i jakie  okrucieństwa człowieka uczynił. Często pod maską "braciszka". 

Wolność należy utrzymywać, chronić i walczyć o nią. Politycy nie zrobią tego za nas, oni są tymi, którzy grają 

w te niebezpieczne gry z ludzkimi tarczami, patrz sześćdziesiąty ósmy! 

Milan Žemlička, pracownik działu personalnego 

Mezi tanky na rande i do práce 

Slyšel jsem ten příběh snad stokrát! 

Odmalinka mně táta vyprávěl, jak jednoho rána 21. 8. 1968 doslova přistály pod jejich okny tanky. A nebylo to 

pár tanků, byly jich stovky! Naprosto neuvěřitelná událost! Z Chrudimi až do Hlinska stály tanky! Už ani 

neměly kam jet a asi nedostaly rozkazy, tak tam prostě několik dní stály… Byli to Maďaři a Poláci. 

 

Ten den měla narozeniny jeho holka, moje matka, a tak se chystal jít gratulovat. Musel ale zdolat pět 

kilometrů pěšky a právě po silnici, kterou lemovaly tanky napěchované ozbrojenými vojáky, kteří vlastně ani 

nevěděli, proč tam jsou. Můj táta se nikdy ničeho nebál, takže prostě vyrazil…  Možná taky v obavách, co se 

děje tam nahoře, když jeho dívka bydlí u silnice a tam někde na příkopě obšlapují stovky vojáků… O tom ale 
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nikdy nemluvil. Každopádně, když na jeho asi hodinovou cestu mezi tanky pomyslím, běhá mně mráz po 

zádech. 

 

Kolony tanků se nepohnuly několik dní, a tak můj táta vzpomínal i na to, jak chodili do práce podél té 

nekonečné řady. Vždy, když se někdo otočil, naskytl se mu pohled přímo do hlavní tanků. Hrozné! 

 

Co bych chtěl ale zvláště připomenout, je to, že jsem o tom nikdy a nikde nesměl mluvit. Za komunistů bylo 

zakázáno mluvit o všem, co si nepřáli. O našem prvním prezidentovi Masarykovi, o osmašedesátém, o tom, 

jací byli komunisti s…., a o všem, co byla pravda!  

Můj strýc poslouchal Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu a od dětství mně vysvětloval všechny tyhle věci. 

Málokdo by tomu dnes uvěřil, co vše se nesmělo a za co chodili tátové od rodin do basy. Stačilo, abych se 

prokecl ve škole, a táta se strýcem by to měli spočítané.  

Když jsem chodil do školy, v Chrudimi v jednom textilu vyprodali nitě, obyčejné nitě na šití, no a na prodejnu 

prodavačka napsala: „ Nitě nejsou“. V té době zcela normální informace. No ale do rána tam někdo připsal: 

„To zas Gusta na nás něco šije“. 

 

To byl poprask jako hrom! Po celém okrese se rozjeli tajní a estébáci a do večera seděl chlap v base. Jestli to 

napsal on, nebo ne, nikdo neřešil, měli za úkol někoho zavřít. Tenkrát stačilo, aby někdo z tajných v hospodě 

ukázal prstem na souseda, a kontráši ho sbalili a na dva roky to měl sečtené. Ano, tak to prostě bylo! 

 

A dnes? V klidu si zanadáváte na politiky, sprostě je oslovíte, ale nic se vám nestane. V úplném klidu si 

můžete v hospodě nahlas zařvat, co jsou prezident s premiérem zač, a nikdo vám za to na vaši svobodu 

nesahá. Ne proto, že máte pravdu, ale proto, že je svoboda slova a v mém případě svoboda tisku! 

 

Blbý na tom je to, že si nevážíme ničeho! Je nám všechno jedno, nezajímá nás osud naší země, nechali jsme si 

natlačit populismus a do čela státu volíme ničemy, grázly a sprosťáky! (Za tuhle větu bych šel za doby 

komunistů sedět). Kdo ví, jestli nejsme vlastně vlastizrádci, když si to necháme líbit! Naši dědkové by je 

vyklepali z kalhot a vyházeli  z oken! 

Mnohem raději bych slova o okrádání země a zmírajícím páprdovi vyměnil za slova krásná a pozitivní. Pevně 

věřím, že přijde nový Masaryk, že se prostě dočkám, že budeme mít zase „pana prezidenta“!  

Poučme se proto z historie! 

A co vy, jak chodíte do práce? Pod hlavněmi tanků? Na některých tvářích to občas při příchodu na recepci tak 

vypadá… 

Tak na nás občas nahoďte krásný úsměv, když už se máme tak dobře . 

Milan Žemlička, personalista 

IB On-line 

Průmysl 4.0 jede… 

- Rok se přehoupl do druhé půli, dovolená je v plném proudu, každý za sebe nechť vyhodnotí, zda 
zasloužená či nikoliv, konec roku se blíží a sním i Splnění 2018, které bude 15.12.2018 na pravidelném 
místě ve Filipinu.  
 

- Ve smyslu slov, nikdy není hotovo, jsme naplánovali další nové investice, které nás posunou do roku 2019. 
 

- Ukončili jme výběrové řízení na nový 2K lis – po dlouhých cenových „tahanicích“ jsme objednali lis Engel – 
dodán bude v lednu 2019. Cena lisu je třináct milionů korun. 
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- Lisovna zefektivnila výrobu sloučením pracovišť, kde montujeme přímo u lisů, odpadla nám tak zbytečná 
logistika, čímž se zvýšila produktivita práce.  

- Obchodní divize začala prodávat vysoce kvalitní hobby nářadí Ryobi a lepidla, silikony a tmely  španělské 
značky Ceys. 

- 25. 8. organizuje obchodní divize v hotelu Filipinum Den pro své zákazníky. Letos se očekává  rekordní účast. 
V tentýž den spolupořádáme Horský běh Jablonné – Suchý vrch. 

- Motúčko se představilo na Cihelně a v září bude prezentováno na výstavě Galabau v Německu. 
- Kromě toho bude Motúčko opět k vidění v pořadech: „Polopatě“ a „Rady ptáka Loskutáka“. 
- Do sériové výroby jsme zavedli verzi skládacího rámu, který je možné si objednat ke kterémukoli Motúčku. 
- Centrum praktické výuky v nástrojárně se těší na své první žáky – učně a studenty školy v Lanškrouně a 

v Letohradě. 
- Vedle toho běží praxe nástrojařů a strojírenských techniků, kteří pracují o prázdninách v běžném provozu a 

již si vydělávají. 
- A ještě jednou, vedle toho dále běží oblíbené Technické kroužky pro Základní školy. Nezřídka se nám stává, 

že žák postoupí na střední školu a přijde si domluvit, že by chtěl v Technickém kroužku dále pokračovat. 
- Robotická linka nástrojárny byla rozšířena o další CNC High Speed 5-osé centrum. 
- V Kovovýrobě pracuje nový tým, který byl sestaven v rámci rotace Montáže a Lisovny. 
- V Laté nám vznikl nový, jednotný tým logistiky, který zastřešuje kompletní skladování a logistiku v IB. 

Znamená to, že mají na starost vše od „paleťáků“ až po kamiony, včetně logistiky v lisovně a včetně plánování 
a řízení dopravy. 

- Jablonský Gurmán opět rozšířil jídelníček o nová požadovaná jídla, v tomto případě polská a dále rozšířil 
večeře a noční jídla na širší výběr ze čtyř možností. 

- Linka Motúčka se rozšířila na větší plochu VyFi, a připravuje se na výrobní číslo 25000. 
- Za první polovinu roku 2018 jsme vedle toho všeho přispěli na dobročinnost, částkou 2.183.000 Kč. 
- Provedli jsme drobné změny na recepci, doplněním nové kolegyně Lenky Šťastné. 

                                                                                                                                                                 
 Vaše redakce 

IB On-line 

Przemysł 4.0 ... 
 

- Połowa roku minęła, wakacje są w pełni, koniec roku się zbliża, a z nim Splnění 2018, które odbędzie 
się 15 grudnia 2018 roku w restauracji Filipinu. 

- W rozumieniu słów,  nigdy się nie kończy, zaplanowaliśmy nowe inwestycje, które przeniosą nas do 2019 
roku. 

- Zakończyliśmy przetarg na nową prasę 2K - po długich negocjacjach cenowych, zamówiliśmy prasę Engel - 
dostarczona zostanie w styczniu 2019 roku. Cena prasy to trzynaście milionów koron.  

- Lisovna usprawniła produkcję, poprzez łączenie stanowisk pracy, gdzie montujemy bezpośrednio przy 
prasach, dzięki czemu pozbyliśmy się zbędnej logistyki, tym samym zwiększyła się wydajność pracy. 

- Dział handlowy rozpoczął sprzedaż wysokiej jakości narzędzi Ryobi, kleji, silikonów i cementów hiszpańskiej 
marki Ceys. 

- 25. 8. dział handlowy organizuje w hotelu Filipinum Dzień dla swoich klientów. W tym roku spodziewamy się 
rekordowej liczby uczestników. Tego samego dnia organizujemy Górski bieg Jablonné - Suchý vrch. 

- Motúčko zostało przedstawione na Cihelna, a we wrześniu będzie prezentowane na wystawie Galabau w 
Niemczech. 

- Ponadto Motúčko ponownie pojawi się na pokazach: „Polopatě“ i „Rady ptáka Loskutáka“. 
- Do produkcji seryjnej wprowadziliśmy wersję składanej ramy, którą można zamówić do któregokolwiek 

Motúčka.   
- Centrum szkolenia praktycznego w warsztacie narzędziowni czeka z niecierpliwością na swoich pierwszych 

uczniów - praktykantów i studentów ze szkoły w Lanškroun i Letohrad. 
- Ponadto odbywa się praktyka narzędziowców i inżynierów technicznych, którzy pracują na wakacjach na 

normalnych warunkach pracy i zarabiają pieniądze. 
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- I ponownie, obok tego działają ulubione Kółka techniczne dla uczniów Szkół podstawowych.                                       
Często zdarza się nam, że uczeń pójdzie do szkoły średniej i przychodzi do nas z prośbą, że chciałby 
kontynuować swoje prace w Kole Technicznym. 

- Linia robotyczna narzędzi została rozszerzona o kolejne CNC High Speed 5-osiowe centrum. 
- Na Kovovýrobě pracuje nowy zespół, który został stworzony w ramach rotacji Montáže i Lisovny. 
- W Laté powstał nowy, jednotliwy zespół logistyczny, który obejmuje wszelkie magazynowanie i logistykę w 

IB. 
Oznacza to, że jest odpowiedzialny za wszystko, od "palet", aż po rozładunek i załadunek ciężarówek, w tym 
logistykę na lisovně, planowanie i zarządzanie transportem. 

- Jablonský Gurmán po raz kolejny rozszerzył menu o nowe wymagane dania, w tym przypadku Polski i jeszcze 
bardziej rozszerzył kolację i nocne posiłki do możliwości szerszego wyboru dań z czterech opcji. 

- Linka Motúčka  rozprzestrzeniła się na większą powierzchnię VyFi i przygotowuje się na nowy numer 
produkcyjny 25 000. 

- Przez pierwszą połowę 2018 roku przyczyniliśmy się obok tego wszystkiego również do działalności 
charytatywnej w wysokości 2 183 000 CZK. 

- Wprowadziliśmy drobne zmiany w recepcji, przyjmując do pracy nową koleżankę, Lenkę Šťastné. 
                                                                                                                                   

Wasza redakcja 

Doba se vyvíjí, 

ale 

historie se opakuje! 

V rámci moderních vymožeností úplně všeho můžeme skutečně hovořit o nové době! 

 Člověk má naprosto vše, na co si vzpomene. Všeho je nadbytek, přesněji řečeno obrovský nadbytek, včetně 

nabídek na práci. Je to pochopitelně způsobené momentálním nedostatkem pracovní síly na trhu. Člověk má 

tolik nabídek na práci, že může v podstatě jeden den skončit a druhý den dostane práci, kde si vzpomene. 

Nová firma na něj ráda počká, i když to trvá týden, měsíc nebo dva…  

Někteří zaměstnanci této současné situace zneužívají a mají pocit, že když tahají za delší konec lana, mohou 

si dovolit vše. Téma je jasné: „Zaplať víc, nebo odejdu!“ „Vedle mi nabízejí víc!“ Krom toho, že všichni víme, že 

reálně si na peníze nepolepší, zkouší to, a to není fér! Když tahala za delší konec lana firma, tučně tyto lidi 

platila, rozhodně toho nijak nezneužívala ani nikoho nevydírala. Ale on čas ukáže! 

 Všichni moc dobře víme, že historie se opakuje, a tak přeji všem poctivým, co nespekulují, pracují a nemění 

názory podle toho, jak se jim to hodí, poklidný život v jedné firmě, kde rostou a vybudují si takovou pozici, že 

se s nimi bude počítat i v dobách zlých… Zatímco s těmi, co stále někde začínají, nebude a ani nemůže počítat 

nikdo! S přeběhlíky se nikdo párat nebude… 

Na první pohled to vypadá, že nic není problém. Taková je dnešní doba. Je potřeba si ale uvědomit, že vše se 

odvíjí od fungující ekonomiky, která jede na plné obrátky, a to díky automobilovému průmyslu, jehož jsme 

všichni součástí. A pokud bychom pracovali jinde, tak to s tím souvisí také, a v momentě, kdy poklesne hlavní 

tahoun ekonomiky, poklesne zákonitě ruku v ruce vše, co se na tento průmysl nabaluje. Tempo udává 

automobilový průmysl. S ním vše roste a v opačném případě také slábne. 

A tady pozor! Na křivku výkonu ekonomik už nikdo tolik nemyslí. Přitom každý, kdo chodil do školy, ví, že se 

čas od času křivka klikatí a pravidelně po velkých nárůstech přichází schůdek dolů. Všichni mají pocit, že žijí 

teď! Dnes! Možná ještě zítra, ale na to, co bude za měsíc, za rok, celých 80 procent populace vůbec nemyslí. A 

to je moc špatné!  Stejně tak, jak dobré firmy vytvářejí rezervy na horší časy, měl by každý hospodařit, 

pracovat anebo alespoň myslet podobně.  
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Pokud přijdou byť jen o něco horší časy, je třeba, aby měl člověk pevné zázemí. Je třeba mít rezervy anebo být 

součástí týmu kvalitního zaměstnavatele, který je zárukou dobrého výdělku, a tak i zajištění sebe a rodiny.  

Jedním takovým velkým příkladem je naše firma Isolit-Bravo. Česká, prosperující, nezadlužená firma s tradicí, 

značkou, potenciálem moderních technologií průmyslu 4.0, českým vlastníkem i managementem, s výplatami 

na den přesně, nejvyšší průměrnou mzdou široko daleko a nesčetnou řadou benefitů, které už nikdo ani 

nedokáže zpaměti vyjmenovat naráz. Tak tomu říkám záruka osobní budoucnosti! Žádní Španělé, Němci, 

Portugalci, garážmistři práce všeho druhu a kurýrní služby nevyjímaje, bez urážky, to tak prostě je. 

Mysleme tedy na to, že dneškem ani zítřkem život ve většině případů rozhodně nekončí. Je přeci logické, že 

naše životy a bytí na zemi budou pokračovat roky a desetiletí a my máme možnost rozhodnout se mít se 

dobře. Na prvním místě je samozřejmě životní úroveň, důležité je dnes také vydělat si na důchod, a to 

spousta lidí již vážně počítá.  

Co se týče neuvážených přestupů z firmy do firmy, mám na mysli mladší generaci. Je jim většinou jedno, pro 

koho budou pracovat, hlavně když jim něco slíbí. Ale sliby chyby! Mnoho lidí se napálilo, ale s hrdostí sobě 

vlastní nikdy nepřijdou zpět, ke svému původnímu zaměstnavateli, aby kápli božskou, jak že se u něj krásně 

měli, když dostávali svoje vydělané peníze pravidelně a včas na svůj účet, že těch peněz bylo mnohem více, a 

spoustu dalších jistot, které se někdy zdají jako samozřejmost, ale jinde prostě nejsou. Mám na mysli obecné 

případy lidí, kteří se stále prohání mezi novými a novými zaměstnavateli, neváží si těch starých a dobrých a 

čekají, že se někde budou mít ještě lépe. Mnoho lidí se domnívá, že za méně práce bude více peněz. Takto to 

bohužel nefunguje, na to je jednoduchá matematika. Každý, kdo si zkusil podnikat, tak ví, o čem mluvím.  

A tak bych mohl pokračovat… Ale to nejdůležitější, co jsem chtěl sdělit, je, že historie se opakuje a na to je 

třeba myslet v první řadě. 

Dobře se bude mít každý, kdo nemění zaměstnání a vybuduje si ve své firmě určité postavení. Přijdou totiž 

doby horší a dost možná, že se zase začne lámat chleba. Nemysleme si bláhově, že graf lidského blahobytu 

poroste do nebe. Stačí, když se projeví malinká vlnka na grafu automobilového průmyslu a rázem vše letí 

dolů.  

Co je ale horší a rozhodně nás nemine, je vývoj klimatu, který zasáhl naši malou českou zemi snad více než 

ostatní. Stačí jeden takový rok jako 2018 a dopady na ekonomiku mohou být fatální! Nestraším, ale pouze 

předvídám. 

To se může promítat do všech sfér ekonomiky i do našich kapes a domácích rozpočtů. 

Rozhodně bude lépe v těchto dobách pracovat pro zavedenou firmu, se silným zázemím, než pro cizí firmu, 

která nemá tušení, co se v naší zemi děje, a už vůbec ne pro nějakého garážmistra, který to zítra zavře a co 

bude dál, neřeší… 

My obyčejní lidé to ovšem řešit musíme. Odchody do důchodu se posouvají k hranici 65 let, sociální výhody 

jsou tak moc zneužívané, že přituhuje, a podvodů s jakýmikoliv sociálními dávkami ubývá dohledem státu, 

atd. 

Jediná správná cesta je poctivě pracovat u poctivého a kvalitního zaměstnavatele, vybudovat si určitou 

kariéru, být součástí firmy, kde se může člověk nejen realizovat, ale hlavně se řádně zajistit! 

 

   

Milan Žemlička, personalista 
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I v dubnu 1945 panovala ve skupině armád Střed, které velel 

fanatický nacista a čerstvě povýšený polní maršál Ferninand 

Schörner (přezdívaný Krvavý Ferdinand) tuhá disciplína. 

Každý německý voják, který byl nalezen bez písemného 

potvrzení za linií fronty, byl na místě zastřelen. Ve chvíli, kdy 

už téměř nikdo nevěřil na konečné vítězství Třetí Říše, slíbil 

Schörner svým vojákům, že dodrží-li jeho rozkazy, proklestí 

jim cestu do amerického zajetí. Podstatná část jeho skupiny 

armád se přesouvala po státní silnici č.11, která začíná v 

Ostravě a právě zoufalá Ostravská operace měla zabránit 

sklapnutí sovětských obkličovacích kleští. To se Němcům 

podařilo a nyní zbývalo jediné – udržet státní silnici č.11 volně 

průjezdnou. Nic z toho ale Jablonští nevěděli, a tak 5. května 

píchli přímo do vosího hnízda… 

Sobota 5.května 10:30. Jablonské povstání začíná. 5.května pozdní odpoledne. Před Jablonným se 

nahromadilo asi 200 nákladních aut Wehrmachtu. 

Jedná se o německé kapitulaci. 

5. května 18 hodin. Velitel kolony dvou set nákladních 

aut wehrmachtu, která právě složila zbraně jablonským 

povstalcům. O den později byl tento velitel polním 

soudem SS odsouzen k smrti za velezradu a na místě 

zastřelen. 

Vojenský velitel jablonského povstání poručík Josef 

Hýbl. Hýbl se po válce v negativním smyslu účastnil 

lidových soudů s Němci, při kterých docházelo ke 

zvěrstvům. V roce 1953 spáchal údajně sebevraždu, 

ale má se za to, že ho zavraždila StB. 

Neděle 6.května na úsvitu. Luftwaffe provádí letecký 

průzkum situace v Jablonném. Jediná ústupová cesta 

Schörnerovy armády – státní silnice číslo 11 - je již deset 

hodin přerušena. Odvetný úder SS je na spadnutí. 

6. května v pravé poledne. Panthery SS útočí dolů po 

kopci Amerika a dále přes Jablonské koupaliště na 

postavení povstalců. V nastalém boji, který asi po hodině 

skončí vítězstvím Němců, padnou čtyři tankoví ranátníci 

SS a tři povstalci. Na obou stranách jsou také ranění. 

Neděle - 6. května 14 hodin. Polopásový obrněný 

transportér Hakl, ukořistěný povstalci, odjíždí na 

jednání s SS. Uvnitř civilní velitel povstání Ludvík 

Chlumský - předseda Revolučního národního výboru - a 

další jeho členové. 

Pondělí - 7. května ráno. Německé tanky Tygry obsadily 

jablonské náměstí a chystají se Jablonné srovnat se 

zemí. Dvě stě občanů má být zastřeleno jako odveta za 

povstání. 

Úterý - 8. května 9 hodin. Od nedělního odpoledne je 

pro Němce cesta na Západ opět volná. Vojsko se 

přesunuje třemi jednosměrnými pruhy. Podle odhadů 

tak projelo Jablonným nejméně šedesát tisíc německých 

vojáků. 

Pondělí - 7. května odpoledne. Hrabě poručík Jürgen von 

Harling, který zachránil Jablonné před vypálením a 

odvetným zastřelení m dvou set občanů. Hrabě obdržel 

od jablonského Revolučního národního výboru 

šestijazyčný děkovný list, přesto byl ale v nedalekém 

Letohradě zmlácen a přišel o oko. Jablonští ho dopravili 

do Orlickoústecké nemocnice a pečovali o něho. 

Následně byl ale odvlečen rudoarmějci a jeho stopa končí 

v lágru Sibiři. 

16. července. Povstalci oznamují Quidovu smrt. 

 

Všechny fotografie originální z Jablonského povstání. Pocházejí z filmového archivu vynikajícího jablonského amatérského filmaře Vladimíra Venda. Za poskytnutí práv k nim srdečně děkujeme jeho 

synovi. Celý příběh na : https://youtu.be/aFtB21ZbQjQ 

Všechny fotografie Vend pořizoval skrytou kamerou, kterou nesl v nákupní tašce. 

https://youtu.be/aFtB21ZbQjQ
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Co nám na sebe prozradili Martin Mardeus a 
Tadeáš Souček 

 

Tak si takhle v pondělí  do podnikové prodejny přišli dva kolegové pro své zásilky a já si řekla, -  dva manažeři 

-  jeden mladý, jeden v tom nejlepším věku, jeden teprve zkušenosti nabírá, druhý s dlouholetou praxí, tak co 

se jich na něco zeptat a třeba se o to s vámi podělit v našem firemním plátku???  

Pánové samozřejmě nechtěli, ale nakonec to byla milá chvilka, plná vtípků, a dokonce jsem se i něco 

dozvěděla.  

1.) Pánové, kdo vás přivedl na myšlenku zkusit právě pracovní příležitost v Isolitu – Bravo? Kde 

jste se o pracovní příležitosti v Isolitu – Bravo dozvěděli? Máte již nějaké zkušenosti 

s oborem, který je zde vaší hlavní pracovní náplní? 

 

Martin: O pracovní příležitosti jsem se dozvěděl z inzerátu. Tak jsem neváhal a chytil příležitost za 

pačesy. Bohužel moje předešlé zaměstnání mě již nenaplňovalo, již jsem nechtěl být jen tím, kdo ty 

úkoly rozdává, ale chtěl jsem zase něco dělat. Tak jsem si řekl - proč to právě nezkusit zrovna v Isolitu 

– Bravo? Já jsem už dělal snad úplně všechno, takže si dovoluji říct, že i nějaké zkušenosti s oborem, 

který mě čeká tady, mám (smích) a musím říct, že prozatím to tady v Bravu předčilo mé očekávání a 

jsem spokojený. 

 

Tadeáš: Se mnou to bylo trochu divoké (smích). Studoval jsem tři vysoké školy, ale  ani jednu 

nedostudoval. Najednou jsem si řekl, že to vlastně pro život vůbec není důležité, a začal jsem 

pracovat.  Zkusil jsem si práci i za hranicemi, a to přímo v New Yorku, kde jsem pracoval ve firmě 

mého strýce, kde jsem dělal malířské práce. Tato zkušenost byla k nezaplacení. Naučil jsem se jazyk, a 

hlavně si uvědomil hodnoty života a to, že je mi dobře v České republice, a začal si všeho tak trochu 

víc vážit. Pracoval jsem i jako recepční a saunér, ale poté jsem přece jenom chtěl zkusit něco 

,,lepšího“, a tak jsem to zkusil tady a dopadlo to… 

 

2.) Váš obor patří jistě mezi ty náročnější. Jak tedy rádi trávíte svůj volný čas? 

Martin: Většinu mého volného času mi nyní zabere moje 3 měsíční dcerka Tamarka. Ale jinak v mém 

věku už nemusím nějak bláznit, takže jsem spíše takový typ domácí. V mládí jsem si vyzkoušel snad 

všechny sporty. Nyní rád rybařím a jezdím na motorce, také miluji cestování a nadále se zdokonaluji 

v cizích jazycích. Musím ale souhlasit s Tadeášem, že nejlepším učitelem cizích jazyků je opravdu 

vycestovat. Já jsem žil 20 let v Rakousku a troufám si říci, že to také byla nejlepší škola života jak 

v dobrém, tak v špatném slova smyslu.  

 

Martine, když rád cestujete, jaká země vás ještě láká?  

Martin: Japonsko.  

 

Tadeáš: Svůj volný čas trávím samozřejmě rád mezi přáteli jako většina mých vrstevníků. K létu patří 

festivaly, takže již jsem také nějaké navštívil, a předpokládám, že ještě navštívím. Jinak rád sportuji a 

tak trochu závodně hraji in-line hokej na pozici útočníka.  

 

Tadeáši, a prozradíš nám jméno tvé oblíbené skupiny? 

Tadeáš: Metallica. 
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3.) A prozradíte mi vaši oblíbenou knihu a film? 

Martin: Čtu velice rád, takže oblíbených knih mám mnoho. Hudbu si také poslechnu jakoukoli od 

opery po pop, ale takové U2 patří mezi mé TOP! 

 Vy jste se ale ptala na film( smích), takže to je jednoznačně  300 Bitva u Thermopyl a 300 Vzestup 

říše. 

Tadeáš: Já čtu nerad a asi i proto jsem nebyl schopen dokončit ani jednu z vysokých škol (smích). Co 

se týče filmů, nemám rád romarťárny, jinak od hororů po komedie mi vcelku nic nevadí, ale asi bych 

vyzdvihl film Labyrint –Útěk, ten se mi hodně líbil. 

 

 

S pány bylo setkání opravdu příjemné, ale více jsem z nich nedokázala získat, jelikož to byl neustále 

samý vtípek. 

 A milé, nezadané slečny, Tadeáš je single!  

 

Všem přeji krásný zbytek léta a níže přikládám recept od Martina na jednu italskou klasiku. 

 

Lucie Pávková 

 

Pastasciutta 

Ingredience: 

2 cibule, 500 g – 750 g směs mletého hovězího  a vepřového masa 

3 stroužky česneku, oregano, sůl, pepř, olivový olej, rajčata v plechovce, rajčatové pyré, parmazán a penne 

těstoviny 

Postup: 

Cibulku nakrájíme  nadrobno a osmažíme, přidáme maso a osmažíme, až pustí šťávu, a dochutíme solí a 

pepřem. Poté přidáme rajčata a na mírném ohni vaříme hodinu. Když to prochází varem, přidáme hodně 

oregana a česnek a necháme ještě půl hodiny zlehka vařit.  Ke konci můžeme přidat do omáčky na zjemnění 

také parmazán. Uvaříme těstoviny, vše zamícháme a posypeme parmazánem. 

 Dobrou chuť!  

Co nam o sobie zdradzili Martin Mardeus i 
Tadeáš Souček 

Więc tak w poniedziałek rano do sklepu firmowego przyszli po swoje przesyłki dwaj koledzy, a ja 

pomyślałam, dwóch menedżerów, jeden młody, drugi w tym najlepszym wieku, jeden dopiero zdobywający 

doświadczenie, drugi z wieloletnim doświadczeniem, więc o co ich zapytać, żeby później móc się tym z wami 

podzielić. Panowie, oczywiście początkowo nie chcieli rozmawiać o sobie, ale w końcu się zdecydowali.                                                                         

To był miły moment, pełen dowcipów i nawet się czegoś dowiedziałam   

1.) Panowie, kto wam podsunął pomysł, żeby wypróbować swoich możliwości zawodowych w 

Isolite - Bravo? W jaki sposób dowiedzieliście się, że w Isolite – Bravo szukają nowych osób do 

pracy? Macie już jakieś doświadczenie zawodowe w branży, w której obecnie pracujecie? 
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Martin: O możliwości pracy dowiedziałem się z reklamy, więc nie wahałem się i wziąłem byka za rogi. 

Niestety moja poprzednia praca nie dawała mi satysfakcji, nie chciałem być już jedynie tym, który 

rozdaje zadania, ale chciałem robić coś jeszcze, więc pomyślałem, dlaczego nie spróbować po prostu w 

Isolite - Bravo. Robiłem już prawie wszystko, więc pozwolę sobie powiedzieć, że pewne doświadczenie 

związane z pracą w branży, która na mnie tutaj czeka, mam (śmiech) i muszę powiedzieć, że poza tym 

praca w Bravo przekroczyła moje oczekiwania i jestem zadowolony. 

 

Tadeáš: Ze mną było trochę dziwnie (śmiech). Studiowałem na trzech uczelniach wyższych i ani 

jednej nie ukończyłem. Pewnego razu powiedziałem sobie, że to nie jest w życiu ważne i zacząłem 

pracować. Spróbował swoich sił w pracy za granicą, dokładnie w Nowym Jorku, gdzie wykonywałem 

prace malarskie pracując w firmie mojego wujka. To doświadczenie było nieodpłatne, nauczyłem się 

języka i uświadomiłem sobie co jest dla mnie w życiu naprawdę ważne, że jest mi dobrze w Czechach i 

zacząłem wszystko trochę bardziej szanować. Pracowałem również jako recepcjonista i pracownik 

saun, ale potem chciałem spróbować czegoś "lepszego", więc spróbowałem tutaj i okazało się … 

 

2.) Panowie wasza branża należy do tych najbardziej wymagających, jak w związku z tym lubicie 

spędzać swój czas wolny? 

 

Martin: Większość mojego wolnego czasu zajmuje mi teraz moja 3-miesięczna córeczka Tamarka, ale 

w moim wieku już nie muszę jakoś wariować, także jestem raczej domatorem, ale w młodości 

próbowałem wszystkich sportów. Teraz lubię łowić ryby i jeździć na motocyklu, a także kocham 

podróżować i nadal kontynuuje doskonalenie języków obcych. Muszę zgodzić się z Tadeášem, że 

najlepiej się uczy języka obcego podczas pobytu za granicą. Ja mieszkałem 20 lat w Austrii i ośmielę 

się powiedzieć, że to była dla mnie również najlepsza szkoła życia zarówno w dobrym, jak i w złym 

tego słowa znaczeniu.   

 

Martine, jeśli lubisz podróżować, który kraj cię jeszcze przyciąga?  

 

Martin: Japonia  

 

Tadeáš: Swój czas wolny lubię oczywiście spędzać wśród swoich przyjaciół i tak jak większość moich 

rówieśników lato spędzam na festiwalach. Odwiedziłem już niektóre z nich i przypuszczam, że nadal 

będę je odwiedzał, ale lubię również uprawiać sport i trochę zawodowo gram w hokeja na pozycji 

napastnika. 

 

Tadeáši, a zdradzisz nam nazwę swojego ulubionego zespołu?  

 

Tadeáš: Metallica 

 

3.) A zdradzicie mi tutył swojej ulubionej książki i filmu? 

 

Martin: Bardzo lubię czytać, dlatego ulubionych książek mam dużo.  Słucham każdy rodzaj muzyki 

od opery po pop, ale U2 należy do mojego TOP.  Pytała pani jeszcze o film (śmiech), także to jest 

jednoznaczne 300 Bitwa pod Termopilami i 300 Początek imperium.  

Tadeáš: Ja nie lubię czytać i prawdopodobnie chyba dlatego nie mogłem ukończyć żadnej z uczelni 

wyższych (śmiech). Jeśli chodzi o filmy, to nie lubię filmów romatyczych, ale lubię filmy z gatunków 

od horrorów począwszy na komediach skończywszy, jednak do tych moich ulubionych należy film 

Więzień labiryntu. 
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Spotkanie z panami było naprawdę bardzo miłe, ale nie zdołałam więcej od nich wyciągnąć, ponieważ 

był to nieustanny żart. I jeszcze jedno ... miłe, samotne dziewczyny, Tadeáš jest singlem   

 

Życzę wszystkim pięknego lata i niżej dołączam przepis od Martina na jeden włoski klasyk 

 

Lucie Pávková 

Pastasciutta 

Składniki: 

2 cebule, 500 g - 750 g wołowo - wieprzowego mięsa mielonego, 3 ząbki czosnku, oregano, sól, pieprz, oliwa z 

oliwek, pomidory w puszce, przecier pomidorowy, parmezanowy i makaron penne 

Sposób przygotowania:  

Cebulę obrać, drobno pokroić i podsmażyć na oliwie z oliwek. Dodać mięso i podmażyć do mometu, aż mięso 

puści sok, doprawić solą i pieprzem. Następnie dodać pomidory i gotować na małym ogniu  przez godzinę, 

gdy zacznie wrzenić, dodać  oregano i czosnek, gotować jeszcze pół godziny. Na końcu do sosu dodać 

parmezan i wymieszać. Podawać z makaronem penne, posypać tartym parmezanem. 

Smacznego 

 

Motúčko od nápadu po 100.000 výrobek 

 

Je mi vždycky proti srsti říkat já, protože cokoli ve firmě děláme, je práce na pokračování a štafetový 

kolík si předáváme my - mnoho lidí. Takže, není to plurál majesticus, říkám-li téměř vždy my.  Tak i v tomto 

případě. Jakkoli jsem počáteční myšlenku vystřelil já, bez součinnosti skupiny dalších by se nikdy nerozvinula 

do sériové výroby. 

Byl podzim roku 2008 a svět svírala hospodářské krize. Od renomovaných zákazníků jsme dostávali 

dopisy, že teď dva, tři, pět měsíců nebudou nic objednávat, ale že věří, že si v mezičase nějak pomůžeme a 

výrobu zase v budoucnu obnovíme. Paráda, díky za důvěru!  

Když přemýšlíte nad tím, co na světě ještě chybí, skoro vždycky dojdete k tomu, že nic  a že všechno 

už bylo vynalezeno. A přece tomu je právě naopak! A tak, když mě nic ne a ne napadnout, přemílal jsem si 

v duchu staré české rčení: Myslel, myslel, až vymyslel kolečko od trakaře! To je ono! Jenom  musí být 

mechanizované!  

S Motúčkem jsme šli od začátku vědomě proti proudu doby. Tedy žádné šetření, nýbrž důkladný 

poctivý výrobek, nazkoušený tisíci hodin na zkušebně i v terénu. Žádné „okusování“, žádná „kurvítka“. 

Vytyčili jsme si několik výmluvných hesel, z nichž asi nejdůležitější jsou: Pro Motúčko je každý kopec 

hračkou! A  Motúčko bude předmětem dědictví z otce na syna a z dědy na vnuka! K tomu dodejme, že 

se hesel držíme a naplňujeme je. Nemáme strach, že přijdeme o tzv. Replacement business, ze kterého 

normálně výrobci žijí  – tedy, že se výrobek po nějakém čase opotřebí a zákazník si jde koupit nový. Růst 

našeho byznysu spočívá v tom, že s každým prodaným Motúčkem máme ne  o jednoho budoucího zákazníka 

méně, ale o dva či tři více. Protože ho  ukáže sousedům, známým, příbuzným a ti si Motúčko také koupí. 
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Hledíme na to, aby Motúčko bylo multiúčelové,  potřebné a využitelné  po celý rok. K tomu slouží 

řada příslušenství –Sněhovým pluhem  a řetězy na zimu počínaje, přes orací pluh, hrábě, vertikutátor, secí 

nástavbu, válec  - které jsou použitelné od jara do podzimu -  a celoročně použitelnými vidlemi Herkules, ISO 

koulí a širokým sortimentem koreb a nástaveb konče. Rámy jsou s povrchovou úpravou   kladívkovou 

vypalovací barvou, alternativně  také žárově pozinkované a též ve skládací verzi – pak se vám Motúčko vejde i 

do kufru osobního auta a nemusíte sklápět sedačky. 

Vyvážení metrových kusů dřeva z hloubi lesa jsem zkoušel ledasčím a nic neuspělo – pouze Motúčko 

s trakařovou nástavbou. Nedávno jsme přidali silnější variantu 2 X 4 – což je čtyřkolové Motúčko s pohonem 

dvou kol – každé samostatným motorem se svojí baterií. Na tohle Motúčko naložíte až půl tuny buďto 

sypkých,  či drobno-kusových materiálů, jako jsou polínka či kamení (korba má objem 550 litrů), anebo když 

korbu sejmete, je pod ní trubková ložná plocha na materiál typu metrových polen. Stabilita  velmi dobrá, 

výkon vynikající, manévrovatelnost uprostřed porostu  perfektní. Další atraktivní verzí je pásák – Motúčko se 

dvěma motory v turasech a gumovým pásem, který může mít profil do sněhu nebo do bláta. 

Do trendu doby jsme se trefili  typem pohonu. Zpočátku jsme měli obavu, zda bude elektropohon 

výkonem i výdrží dostatečný, a uvažovali jsme o alternativním spalovacím pohonu. Už při prvních zkouškách 

se ale ukázalo, že elektro vítězí na celé čáře. Výkon je plně dostatečný (navíc ve dvou verzích 250 W a 300 W, 

kde třistawattový motor má čtyři póly a tím krouticí moment asi o padesát procent vyšší). Sériový motor je 

pro tento účel ten správný, protože má vysoký krouticí moment od samého počátku rozjezdu. To pseudo-

střídavé motory elektrokol nedokáží. Kdybyste zapřeli motor Motúčka proti silnému ocelovému profilu, ohne 

jej a vynutí si cestu. Také baterie má dostatečnou výdrž a i při velmi intenzívní práci vydrží od nabití do 

nabití nejméně jeden celý den. Elektropohon je navíc – vyjma nabití baterie – bezúdržbový a vždy připraven 

k práci. Výhody jsou jednoznačné a je to jediný správný pohon pro budoucnost. 

 K Motúčku jsme dále vyvinuli řadu příslušenství, která usnadňují  práci v terénu. Tak například 

souprava Beetle-No-More je ucelená sada pro eliminaci kůrovce v malých lesích. Objeví-li se  kůrovec  

v soukromém lese, obvykle má zpočátku úspěch jenom na suchých  či jinak zesláblých stromech, ty silné ho  

pro začátek zasmolí. Stromy napadené kůrovcem  jsou tedy náhodně rozmístěny po lese a vy je musíte v co 

nejkratší době skácet a odvézt. Jinak vyletí nová generace kůrovce a budete ji mít po lese a také budete mít po 

lese – což je těžko přeložitelná slovní hříčka (Jáchyme, hoď ho do stroje!), ale je to fakt. Jak ale skácet smrk 

v jinak hustém porostu? 

 K tomu slouží první díl sady: Vyříznete na smrku obvyklý klínek ve směru, který je nejvíce volný, 

přitáhnete na kmen popruhem soukolí Perfect Chop a strom porazíte. Zůstane sice pravděpodobně viset na 

korunách protějších stromů, ale vy jej máte  na kolečkách a celkem snadno ho podtrhnete. Pozor, jede! Je 

vám líto dřevo nařezat na metry, vyvozit Motúčkem a spálit v kamnech?!Pak použijete druhý díl sady – 

Motúčko Živá kláda. S ním celkem snadno vyvozíte libovolně dlouhé klády na cestu nebo na  jiné místo 

určení. A do třetice, jak naložit tří, čtyř či pětimetrákové klády na valník? Když jste sám? Použijete třetí díl 

sady, nakladač Ruka-Tuna a v jednom klády na valník dostanete. Zbývá už jenom maličkost – jak je dostanete 

na pile dolů, nemáte-li vyklápěčku. I na to sada Beetle-No-More pamatuje. 

Vrátím-li se od specialit k nejrozšířenějšímu provedení Motúčka, pak často připomínám příhodu, jak 

Laurin a Klement v Mladé Boleslavi přešli od výroby velocipédů k motocyklům. Motocykly tehdy ještě nikdo 

neznal a prodej vázl. Laurina napadlo, že by snad v Anglii… Vypravil se tam, ale úspěch žádný zatím nebyl. Až 

jednou mu kdosi poradil, že by snad lord ze Sussexu… Laurin čekal večer za tmy před zámkem, a když lord 

přijel kočárem domů, snažil se ho přesvědčit. Když mě naučíte  za deset minut jezdit, tak to motto od vás 

koupím! Umíte držet rovnováhu na kole?! Umím! A za deset minut lord jezdil a ne jedno, ale mnoho těch 

motto potom od firmy  Laurin Klement koupil… 
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 Tak i já, máte-li  aspoň kousek neplacaté zahrádky, vás za deset minut přesvědčím, že investovaných 

pár tisíc se vám bohatě vyplatí a navrátí v podobě odbourání  nekulturní dřiny se strkáním manuálního 

kolečka do kopce, mnohdy po mokré trávě či blátem. Já osobně rád pracuji i cvičím, ale tuhle hrubou  a 

necivilizovanou raubírnu tedy fakt nemusím! Řekněte, kdo z vás nemá doma elektrický akušroubovák? A 

kolik šroubků zašroubujte doma za rok? Ve srovnání s ním je Motúčko dalece návratnější investicí.  

Málokdy se vám podaří investovat do něčeho tak užitečného a návratného, jako je Motúčko! 

Letos jsme oslavili dvacetitisící prodané Motúčko a sejdeme se na oslavě stotisícího! 

 

Kvido Štěpánek 

 

Motúčko od pomysłu po 100.000 produkt 

  

Zawsze jestem przeciwko mówieniu ja, ponieważ cokolwiek robimy w firmie, to jest to praca kontynuowana, 

przekazywana sztafetowa pałeczka, której mówimy my – dużo ludzi.  

Więc jest to liczba mnoga, dlatego zawsze mówię my. Również w tym przypadku. Bez względu na to, że 

pomysł był mój, bez współpracy z grupą innych osób nigdy nie powstałaby produkcja seryjna. 

Była jesień 2008 roku, a świat znalazł się w samym środku kryzysu gospodarczego. Od renomowanych 

klientów otrzymaliśmy listy, że teraz dwa, trzy, pięć miesięcy nie będą niczego zamawiać, ale że wierzą, że w 

międzyczasie sobie jakoś pomożemy, a produkcję ponownie w przyszłości przywrócimy. Świetnie, wielkie 

dzięki za zaufanie! 

Kiedy przemyślacie nad tym, czego jeszcze brakuje na świecie, prawie zawsze dojdziecie do wniosku, 

że niczego, że  wszystko już zostało wymyślone. A przecież jest dokładnie odwrotnie! Dlatego kiedy nic nie 

przychodziło mi do głowy przypomniałem sobie stare czeskie powiedzenie: Myślał, myślał, aż wymyślał 

koło od taczki do przewozu drewna! To jest to! Tylko musi  być zmechanizowane! 

Z Motúčkem od początku szliśmy świadomie przeciwko upływowi czasu.                                           

Zatem żadnego oszczędzania , ale solidny, przyzwoity produkt, testowany przez tysiące godzin w 

pomieszczeniach testowych i w terenie.  Żadne "obcinanie", żadne " kurvítka". Wymyśliliśmy kilka 

wymownych haseł, z których  chyba najważniejsze to: Dla Motúčka każde wzgórze jest zabawą! Motúčko  

będzie przedmiotem dziedziczenia z ojca na syna i z dziadka na wnuka! Dodajmy jeszcze do tego, że 

trzymamy się tych haseł i wypełniamy je. Nie boimy się, że stracimy tak zwany Replacement business, 

z którego zwykle żyją producenci - że produkt po pewnym czasie ulegnie zużyciu, a klient kupi nowy. Rozwój 

naszej firmy polega na tym, że przy każdym sprzedanym Motúču mamy nie o jednego przyszłego klienta 

mniej, ale o dwóch lub trzech więcej. Ponieważ wspomniany klient pokaże zakupione Motúčko swoim 

sąsiadom, przyjaciołom, krewnym i tym, którzy także je kupią.  

Dążymy do tego, aby Motúčko było wielofunkcyjne, potrzebne i wykorzystywane przez cały rok. Do 

tego służy dostępny asortyment akcesoriów - pługi śnieżne i łańcuchy zimowe począwszy od pługów do 

orania, grabi, wertykulatorów, nakładek, walców - które są użyteczne od wiosny do jesieni - po całoroczne 

używane widły Hercules, ISO kule (haki) oraz szeroki asortyment mis. Ramy są powlekane farbą 
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młoteczkową, alternatywnie również ocynkowane. Produkujemy także ramy w wersji składanej - wtedy 

Motúčko mieści się w bagażniku samochodu osobowego i nie trzeba składać foteli. 

Wywożenia metrowych kawałków drewna z głębi lasu próbowałem wiele razy i niestety nie udało mi 

się - tylko Motúčko z nakładką do przewozu drewna dało radę. Niedawno dodaliśmy mocniejszy wariant 2 X 

4 – czym jest czterokołowe  Motúčko z napędem na obie osie - każda z oddzielnym silnikiem ze swoim 

akumulatorem. Na takie Motúčko można załadować aż pół tony materiałów sypkich czy małych kawałków 

materiału, takich jak krótkie kawałki drewna (polan) lub kamienie  (misa ma pojemność 550 litrów), lub gdy 

zdejmiecie misę, to pod nią znajduje się rurowy obszar przeznaczony do załadunku materiału typu 

metrowych polan. Stabilność bardzo dobra, wydajność doskonała, zwrotność w środku stojaka perfekcyjna. 

Kolejną atrakcyjną wersją jest pásák - Motúčko z dwoma silnikami na gumowych gąsienicach, który może 

mieć profil do śniegu lub błota. 

Do trendu czasu trafiliśmy typ napędu. Początkowo martwiliśmy się, czy napęd elektryczny będzie 

wystarczający zarówno dla mocy, jak i wytrzymałości, dlatego rozważaliśmy alternatywny silnik spalinowy. 

Już przy pierwszych próbach testowych okazało się, że elektro wygrało na całej linii. Moc jest w pełni 

wystarczająca (dodatkowo w dwóch wersjach 250 W i 300 W, gdzie trzystuwatowy silnik jest napędzany 

energią czterech stałych magnesów i tym samym moment obrotowy ma wyższy o około pięćdziesiąt procent). 

Silnik szeregowy jest odpowiedni do tego celu, ponieważ ma duży moment obrotowy od samego początku 

rozruchu. Tego pseudoelektryczne silniki nie zrobią. Jeżeli byście zaparli silnik Motúčka przeciwko mocnemu 

profilowi stalowemu, zegnie go, forsując swoją drogę. Akumulator ma również wystarczającą wytrzymałość, a 

nawet przy bardzo intensywnej pracy może wytrzymać od ładowania do ładowania  co najmniej jeden pełny 

dzień. Napęd elektryczny co więcej – z wyjątkiem ładowania akumulatora – nie wymaga konserwacji i jest 

zawsze gotowy do pracy. Korzyści są jednoznaczne i to jest jedyna właściwa droga do przyszłości. 

 Do Motúčka w dalszym ciągu opracowujemy gamę akcesoriów ułatwiających pracę w terenie. Na 

przykład zestaw Beetle-No-More to kompleksowy zestaw do zwalczania kornika w małych lasach. Jeśli kornik 

pojawia się w prywatnym lesie, zwykle początkowo odnosi sukces tylko na suchych lub słabych drzewach. 

Drzewa zaatakowane przez kornika są losowo rozmieszczane w lesie i należy je możliwie jak najszybckiej 

wyciąć i wywieźć. W przeciwnym razie nowa generacja korników rozprzeszczeni się po lesie, a ty będziesz 

mieć po lesie - co jest trudnym do przetłumaczenia słownym kalamburem (Jáchyme, wrzuć go do maszyny!), 

ale to jest prawda. Jak wyrwać świerk w innym gęstym obszarze? 

 Do tego służy pierwsza część zestawu: Wytnij zwykły klin na świerku w kierunku, który jest 

najbardziej wolny, pociągnij pasek przez pasek przekładni Perfect Chop i wytnij drzewo. Prawdopodobnie 

będzie wisiało na koronach przeciwległych drzew, ale ty masz go na kółkach i możesz je z łatwością 

pociągnąć. Uwaga, jedzie! Jest wam szkoda wycinać drzewa, wywozić  Motúčkem i palić nim w piecu? Użyj 

drugiej części zestawu - Motúčko Živá keřka. Dzięki temu można łatwo wywieźć długie kłody drewna na 

drogę lub do innego miejsca docelowego. I trzeci, jak nałożycie trzy, cztero- lub pięciometrowe kłody drewna 

na platformę? Kiedy jesteście sami?                 Użyj trzeciej części zestawu, ładowarki Ruka-Tuna. Pozostało 

tylko trochę - jak się dostaniecie w dół, nie macie przecież pojazdów samowyładunkowych. Zestaw Beetle-No-

More pamiętaj. 

Wracając do tematu od specjalności do najpopularniejszej wersji Motúčka, często przypominam o 

incydencie, jak  Laurin i Klement z Mladá Boleslav przeszli od produkcji welocyped do motocykli. Motocykli 

wtedy nikt jeszcze nie znał, a sprzedaż była kiepska. Laurin pomyślał, że może spróbować w Anglii ... Pojechał 

tam, ale nie osiągnął żadnego sukcesu. Aż pewnego razu ktoś doradził mu, że może lord z Sussex ... Laurin 

czekał wieczorem w ciemności przed zamkiem, a kiedy lord wrócił powozem do domu, próbował go 

przekonać. Jeżeli nauczysz mnie w dziesięć minut jeździ, to kupię od ciebie ten motor! Czy potrafi pan 

http://www.kontestator.eu/silnik-napedzany-energia-stalych-magnesow.html?iPageContent=5
http://www.kontestator.eu/silnik-napedzany-energia-stalych-magnesow.html?iPageContent=5
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utrzymać równowagę na rowerze? Potrafię! I w dziesięć minut lord jeździł i nie jeden, ale o wiele więcej 

tych motorów  potem kupił od firmy Laurin Klement ... 

 Tak więc i ja, jeśli macie co najmniej kawałek nieuporządkowanego ogrodu, przekonam was w ciągu 

dziesięciu minut, że zainwestowane kilka tysięcy wróci do was wielokrotnie w postaci eliminacji 

niekulturowej pracy z pchaniem ręcznej taczki pod górę, często po mokrej trawie lub błocie. Ja osobiście lubię 

pracować i ćwiczyć, ale ten grubiański i niecywilizowany raubírn naprawdę nie muszę! Powiedzcie, kto z was 

nie ma w domu wiertarki elektrycznej? Ile śrub wkręcacie w domu rocznie? W porównaniu do tego Motúčko 

jest znacznie bardziej powracającą inwestycją.                                         

Rzadko zdarzy się wam zainwestować w coś tak użytecznego i satysfakcjonującego jak Motúčko!  

W tym roku świętowaliśmy dwadzieścia tysięcy sprzedanych Motúček i spotkamy się na świętowaniu 

sprzedaży  stutysięcznego! 

 

Kvido Štěpánek 

 

Kouření škodí pořádku na pracovišti  

aneb 

Nekuřák využívá lépe pracovní dobu… 

 

Je to zcela logické. Zatímco kuřáci několikrát denně odbíhají na svoji cigaretku, nekuřák stále pracuje a 

případné volné minutky věnuje úklidu a svému pracovišti. To je patrné hned na první pohled.  

Kouření se nám totiž zvrhlo a nepřijatelně zasahuje do chodu firmy. Někteří naši spolupracovníci prochodí 

denně i hodinu a více, kterou pochopitelně nemají na co vykázat. Takže se to nějak zprůměruje ať už do režie, 

nebo jinak, čímž jsou pak zkreslené výkony plnění norem. Oba případy jsou naprosto nepřijatelné.  

Kuřákovo pracoviště je na první pohled zřetelné. Má kolem sebe prostě nepořádek, protože nemá čas na 

základní povinnosti. 

Je to naprosto stejné, jako když si domů pozvete řemeslníka. Dohodnete se na částce 200 Kč na hodinu a on 

bude pořád stát a kouřit a na to kouření bude chodit naproti domu za silnici do čekárny, aby vás nerušil. 

Budete to někdo platit? Budete to někdo prosím platit???  

Jsem přesvědčen, že v domácím prostředí nikdo! Neplaťme tedy za tyto přešlapy ani u nás! 

V prémiové složce budeme jasně zohledňovat využívání pracovní doby. A tam nekuřáci jasně vedou! 

Milan Žemlička, personalista 
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Palenie przeszkadza w dbaniu o porządek na 
stanowisku pracy  albo, 

niepalący wykorzystuje lepiej czas pracy 

Całkowicie logiczne jest, że  podczas gdy palacze biegają na papierosa kilka razy dziennie, osoby niepalące 

nadal pracują i ewentualne wolne minuty poświęcają na sprzątanie i dbanie o swoje stanowisko pracy.  

Jest to zupełnie oczywiste na pierwszy rzut oka. Częstotliwość opuszczania przez pracownika stanowiska 

pracy w celu zapalenia papierosa nas zdegradowała i niedopuszczalnie zakłóciła funkcjonowanie firmy. 

Niektórzy z naszych współpracowników przechodzą dziennie godzinę i więcej, którą oczywiście nie mają 

gdzie zapisać, tak więc się to jakoś uśrednia, bądź zapisując brakujace godziny do režie lub gdzieś indziej, co 

zniekształca standardy wydajności pracy. Oba przypadki są całkowicie nie do przyjęcia. 

Stanowisko pracy palacza jest oczywiste na pierwszy rzut oka, jest po prostu brudne, panuje na nim bałagan, 

ponieważ palacz nie ma czasu na podstawowe obowiązki. 

To dokładnie tak samo, jak wtedy, gdy zaprosicie do domu rzemieślnika, uzgodnicie z nim kwotę 200 koron 

na godzinę, a on będzie ciągle stać i palić papierosy, a na to palenie będzie chodzić na drugą stronę ulicy do 

poczekalni, a to by wam nie przeszkadzało. Zapłaciłby ktoś z was za to? Pytam, zapłaciłby ktoś za to? 

Jestem przekonany, że w środowisku domowym nikt! Więc nie płaćmy za te dreptanie także u nas.                                      

W składnikach premii będziemy wyraźnie brać pod uwagę wykorzystanie czasu pracy, a tam osoby niepalące 

mają wyraźną przewagę. 

Milan Žemlička, pracownik działu personalnego 

 

Vy neznáte Dvořáka?! Ten byl přece se mnou 
na vojně! 

 

Z repertoáru historek mého otce 

 Můj otec, právník, mi vyprávěl - jak už to tátové dělávají -  mnoho poučných historek. Na řadu z nich 

si dodnes vzpomínám a zařadil jsem je do svého arzenálu nástrojů pro analýzu lidských duší. Jedna, mající 

širokou obecnou platnost, se odehrála asi takhle: 

 Jakýsi vzdělaný muž, advokát, cosi otci vyprávěl a jeho příběh se hemžil nějakým Dvořákem. Dvořák 

to a ono, Dvořák sem a Dvořák tam, prostě ústřední postavou příběhu byl Dvořák. Tátovi to bylo divné, 

protože si nevzpomínal na žádného Dvořáka, kterého by s dotyčným advokátem znali společně. A tak to po 

chvíli už nevydržel a zeptal se: Promiňte, asi mi to nějak nedochází, ale kdo je to ten Dvořák?! Načež se muž 

zarazil, překvapeně se na mého otce podíval a se samozřejmostí sobě vlastní řekl: „Vy neznáte Dvořáka?! Ten 

byl přece se mnou na vojně! 
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Z historky jsem si odvodil dvě poučení: 

-každé malé dítě si myslí, že je středem vesmíru. Pětileté dítě nechápe, že existují cizí lidé, kteří neznají jeho 

maminku nebo je vůbec nezajímají jeho pokroky v mluvení a malování a když něco fotí, tak že nechtějí, aby 

ono bylo v záběru. Dítě si vždy myslí, že je středobodem světa a svět, spíše vesmír, že je tu pro něj. Stává se, 

že někteří lidé z tohoto stavu nevyrostou a ve větší či menší míře v něm zůstanou trčet po celý život. 

-všichni máme větší či menší snahu přisuzovat jiným lidem svoje smýšlení. Když manžel opustí rodinu a 

odejde za milenkou, myslí si manželka, že musí bez dětí strašně trpět. Posuzuje ho podle sebe. Ale on je asi 

rád s milenkou. Když ve firmě dáváme šanci na nové vynikající pracovní místo, myslíme si, že se na něj lidé 

pohrnou o překot. Je to nové, kvalifikované, moc zajímavé, výborně  placené – já být na jejich místě, tak bych 

se o to porval! A ono to tak vůbec není, protože lidé smýšlejí jinak, než já nebo Milan Žemlička. A tak dále, 

příkladů si jistě dosadí každý dost sám.  

Čímž  jsem vám odhalil jednou velkou manažerskou chybu, které jsem se dopouštěl celý život: Že jsem 

totiž jiným lidem přisuzoval stejné či podobné smyšlení, jako mám sám! 

Kvido Štěpánek 

P.S. A příště z repertoáru tátových historek bude téma: Nenechte se ztantovat! 

 

Pan nie zna Dvořáka?! Ten był przecież ze 
mną w wojsku! 

 

Z raportu opowiadań mojego ojca  

 Mój ojciec, prawnik, opowiadał mi - jak to robią tatusiowie - dużo pouczających historii. Wiele z nich 

wspominam do dzisiaj i umieściłem je w swoim wachlarzu narzędzi do analizy ludzkich dusz.  Jedna, mająca 

szeroką wartość ogólną, przebiegła w następujący sposób: 

 Jakiś wykształcony mężczyzna, adwokat, opowiadał coś ojcu, a jego historia roiła się od jakiegoś 

Dvořáka. Dvořák to, Dvořák tamto, Dvořák tu, Dvořák tam, po prostu centralną postacią w tej historii był 

Dvořák. Tacie wydawało się to dziwne, ponieważ nie przypominał sobie żadnego Dvořáka, którego by 

z wymienionym adwokatem  razem znali.  Dlatego po chwili już nie wytrzymał i zapytał: "Przepraszam, jakoś 

sobie nie przypominam, ale kim jest ten Dvořák?!" Po czym mężczyzna zatrzymał się, zaskoczony spojrzał na 

mojego ojca i uznając to za oczywiść powiedział do siebie:  „Pan nie zna Dvořáka?! Ten był przecież ze mną w 

wojsku!‘‘ 

 Z historii wyciągnąłem dwie lekcje:  

- każde małe dziecko myśli, że jest centrum wszechświata. Pięcioletnie dziecko nie rozumie, że istnieją obcy 

ludzie, którzy nie znają jego mamy lub nie są zainteresowani jego postępami w mówieniu czy malowaniu, a 

kiedy robią zdjęcia, nie chcą, aby było w ujęciu. Dziecko zawsze myśli, że jest centralnym elementem świata, 

a świat, raczej wszechświat jest tu dla niego.  Zdarza się, że niektórzy ludzie z tego stanu nie wyrastają i w 

większym lub mniejszym stopniu pozostaną w nim do końca życia. 
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- wszyscy mamy większe lub mniejsze sposobności przypisywać innym ludziom swój tok myślenia.  Kiedy 

mąż opuszcza swoją rodzinę i wyjeżdża do kochanki, jego żona myśli, że musi strasznie cierpieć bez dzieci. 

Ocenia go według siebie. Ale on jest chyba szczęśliwy z kochanką. Kiedy w firmie dajemy szansę na nową, 

doskonałą pracę, myślimy, że ludzie będą się do niej garneli. Jest to nowe, kwalifikowane (odpowiednie do 

pełnienia jakiejś funkcji lub wykonywania jakiegoś zawodu), bardzo interesujące, dobrze płatne - ja będąc na 

ich miejscu bym się o to pobił! A to wcale tak nie jest, ponieważ ludzie myślą inaczej niż ja czy Milan 

Žemlička. I tak dalej, niewątpliwie wiele przykładów dopowie sobie każdy sam.   

W ten sposób ujawniłem Państwu jeden wielki błąd zarządzania, który popełniałem przez całe swoje 

życie: Że przypisywałem innym ludziom takie same lub podobne przekonania jakie sam posiadam! 

Kvido Štěpánek 

 

A ještě k Motúčku. To, že začátky nebyly lehké, dokládá jedna z cestovních zpráv obchodníků IB: 

Cestovní zpráva Milana Žemličky z roku 2012: 

Zdravím kolegové, 

 

níže uvádím, jak bláznivě, ale, jsem se prosadil s prvním Motúčkem v ZOO, jak jsem získal objednávku přímo 

od ředitele jednoho slovenského ZOO a ještě něco navíc. 

 

Nebylo to lehké,  

telefonicky to prostě nelze, řeknou, že nic takového nepotřebují a dostat se k někomu, kdo o tom rozhoduje 

je nemožné. 

Stojíte za bránou a nepustí vás dovnitř. 

 

Jak jsem na to od lesa šel: 

 

Tak jsem si vypozoroval, když odběhla vrátná a podlezl jsem závoru, najel s Motúčkem v tichosti mezi lidi, co 

tam vozili s kolečky cosi ke zvířatům. Přijel jsem mezi ně a prohlásil: "mám se tu hlásit o práci" koukali na 

mě, jako když spadnu z oblakou. 

Povídám: "nakládej! Já to mám placený od fůry", borec mě naložil se slovy: "choď hore k buvolom" a já vyrazil 

rovně do brutálního svahu, zatímco oni jezdili cik cak po cestičce.  

 

V tom si vrátná všimla na kamerách, že mezi ty zeleně oděné muže nepatřím a šla po mě. Řvala jak pavián.... 

Povídám: "mám se tu hlásit o práci, pozval mě sám ředitel, kde vlastně je, o půl tu měl být. Rychle ho 

zavolejte nebo odejdu!"  

 

V tom šla okolo technická pracovnice a všimla si, že osa mého "kolečka" je jiná, než mají jejich kolečka a 

odhalila, že jsem jim to přišel prodat. Byla to holka mazaná.  

Představila se jako technička na slovo vzatá. Když jsem jí odprezentoval, jak to celé funguje, mimo jiné, měla 

velký zájem, jak je elektromotor uložen v ose, zeptala se mě, kam se leje benzín. A když jsem jí to celé 

vysvětlil ještě jednou, tak dala nový dotaz: "a čo sa do toho leje preboha?", to šla do kolem už i vrátná, naštěstí 

zároveň přicházel ředitel, který byl pro náš produkt zapálen hned, jak ho viděl, a tak jsme šli jezdit. 

 

Pak jsem tam ještě musel přejet všechny potoky a projet všechny kopce a bylo ujednáno. 
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Udělali jsme ihned objednávku na první kus. Zároveň sdělil, že potřebuje nejméně 4ks, ale nemá to ve 

finančním plánu, takže potřebuje otestovat dva provozy a pak, že bude postupně dokupovat. 

 

Mezi řečí jsem pochopil, že má velký vliv na ostaní ZOO, a že bude velký "mejdan" pro všechny ZOO 

z teritoria bývalého ČSSR. 

Dohodli jsme se na zápůjčku jednoho motúčka na 3 měsíce, protože potřebují testovat ty dva jejich provozy 

současně, a za to jsem dostal pozvání na prezentaci Motúčka při výroční valné hromadě všech ZOO z 

Československa a budu moci odprezentovat Motúčko před všemi šéfy těchto organizací. 

 

 

Konkrétně, v květnu se sjede asi 30 šéfů všech ZOO a my budeme u toho. 

Peněz na zbyt sice nemají, ale když se pro to nadchnou, jistě najdou cestu, jak si ten nákup obhájit a usnadnit 

tak těžkou práci zaměstnancům, kteří pečují o  ta vzácná zvířata. 

 

Tak to jen velmi stručně, jak ač nestandardně a s určitou dávkou štěstí se lze prosadit. 

 

napsal Milan Žemlička v r. 2012.  

A Milan Žemlička dodává v roce 2017, že dnes jsou Motúčka zavedená ve všech ZOO a nemohou si je 

vynachválit. 

Motúčko -  Mobarrow - Motokarre 

Není to tak dávno, co Motúčko  oslavilo 20 000 vyrobených a 

prodaných kusů! 

 Řeklo se, že na další metu 30 000 nebudeme čekat dlouho, a to 

i díky čím dál více rostoucímu zájmu ze zahraničí. 

 Během pár let se podařilo vybudovat již v několika zemích 

stabilní zastoupení, kde je o Motúčko obrovský, stále stoupající zájem.  

Mezi tyto země patří Německo, Itálie, Francie, Švédsko a Rakousko. 

 Pro ně  se v roce 2018 vyrobilo více než 700 Motúček, a to je  ještě 

téměř půl roku před námi! 
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 Ovšem tím to nekončí. Obchod rozvíjíme například 

v Anglii, Švýcarsku, Norsku, Belgii, Slovinsku, Finsku, 

Dánsku, Chorvatsku a Lotyšsku, kde se objednávky za rok 

2018 pohybují těsně pod 200 ks! 

 Díky zahraničním výstavám, kde je o Motúčko skutečně 

velký zájem, naší internetové propagaci a spokojeným 

zákazníkům (což je drtivá většina majitelů Motúčka) 

proběhla obchodní jednání a první objednávky v Chille, 

USA, Kanadě, Ukrajině, Rusku, Irsku, Austrálii …  

 Dá se tudíž předpokládat, že na konci roku pokoří počet 

prodaných Motúček do zahraničí s přehledem 1 500ks!  

 Čeho si cení v zahraničí na Motúčku nejvíce? Proč 

se mu tak daří? 

 JE  JEDNODUCHÉ, a to je vlastně vše! 

 Je to nástroj, co značně šetří práci, je ekologický, 

bezúdržbový, na jedno nabití vydrží celý pracovní den a je 

použitelný vlastně k čemukoliv a kdekoliv. Za dlouhá léta 

se vymyslela mnohá příslušenství, která posouvají  

Motúčko zase o kus dál. Nicméně i samotní majitelé si 

modifikují, vylepšují a upravují to své dle sebe, čímž 

získáváme cenné zpětné reakce a inspiraci pro další vývoj.  

 Zahraniční zákazník vidí spoustu výhod, ušetřeného času, 

zdraví a možnosti, jak ho využít ke svému užitku co 

nejvíce. Čím dál více se řeší ekologie, zdražující se pohonné 

hmoty a upřednostnění alternativních paliv a elektrické 

energie. 

 Ve všech těchto bodech naše Motúčko již dávno 

předběhlo dobu! 

Rostislav Cáb, marketing a prodej Motúčka 

Motúčko -  Mobarrow - Motokarre 

Nie tak dawno Motúčko świętowało 20 000 wyprodukowanych i sprzedanych sztuk i mówiono, że na 

następne 30 000 nie będziemy musieli długo czekać, a to dzięki coraz większemu zainteresowaniu klietów 

zagranicznych. 

 W ciągu kilku lat udało nam się zbudować stabilną reprezentację w kilku krajach, gdzie Motúčko 

cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wśród tych krajów są Niemcy, Włochy, Francja, Szwecja i Austria. 

To dla nich w roku 2018 wyprodukowaliśmy ponad 700 Motúček, a przed nami jeszcze pół roku. Jednak 

na tym nie koniec, rozwijamy działalność na przykład w Anglii, Szwajcarii, Norwegii, Belgii, Słowenii, 

Finlandii, Danii, Chorwacji i na Łotwie, gdzie zamówienia na 2018 rok wynoszą nieco poniżej 200 sztuk. 

Ale nasza praca się na tym nie kończy, dzięki zagranicznym wystawom, gdzie Motúčko wywołuje naprawdę 

duże zainteresowanie, promocji internetowej  i naszym zadowolonym klientom (który jest zdecydowana 
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większość właścicieli Motúčka), odbyły się spotkania biznesowe i pierwsze zamówienia w Chille, USA, 

Kanadzie, Ukrainie, Rosji, Irlandi, Australi itd. Można zatem założyć, że na koniec roku zwiększy się liczba 

sprzedawanych za granicę Motúček do 1 500 sztuk. 

 Co najbardziej zagraniczni klienci cenią sobie w Motúčku? Dlaczego jest takie popularne?                                         

JEST PROSTE W UŻYCIU i to właściwie wszystko. Jest to urządzenie, które znacznie zmniejsza 

uciążliwości pracy, jest przyjazne dla środowiska, nie wymaga konserwacji, jedno naładowanie 

akumulatora starcza na cały dzień pracy i można go używać do czegokolwiek i gdziekolwiek.Przez wiele lat 

opracowano wiele akcesoriów, które popycha Motúčko ponowinie o krok do przodu. Niemniej jednak sami 

właściciele modyfikują, udoskonalają i dostosowują swoje własne Motúčko do własnych potrzeb, co daje nam 

cenne informacje zwrotne i kolejne inspiracje do dalszego rozwoju. 

 Kolejnym powodem jest to, że zagraniczny klient widzi w nim wiele zalet m.in. zaoszczędzony czas, 

zdrowie i możliwości, jak go w pełni wykorzystać do swoich codziennych potrzeb. Coraz częściej uwzględnia 

się ekologię, drożejące paliwo, preferowanie paliw alternatywnych i elektryczności.                                                            

We wszystkich tych punktach nasze Motúčko już dawo wyprzedziło swoje czasy. 

Rostislav Cáb, marketing a prodej Motúčka 

 

Isolit-Bravo, spol. s r.o. 

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2017 

Isolit-Bravo, spol. s r.o. patří k předním dodavatelům pro automobilový průmysl, a to jako významný výrobce 

plastových výlisků, tak i samotných forem pro vstřikování plastů.  

Ryze česká korporace, vlastněná 100% českým majitelem, není a nechce být orientovaná  pouze na 

automobilový průmysl, což se jí daří zásluhou vlastních výrobků, tradičně  zaměřených na kuchyňské 

elektrospotřebiče, a v posledních letech víc a víc na vlastní vynález "Motúčko" (elektromotorové kolečko). 

Isolit-Bravo, spol. s r.o. si již delší dobu určuje jako jeden z hlavních cílů aktivní přístup k nejnovějším, 

špičkovým technologiím, nástrojům a výrobním postupům, to vše ve standardu té nejvyšší kvality. 

Společnost nemálo investuje do nejnovějších špičkových technologií výroby. Příkladem jsou lisy s 

dynamickými zpětnými vazbami, vstřikování pomocí dusíku, chlazení kapalným CO2, naprašování kovů na 

plast v ultrahlubokém laku, nejmodernější obráběcí technika - centra s 3 až 6 plně řízenými osami. Nicméně 

významnou investicí r. 2017 bylo pořízení zcela nového robotického pracoviště nástrojárny. 

Isolit-Bravo, spol. s r.o. vykazuje dlouhodobě dobré hospodářské výsledky. Ne jinak skončil i uplynulý 

hospodářský rok 2017.  

Na dobrém hospodářském výsledku se dobrými tržbami podílely všechny výrobní divize,  včetně divize D3 

Motúčko. 

Společnost je dlouhodobě ve stabilní a dobré finanční kondici, s dostatkem volných prostředků, za čím stojí 

především poctivý přístup k zákazníkům, chuť dívat se na problém i ze strany odběratele, nabídnout kvalitní 

a přitom rychlá řešení, včetně korektního jednání a  splnění všech daných slibů. 

František Urban ekonom 
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Isolit-Bravo, spol. s r.o. patrząc wstecz na 
miniony 2017 rok 

Isolit-Bravo spol. s r.o. jest jednym z wiodących dostawców w branży motoryzacyjnej, 

zarówno jako główny producentem wyprasek z tworzyw sztucznych, jak i samych form wtryskowych. 

To czysto czeska korporacja, należąca w 100% do czeskiego właściciela, to firma, która nie jest i nie chce być 

zorientowana wyłącznie na przemysł motoryzacyjny, firma która rozwija się dzięki własnym produktom 

tradycyjnie koncentrując się na elektryczych urządzeniach kuchennych, a w ostatnich latach coraz częściej na 

własnym wynalazku "Motúčko" (motorowa taczka). 

Isolit-Bravo spol. s r.o. już od dłuższego czasu określa jako jeden ze swoich głównych celów aktywne 

podejście do najnowocześniejszych, zaawansowanych technologii, narzędzi i procesów produkcyjnych, a 

wszystko to w standardzie najwyższej jakości. Firma inwestuje dużo w najnowocześniejsze technologie 

produkcji czego przykładem są prasy z układem sterowania ze sprzężeniem zwrotny, system 

wtrysku podtlenku azotu, chłodzenie ciekłym CO2, nanoszenia powłok metalowych na tworzywa sztuczne, 

najnowocześniejszą technologię obróbki - centra z 3 do 6 w pełni kontrolowanymi osiami, jednak znaczącą 

inwestycją w 2017 roku było przejęcie całkowicie nowego zrobotyzowanego stanowiska pracy narzędziowni. 

Isolit-Bravo spol. s r.o. wykazuje dobre długoterminowe wyniki gospodarcze, nie inaczej upłynął i zakończył 

się gospodarczyk rok 2017. Wszystkie działy produkcyjne przyczyniły się do dobrych wyników 

ekonomicznych przy dobrej sprzedaży, w tym dział  D3 Motúčko. Firma od długiego czasu jest w dobrej i 

stabilnej kondycji finansowej, z dużą ilością wolnych środków, za czym stoi przede wszystkim rzetelne 

podejście do klientów, chęć spojrzenia na problemy także od strony kupującego, oferowanie wysokiej jakości i 

szybkich rozwiązań, prawidłowego postępowania i spełnianie wszystkich złożonych obietnic.  

František Urban ekonom IB 

  



 

29 

Pokrok nezastavíš! 

Jsou práce , které jsou monotónní, a proto je vhodné na takovou výrobu zajistit robot ,jenž bude moci 

pracovat nonstop. Pracovníci díky tomu budou moci věnovat svůj čas jemnějším, více kvalifikovaným a 

žádaným úkonům.  

Zní vám to jako hudba budoucnosti? Spolupracující roboty jsou skutečnými spolupracovníky lidí a díky tomu 

otevírají nové možnosti… 

Co je to vlastně kolaborativní robot? 

Spolupracující či kooperující robot. Jak název napovídá, jedná se o roboty, které spolupracují s člověkem. 

Pomáhají při různých úkonech, při nichž je potřeba vysoká a stále stejná přesnost. V naší firmě bychom je 

využili při montáži schránek,  tlačítek ,atd.  Kolaborativní roboty mohou pracovat bez přestávky a prakticky 

donekonečna opakovat monotónní úkony,jež by jinak plýtvaly lidským potenciálem, který může být využit 

pro kreativnější práci. 

V čem jsou tedy kolaborativní roboty unikátní a proč se hodí i do menších výrob? 

 Nepotřebují žádné zábrany 

Díky tomu mohou pracovat na výrobních linkách přímo vedle člověka. Namáhavé, rutinní práce spolu s 

manipulačními úlohami na pracovních stanicích, kde jsou pro člověka nepříznivé ergonomické podmínky, 

jsou pro kolaborativní roboty naopak ideálním místem. 

Bezpečnost na prvním místě 

Při spolupráci člověka a robota musí být kladen důraz na zvýšenou bezpečnost, proto má kolaborativní robot 

nejen pryžové obložení, ale také inteligentní senzorický systém, pomocí něhož se dotykem zastaví. Není 

zapotřebí mechanických bariér ani jiného oddělení člověka od robota. Bezpečnostní standardy.  

Nová úroveň spolupráce člověka a robota 

Vývoj robotů postupuje tak, aby nebylo nutné mezi robot a pracovníka umísťovat bariéry. Spolupracujících 

robotů existuje více druhů.  

3D vidění a funkce okamžitého zastavení 

Nejmodernější roboty mají ve své výbavě také funkce vidění, včetně snímače 3D strojového vidění, které jim 

umožňují sbírat různé typy výrobních součástek a vkládat je do rukou lidského pracovníka. Mimo to vládnou 

i funkcí Collision stop, díky níž se při střetu s člověkem okamžitě zastaví. 

Karel Slavík vedoucí lisovny 

  

https://factoryautomation.cz/spoluprace-lidi-s-roboty-nikdy-nebyla-bezpecnejsi/
http://www.fanuc.eu/cz/cs/roboty/str%C3%A1nka-filtru-robot%C5%AF/spolupracuj%C3%ADc%C3%AD-roboty?gclid=CNuA48Xsh9MCFQIL0wod5wgEgw
http://www.fanuc.eu/cz/cs/roboty/str%C3%A1nka-filtru-robot%C5%AF/spolupracuj%C3%ADc%C3%AD-roboty?gclid=CNuA48Xsh9MCFQIL0wod5wgEgw
https://factoryautomation.cz/jak-funguji-senzory-prumyslovych-robotu-a-irvision-system/
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Postępu się nie zatrzyma! 

 

Istnieją prace, które są monotonne, dlatego do takiej produkcji odpowiedni jest robot, który może pracować 

nonstop. Pracownicy dzięki temu będą mogli poświęcić swój czas na dokładniejsze, bardziej kwalifikowane i 

pożądane zadania. 

Czy to brzmi jak muzyka przyszłości? Współpracujące roboty są prawdziwymi współpracownikami ludzi i 

dzięki temu otwierają nowe możliwości ... 

Co to właściwie jest robot współpracujący? 

Współpracujący czy kooperujący robot. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o roboty, które współpracują 

z człowiekiem. Pomagają przy różnych zadaniach, które wymagają wysokiej precyzji i dokładności. W naszej 

firmie używamy ich do montażu schowków, przycisków samochodowych itd. Współpracujące roboty mogą 

pracować bez przerwy i praktycznie bez końca powtarzać monotonne działania, które w przeciwnym razie 

zmarnowałyby ludzki potencjał, który można wykorzystać do bardziej twórczej pracy. 

W czym więc roboty współpracujące są tak wyjatkowe, unikatowe  i dlaczego pasują do mniejszej 

produkcji?   

Nie potrzebują żadnych barier 

Dzięki temu mogą pracować na liniach produkcyjnych tuż obok człowieka. Uciążliwa, rutynowa praca wraz z 

czynnościami manipulacyjnymi na stanowiskach pracy, gdzie warunki ergonomiczne są niekorzystne dla 

człowieka, dla współpracujących robotów wręcz przeciwnie są miejscem idealnym. 

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu 

Przy współpracy człowieka i robota należy położyć nacisk na zwiększone bezpieczeństwo, dlatego robot 

współpracujący ma nie tylko gumowe wykończenia, ale także inteligentny system czujników, który 

zatrzymuje się za pomocą dotyku. Nie ma potrzeby stosowania mechanicznych barier lub innych elementów 

oddzielania człowieka od robota. Normy bezpieczeństwa. 

Nowy poziom współpracy człowieka i robota 

Rozwój robotów postępuje tak, że nie ma potrzeby umieszczania barier między robotem a pracownikiem. 

Współpracujące roboty mają wiele typów. 

3D wizja i funkcja natychmiastowego zatrzymania 

Najnowocześniejsze roboty mają również funkcje wizyjne, w tym czujnik wizyjny 3D maszyny,  

które umożliwiają im zbieranie różnych rodzajów komponentów i wkładanie ich w ręce pracownika. 

Ponadto posiadają funkcję Collision stop, dzięki czemu przy konflikcie z człowiekiem robot natychmiast się 

zatrzyma.  

Karel Slavík, kierownik lisovny 
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Sloučení skladování a logistiky 

Jednou to přijít muselo!  

Veškeré skladování a logistika musí být jeden společný spolupracující tým, musí mít jedno řízení a hlavně 

společné cíle! 

Veškeré skladování úplně všeho jsou jen sklady s určitým režimem a doprava materiálu a jakékoliv výroby je 

logistika, ať už je to na paleťáku, nebo v nejmodernějším kamionu. 

Kdybychom to rozhodnutí neudělali my teď, udělal by to někdo po nás a ještě by nás označil za hlupáky!  

Vzhledem k tomu, že moderní logistika byla pro nás novinkou, nechali jsme tento krok na dobu, až 

rozjedeme Laté na požadovanou úroveň. Tato doba nastala, takže pracujeme na kroku dva, což je zefektivnit 

provoz a navázat k němu vše ostatní, co funguje jako sklad. To celé platí i pro logistický tok materiálu a 

výroby. Musí to logicky být jeden tým, který pracuje od příjmu materiálu na rampě až po naložení výroby na 

kamion. Vše, co je mezi tím, je naše. Je to logistika.  

Zapomeňme na minulost, kde byly dva týmy a logistický tok si dělily úrovní řeky, kde se v podstatě zboží 

předávalo. Jsme o kus dál, jsme jeden tým, který posunul logistiku IB směrem k průmyslové fabrice 4.0! 

Věřím, že máme stále co zlepšovat a zdokonalovat, abychom byli efektivnější a štíhlejší pro lepší budoucnost 

firmy i nás, které tato fabrika živí.  

Luboš Šulc, vedoucí logistiky 

 

Połączenie magazynowania z logistyką 

Kiedyś to musiało nastąpić!  

Wszelkie magazyny i logistyka muszą być jednym wspólnym współpracującym zespołem, muszą mieć jedną 

procedurę pracy i co najważniejsze wspólne cele! 

Wszelkie magazynowanie całkowiecie wszystko to tylko magazyny z określonym trybem, a transport 

materiałów i jakiejkolwiek produkcji to logistyka, czy to na palecie, czy w najnowocześniejszej ciężarówce.  

Gdybyśmy nie podjęli tej decyzji teraz, ktoś zrobiłby to po nas i jeszcze nazwałby nas głupcami! 

Biorąc pod uwagę, że nowoczesna logistyka była dla nas czymś nowym, zostawiliśmy ten krok na czas, aż 

rozkręcimy Laté uzyskując pożądany poziom. Ten czas nadszedł, także pracujemy nad drugim krokiem, 

którym jest  zwiększenie efektywność eksploatacji i połączenie z nim wszystkiego, co działa jak magazyn. 

Dotyczy to również przepływu logistyki materiału i produkcji. Musi to logicznie być jeden zespół, który 

pracuje od przyjęcia materiału na rampie,               aż po załadunek gotowych wyrobów na ciężarówkę. 

Wszystko to co jest między tym, jest nasze. To jest logistyka. 

Zapomnijmy o przeszłości, gdzie były dwa zespoły, a przepływ logistyczny dzielił bieg rzeki, gdzie zasadniczo 

towary zostawały przekazywane. Jesteśmy o krok do przodu, jesteśmy jednym zespołem, który przesunął 

logistykę IB w kierunku fabryki przemysłowej 4.0! Wierzę, że wciąż musimy jeszcze wiele ulepszyć i 

udoskonalić, aby być bardziej wydajnym dla lepszej przyszłości firmy i dla nas, których ta fabryka żywi.  

Luboš Šulc, kierownik logistyki  
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       S     ÚSMĚVEM…       

 

Vezmi list bílého papíru a nakresli prasátko.  

V testu se nedostaneš dál, pokud nemáš nakreslené prasátko!  

NEPODVÁDĚJ, opravdu ne, podstatou zábavy je tajemství. 

NEJPRVE NAKRESLI PRASÁTKO!!!!!!!!   

 

Hotovo? Opravdu? 

Teď následuje zajímavější stránka testu.  

Prasátko slouží jako test osobnosti a spočívá v osobnosti toho, kdo ho kreslí. 

 

Když je hotové prasátko:  

 

A je nakreslené v horní části papíru: Jsi pozitivní a optimistický.  

Je nakreslené uprostřed  papíru: Jsi realista.  

Je nakreslené v dolní části papíru: Jsi pesimista a jsi náchylný k negativnímu chování.  

Když prasátko kouká doleva, věříš na zvyky, jsi přátelský a lehko si pamatuješ důležitá data,  např. datum 

narozenin, výročí... 

Když kouká doprava, jsi aktivní a kreativní, ale nemáš cit pro rodinu, nestaráš se ani o důležitá data. 

Když kouká směrem k tobě, jsi upřímný, vyrovnaný typ, jsi rád "sluhou čerta", nebojíš se ani konfliktů. 

Když jsi prasátko nakreslil detailně, jsi analytický typ, trpělivý a nedůvěřivý. 

Když ne moc detailně, jsi citlivý a dobrosrdečný, bereš na sebe mnoho rizik.  

Když jsi prasátku nakreslil míň jak 4 nohy, jsi nejistý, případně jsi ve stádiu důležitého rozhodování v tvém 

životě. 

Když jsi nakreslil všechny 4 nohy, ve všem jsi jistý, tvrdohlavý, příliš se oddáváš svým ideálům.  

Když jsi nakreslil víc jak 4 nohy, nejsi normální.  

Rozměry uší ukazují, jak posloucháš názory jiných. Čím větší jsi nakreslil, tím víc. 

                              

   HEZKÉ   LÉTO !!!      redakce Občasníku 
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Dobrý den,  

od května letošního roku jsem rozšířila tým pracovníků finanční účtárny v této společnosti a ráda bych se 

Vám v krátkosti představila.  

Jmenuji se Andrea Hošpesová a náplní mojí práce je především zadávání faktur a účtování pro divizi 

nástrojárna. Kromě jiného také evidence přijatých objednávek, zadávání nových zakázek, úprav a dalších 

úkonů s tím spojených.  

Jak začala moje kariéra finanční účetní? Už od základní školy jsem snila o tom, že jednou budu sedět 

v kanceláři a pracovat s čísly a kalkulačkou. To se mi splnilo. Po celou dobu svého mládí jsem se ubírala 

ekonomickým směrem a v dubnu 2017 se mi podařilo sehnat i příležitostnou práci v administrativě v 

logistické společnosti Šmídl s. r. o. v Žamberku. Měsíc nato jsem úspěšně složila bakalářské zkoušky a dostala 

nabídku pracovat na pozici finanční účetní. Práce s auty mne velmi naplňovala. Ačkoliv bylo prima vykonávat  

práci, která mne bavila, okolnosti mě vedly udělat změnu. Kromě nízkého osobního ohodnocení za čím dál 

větší obsah pracovní náplně jsem musela denně dlouho dojíždět a bylo nepříjemné mít kolem sebe kolektiv 

lidí starajících se místo o svou práci „ o druhé“. Neřekla bych, že tato práce pro mne nebyla přínosem, naopak 

vyzkoušela jsem si své vysokoškolské dovednosti v praxi, získala jsem mnohé zkušenosti a pár skutečných 

přátel.  

Co pro mě znamená pracovat v Isolitu - Bravo? 

 Asi tak jako každý při změně povolání jsem se zpočátku bála, jestli mě práce bude v této společnosti opravdu 

naplňovat. Hlavně proto, že předtím jsem  pracovala v jiném odvětví a nástrojárna byla pro mě zcela 

neznámou oblastí. Přestože zde člověk nese velkou odpovědnost za výsledky své práce, jsem ráda, že se „doba 

počátečního strachu“ překlenula a stala jsem se součástí kolektivu finanční účtárny. Každým dnem nabývám 

nové a nové znalosti a zkušenosti. Navíc pracovat tady přináší mnohé odměny, benefity a hlavně nemusím 

denně dojíždět tolik kilometrů. Jediné, s čím mám ještě trošku problém, je zvyknout si na informační systém 

HoC, připadá mi maličko složitější oproti Prytanisu, který jsem používala předtím. 

Doufám, že brzy najdu zalíbení i v tomto informačním programu, a těším se na prohlubování svých 

dosavadně nabytých zkušeností.  

 

Andrea Hošpesová,  účetní 

 

Dzień doby,  

od maja tego roku dołączyłam do zespołu pracowników rachunkowości finansowej w tej firmie i z chęcią 

chciałabym się Państwu krótko przedstawić. Nazywam się Andrea Hošpesová, a moją pracą jest głównie 

wprowadzanie faktur i fakturowanie dla działu narzędziowni. Do moich obowiązków należy między innymi 

prowadzenie ewidencji przyjętych zamówień, wprowadzanie nowych zamówień i innych zadań z tym 

związanych.  

Jak zaczęła się moja kariera księgowej ds. finansów? Już w szkole podstawowej marzyłem o tym, że będę 

siedzieć w biurze i pracować z liczbami i kalkulatorem. To marzenie mi się spełniło.   

Przez całą swoją młodość podążałam w kierunku ekonomiczym, a w kwietniu 2017 roku udało mi się znaleźć 

pracę dorywczą w administracji w firmie logistycznej Šmídl s. r. o. v Žamberku.                                Miesiąc 

później pomyślnie zdałem egzamin licencjacki i otrzymałem propozycję pracy na stanowisku księgowej ds. 

finansów. Praca z samochodami była bardzo satysfakcjonująca. Aczkolwiek lepiej było by wykonywać pracę, 

która by spełniała moje oczekiwania,  okoliczności doprowadziły mnie do wprowadzenia zmian. Oprócz 
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niskiej oceny osobistej za coraz większą ilości pracy, musiałam codziennie długo dojeżdżać i było dla mnie 

nieprzyjemne mieć wokół siebie zespół ludzi dbających o pracę "drugich"zamiast swoją. Nie powiedziałbym, 

że ta praca nie była dla mnie korzystna, wręcz przeciwnie, próbowałem swoich umiejętności uniwersyteckich 

w praktyce, zdobyłem duże doświadczenie i kilku prawdziwych przyjaciół. 

Co dla mnie znaczy praca w Isolit-Bravo? Podobnie tak jak każdy przy zmianie profesji początkowo się bałam, 

czy praca w tej firmie naprawdę przyniesie mi satysfakcję. Głównie dlatego, że wcześniej pracowałem w innej 

branży, a narzędziownia była dla mnie zupełnie nieznanym obszarem. Mimo, że człowiek niesie wielką 

odpowiedzialność za efekty swojej pracy, jestem zadowolona, że przezwyciężyłam "czas początkowego 

strachu" i stałam się częścią zespołu ds. rachunkowości finansowej. Z każdym dniem zdobywam nową wiedzę 

i doświadczenie. Ponadto, praca tutaj przynosi mi wiele nagród, korzyści, a przede wszystkim nie muszę 

dojeżdżać codziennie tyle kilometrów. Jedyną rzeczą, z którą wciąż mam problem, jest przyzwyczajenie się do 

systemu informacyjnego HoC, wydaje się nieco bardziej skomplikowane niż poprzednio używany przeze 

mnie Prytanisu.  

Mam nadzieję, że wkrótce będę czerpała przyjemność z tego programu informacyjnego i cieszę się na 

pogłębienie swoich dotychczasowych doświadczeń. 

Andrea Hošpesová účetní 

Čtvrtstoletí v české továrně 

 

Můj návrat do práce z  cyklo-dovolené v letošním červnu byl příjemný. 

K mému překvapení   mi spolupracovníci spolu s vedením firmy uspořádali v Atriu oslavu 25 letého 

působení ve firmě. Bylo to milé setkání, čímž bych touto cestou ráda ještě jednou poděkovala. Zkusím 

zavzpomínat, jak to vlastně všechno tenkrát bylo…. 

O tom, že v Isolitu shánějí  účetní,  mi  řekla moje mamka. Prostě jsem jednoho dne vzala za kliku u 

dveří pana ředitele a zeptala se ho, zda bych se mu náhodou nehodila . Prý to se mnou zkusí. Mimochodem -  

ti, co byli na oslavě  v Atriu, to již slyšeli. Po x- letech na jednom vánočním splnění mi pan ředitel připomněl  

i to, co jsem měla oblečené, když jsem byla u něho poprvé v kanceláři. Neuvěřitelné… 

Dne 1.6.1993 jsem nastoupila do finanční účtárny, kde tehdy velel pan Karel Muláček . FÚ se nacházela 

v nynější obchodní kanceláři, ta menší místnost vedle byla pokladna.“ Zrovna potřebujeme pokladní,“  řekl  

mi pan vedoucí. A byla jsem pokladní. Po odchodu na MD po mně štafetu převzala moje sestra Eva. 

  Málokdo si asi pamatuje, že místnost, kterou nyní obývá  FÚ, patřila konstruktérům ještě s těmi 

velkými rýsovacími prkny. Recepce  ještě nebyla, do firmy se vcházelo vrátnicí/nynější požární zbrojnice / 

s dřevěnými přihrádkami na papírové píchačky a hodinami na označení příchodu a odchodu. Žádné čipy a 

záznamy v PC, všechno se sčítalo a psalo pěkně ručně. Firma se v té době hodně zabývala výrobou 

kuchyňských přístrojů, zejména fritovacích hrnců a rychlovarných konvic. O tyto elektrospotřebiče byl na 

tuzemském trhu veliký zájem. Pamatuji se, že skoro na všech kuchyňských linkách stála naše konvice 

HADEN . Ta byla velmi oblíbená. 

  Jako pokladní a částečně účetní jsem pracovala až do narození dcery v roce 1997. Po návratu z MD 

v roce 2000 jsem se již do finanční účtárny nevrátila, ale nastoupila jsem jako skladová účetní na divizi D3. 

Ještě jsem zapomněla podotknout, že  mezitím nastoupila do firmy  také moje maminka jako vedoucí mzdové 

účtárny. Po odchodu pí  Ryšavé , která pracovala také jako mzdovka, mi mamka nabídla, zda bych se to také 
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nechtěla naučit. To bylo někdy začátkem roku 2002, kde jsem pracovala až do mé druhé MD v roce 2003. 

Znova jsem nastoupila koncem roku 2006, vystřídala jsem mamku, která odcházela do důchodu, a začala 

pracovat s paní H. Křivohlávkovou.  Od té jsem se mnohé naučila, další zkušenosti člověk získá každodenní 

praxí. Stejně jako v jiných profesích se i tady musím stále něco nového učit. Většinou po školeních na začátku 

roku propadám depresi, že už je to zase jinak… 

Práce mzdové účetní vůbec není nudná, jak si někdo myslí. Naopak je to dost adrenalin třeba v den, 

kdy se odesílají výplaty…Je to práce hodně různorodá i zajímavá . A opravdu mohu potvrdit, že v naší firmě se  

řídíme heslem: “Za dobrou práci- dobrá odměna“. 

PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ LÉTO. 

                                                                Věra Kalousová, mzdová účetní 

Ćwierć wieku w czeskiej fabryce 

 

Mój powrót do pracy z wakacji rowerowych w czerwcu tego roku był miły. Ku mojemu zaskoczeniu 

moi współpracownicy wraz z kierownictwem firmy zorganizowali dla mnie w atrium 25-lecie mojej pracy w 

Isoli-Bravo. Było to miłe spotkanie, więc chciałbym jeszcze raz za to podziękować. Spróbuję sobie 

przypomnieć, jak to było naprawdę  ... 

O tym, że do Isolitu potrzebują księgowej powiedziała mi moja  mama. Pewnego dnia, zwyczajnie 

chwyciłam za klamkę drzwi pana dyrektora i zapytałam, czy przypadkiem nie szuka kogoś do pracy. 

Powiedział, że mogę spróbować. Nawiasem mówiąc, ci, którzy byli w atrium, słyszeli, że po x latach na 

jednym  świątecznym spotkaniu, pan dyrektor przypomniał mi nawet  w co byłam ubrana, kiedy pojawiłam 

się po raz pierwszy w jego biurze. Niewiarygodne ... 

Dnia 1 czerwca 1993 r. dołączyłem do biura rachunkowości finansowej, którym zarządzał wówczas pan 

Karel Mulacek. Biuro rachunkowości finansowej znajdowało się w obecnym biurze handlowym, w tym 

mniejszym pomieszczeniu obok była kasa. " Właśnie  potrzebujemy kasjera" - powiedział kierownik. I byłem 

kasjerem. Po odejściu na urlop macieżyński pałeczkę przejąła ode mnie moja siostra Ewa. Niewiele osób 

pewnie pamięta, że pomieszczenie zajmowane obecnie przez biuro rachunkowości finansowej należało do 

konstruktorów, jeszcze z tymi dużymi deskami kreślarskimi. Nie było recepcji do firmy wchodziło się przez 

portiernię / obecną remizę strażacką  / z drewnianymi przegródkami na papierowe karty zegarowe z 

oznaczeniem przyjścia i wyjścia z pracy. Żadnych czipów i zapisów w komputerze, wszystko się liczyło i pisało 

ręcznie. Firma w tym czasie zajmowała się produkcją elektrycznych urządzeń kuchennych, w szczególności 

frytkownic  i czajników elektrycznych. Urządzenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem na rynku 

krajowym. Pamiętam, że prawie na wszystkich blatach kuchennych stał nasz czajnik HADEN. Był bardzo 

popularny. 

Jako kasjer i częściowo księgowa pracowałem aż do narodzin córki w 1997 roku. Po powrocie z urlopu 

macierzyńskiego w 2000 roku już do biura rachunkowości finansowej nie wróciłam, ale zostałam  przyjęta na 

stanowisko magazyniera na dziale D3. Zapomniałam jeszcze wspomnieć, że w międzyczasie dołączyła do 

firmy także mojej mama jako kierownik działu płac. Po odejściu pani Ryšavé, która pracowała również jako 

księgowa, mama zaproponowała mi, czy nie chcę się tego nauczyć. To było jakoś na początku 2002 roku, gdy 

pracowałam, aż do mojego drugiego urlopu macierzyńskiego w 2003 roku. Wróciłam do pracy pod koniec 

2006 roku, zastąpiłam  mamę, która przeszła na emeryturę i zacząłem pracować z panią Křivohlávkovą od 

której wiele się nauczyłam. Kolejne doświadczenia zdobywałam w codziennej praktyce. Podobnie jak w 
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innych zawodach, wciąż muszę uczyć się czegoś nowego. Głównie po szkoleniach na początku roku, wpadam 

w depresję, że znowu jest to inaczej .... 

Praca księgowej wcale nie jest nudna, jak większość ludzi uważa. Wręcz przeciwnie,  jest to duża 

dawka adrenaliny na przykład  w dniu, w którym wysyłane są wypłaty ... Jest to bardzo różnorodna i 

interesująca praca. I naprawdę mogę potwierdzić, że w naszej firmie kierujemy się mottem: "Za dobrą pracę - 

dobra nagroda". 

ŻYCZĘ WSZYSTKIM PIĘKNEGO LATA. 

Věra Kalousová, księgowa 

Můj nástup do IB 

Do IB jsem nastoupila v březnu letošního roku na pozici kontrolor jakosti, oddělní kvality. Mám za 

sebou čerstvě ukončenou obchodní akademii, tudíž jsem začala pracovat s nulovými zkušenostmi, 

co se týče péče o zákazníky a tak podobně. Přece jen, školní předmět „fiktivní firma“ není to stejné, 

jako když musíte komunikovat s reálnými lidmi o reálných věcech. Ale o to více jsem se snažila 

rychle se učit co a jak, vyptávala se na vše, co mě napadlo, a dělala si pečlivě poznámky. 

Samozřejmě, učený z nebe nespadl, takže mi práce ze začátku moc nešla a plácala jsem se v tom. Ale 

nechtěla jsem to hned vzdát, to nemám ve zvyku. Navíc mám skvělé kolegy, kteří mi vždy poradí a 

pomůžou. 

Práce mě velmi baví. Je to každý den něco jiného a člověk se stále učí novým věcem. Není to žádná 

monotónní manuální práce, při které člověk sice může vypnout od všedních starostí, ale to by pro 

mě byla nuda.  

Denisa Juhászová referent zákaznické kvality 

Mój poczatek w IB 

Do firmy IB dołączyłam w marcu tego roku. Zostałam przyjęta na stanowisko kontroler jakości, dział jakości. 

Mam za sobą niedawno ukończoną szkołę handlową, tak więc zacząłem pracę z zerowym doświadczeniem w 

zakresie obsługi klienta, i tak dalej. Przecież przedmiot sokolny "fikcyjna firma" to nie to samo, co 

komunikacja z prawdziwymi ludźmi o prawdziwych rzeczach. 

Ale tym bardziej starałem się szybko uczyć, co i jak, pytałam o wszystko, co mi przyszło na myśl i robiłam 

szczegółowe notatki. 

Oczywiście, praktyka czyni mistrza, więc moja praca nie szła mi od samego początku za dobrze i plątałam się 

w tym wszystkim, ale nie chciałem natychmiast się poddać, nie mam tego w nawyku. Poza tym mam 

wspaniałych kolegów, którzy zawsze mi doradzą i pomogą. 

Praca przynosi mi mnóstwo radości i daje satysfakcję. Każdego dnia robi się coś innego, a człowiek 

codziennie uczy się nowych rzeczy. Nie jest to żadna monotonna, manualna praca ręczna, przy której 

człowiek może zapomnieć o codziennych troskach, ale to by była dla mnie nuda  . 

Denisa Juhászová referent zákaznické kvality 

 

https://pl.glosbe.com/pl/cs/na%20przyk%C5%82ad
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DŮSLEDKY MNICHOVA A DRUHÁ   
REPUBLIKA 

V Občasníku 1/2018 / str.48/ jsme mezi osudovými osmičkami české historie zaznamenali i Temné 

chvíle Mnichova 1938. 

Dnes  si  připomeneme  důsledky této „dohody“. 

Pomnichovský stát – tzv.druhá republika   -  / 1.10.1938 -  15.3.1939/ - Česko-Slovensko -  bylo 

okleštěné torzo bývalé ČSR. 

Situace v Jablonném n.O. byla  značně napjatá. O město se rozpoutal diplomatický boj. Šest odeslaných  

telegramů s žádostí o přímluvu zůstalo bez odezvy. Nakonec  Jablonné n.O. zůstalo na území okleštěného 

československého státu, i když sousední výlučně české obce – Jamné n.O., Bystřec…- byly zabrány. 

Demarkační  čára – hranice – byla Jablonným n.O. vedena tak, že se stalo pohraničním městem – výspou 

v německém území.  

/ Neškudlův mlýn – Paukův borek-pískoviště na rozcestí u Jamného n.O.-lípa nad Barnetovým kopcem-Brána 

v Hradiskách-okraj Neškudlova lesa nad koupalištěm-stodoly-vrba/ 

Ztráty územní 

-  Ztráta 41 000 km2 = 30% území,  
- Ztráta 5 mil.obyvatel = 33% obyvatel, z toho 1,5 mil. Čechů a Slováků 

- Odstoupení oblastí, jejichž obyvatelstvo tvořili přes 50% Němci 
- Nesmí být přemísťována ani ničena žádná vojenská ani civilní zařízení a pohraniční pevnosti 
- Termín vyklizování území byl od 1.10. – 7.10.1938,poté měl mezinárodní výbor stanovit další 

oblasti, které musí ČSR vyklidit do 10.10.1938 
- Československá vláda musela do čtyř týdnů propustit vězněné sudetské Němce odsouzené za 

politické delikty 
- V listopadu 1938 byly další oblasti podstoupeny Polsku / Těšínsko/ a Maďarsku / již. a 

východ. Slovensko a část Podkarpatské Rusi/ 
- Nové hranice ČSR byly vytyčeny v lednu 1939 

 

Ztráty ekonomické 

- ČSR přišla o téměř 50% svého průmyslu / zvl.lehkého/ a velkou část nerostného bohatství – 
z ložisek hnědého uhlí zůstala pouze 3% 

- Ztráta většiny uhelných dolů a 40% velkých průmyslových podniků 
- Ztratila 1/3 zemědělského potenciálu 
- Narušen systém železniční a silniční dopravy, ochromen hospodářský život 

 

Ztráty morální 

-morální netečnost 

-beznaděj 
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-ztráta ideálů 

- ztráta víry ve spravedlnost a vlastní síly 

- 5.10.1938 abdikoval prezident E.Beneš 

- prezidentem E.Hácha /1938-1945/, premiérem R.Beran 

- vyhlášení autonomie Slovenska a Podkarpatské Rusi 

- přijat Zmocňovací zákon – umožňoval vydávat zákony a měnit ústavu bez schválení 

parlamentem 

- Německo požadovalo vypovězení smluv a vystoupení Československa ze Společnosti národů /  

ČSR  zakládajícím členem  roku 1920/ 

- 14.3.1939 vyhlášen samostatný Slovenský štát – prezidentem J.Tiso 
- 15.3.1939 zbytek státu obsazen německými vojsky – protektorát Čechy a Morava 

V roce 1942 prohlásily mnichovskou dohodu za neplatnou Velká Británie a Francie, 

v roce 1944 Itálie a v roce 1973 Německo. 

Tzv.druhá republika byla státem fašistickým, ve kterém zanikly zbytky demokratických práv. 

14.3.1939 se odtrhlo od republiky Slovensko a byl vyhlášen samostatný slovenský stát.Hitler oznámil, 

že přejímá nad ním ochranu. 

15.3.1939 byl zbytek republiky připojen k Říši ve formě tzv.protektorátu Čechy a Morava. 

Protektorát / z lat.protectio=ochrana/= státní útvar pod ochranou nebo přímou správou jiného 

státu. 

Německá vojska zaplavila přes noc naši zemi. Říšská marka byla vyhlášena za zákonné platidlo, 

československé bankovky byly vyměňovány za platidla s dvojjazyčným textem a nápisy na úřadech a 

obchodech měly dvojjazyčný text.  

Nastala doba teroru a vyvstalo nebezpečí zániku národní existence. 

BENEŠOVA LINIE 

Československé pohraniční opevnění, zvané někdy také Benešova linie, je systém navzájem se 

kryjících dělostřeleckých pevností, kulometných bunkrů a zátarasů proti pěchotě nebo obrněným 

vozidlům. 

Budovalo se v letech 1935-1938 v pohraničních oblastech s Německem a na vybraných úsecích ve 

vnitrozemí. 

Můžeme je rozdělit do tří kategorií: 

1. Opevnění těžká, tzv. sruby, pozorovatelny, dělostřelecké věže a velitelská stanoviště, která  
měla odolávat tlaku nepřítele po delší dobu a disponovat stálou posádkou od desítek po 
stovky mužů. Podle výzbroje se dělily na dělostřelecké, minometné apod. Z plánovaných 1276 
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jich bylo na začátku války dokončeno pouze 262. /MO -S 19 Alej na Opavsku, pěchotní srub 
K-S 14 Cihelna u Prostřední Lipky/. 

2.  Dělostřelecké tvrze = soustava jednotlivých srubů propojená systémem podzemních 
chodeb, s vlastními sklady potravin, munice a všeho potřebného. V týlu, za bojovými liniemi, 
stál vchodový objekt, jímž bylo možné celou síť minometných kopulí, dělostřeleckých věží a 
srubů zásobovat. 

           Plného dokončení se před válkou dočkalo pouze pět těchto mamutích objektů. Z toho   Adam, 

Bouda a Hanička se nacházejí v Orlických horách, Hůrka poblíž města Králíky a tvrz Smolkov nad 

stejnojmennou vesnicí v Moravskoslezském kraji. Další čtyři tvrze – Skutina, Šibenice, Dobrošov a 

Stachelberg – zůstaly rozestavěné. 

3. Lehká opevnění = řopíky /  zkratkové slovo z Ředitelství operačních prací/ 
=železobetonové pevnůstky, 

             miniaturizované pěchotní sruby, schopné pojmout až sedmičlennou posádku. 

K základní výzbroji patřily 1-2 lehké či těžké kulomety a granátový skluz. Linie těchto bunkrů 

se navzájem chránila střelbou a vytvářela neprostupné palebné pole. Kromě pohraničí 

vznikaly další linie těchto pevnůstek i ve vnitrozemí . / Pražská čára = 112 km dlouhá západní 

hradba kolem hlavního města, táhnoucí se v oblouku od Mělníka přes Slaný, Smečno, Kladno 

a Beroun a končící až u obce Slapy./ 

                                                                                                            Alena Šafářová 

Nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu! 

Nepochybně se někteří čtenáři štítivě otřesou nad mojí nevycválaností : Kdo to jaktěživ slyšel  říkat 

někomu, že má hubu?! A dokonce křivou?! A ještě v tištěné podobě? Nicméně, promiňte všichni útlocitní a 

úzkoprsí, cituji staré české přísloví. 

Je tedy zbytečné nadávat na politiku a politiky, protože jsou věrným obrazem nás, voličů. Máme 

demokracii, a koho si zvolíme, toho také máme. A volíme si ty, kteří vyhovují našim nízkým pudům – tedy 

populisty. Důchodcům slíbí vysoké důchody, úředníkům zvyšování platů, lidu všeobecné zvyšování životní 

úrovně. Zanadávají si na EU,na euro, na imigranty, protože to lidé chtějí slyšet. Že jsou sami podvodníci a 

hlupáci – nevadí, ale umí odezírat, co si lidé myslí! Časem tak ve volbách zvítězí počítač, který dá dohromady 

nejlepší obraz nálad a přání největšího počtu lidí. Finito, vyřízeno. Nemusíme se bát války s umělou 

inteligencí, sami si ji za vládce zvolíme. 

 Uprostřed všeobecné poživačné spokojenosti -  jak dobře to máme zařízeno -  zapomínáme na jedno 

důležité: Co se zdá dnes správné, neboť  to potvrzuje většina, bude se zdát zítra hrozné. Pro příklady daleko 

chodit netřeba. Tak Němcům se za války zdálo správné popravovat Židy, českoslovenští pracující hromadně 

psali rezoluce s přáním popravit Miladu Horákovou, Sovětský svaz se svým hrůzným režimem se zdál 

polovině lidstva výspou  všeho pokroku, táborem  míru, spravedlnosti a majákem svobody. 

 Tak se nám i dnes zdá správné, že premiér Andrej Babiš  vrátí čtyři sta padesát uprchlíků, mezi nimi 

podvyživené děti na hranici smrti, zpět, do náruče smrti pro mnohé z nich jisté. Souhlasí s tím i TOP 09 a 

KDU ČSL, jinak Babišovi nesmiřitelní oponenti. Je  potřeba říci přímo nepřátelé – do zlodějů zlodějských si 

přece veřejně nenadávají oponenti, ale  už pořádní nepřátelé! 

 Nálada veřejnosti, dovedně manipulovaná hrou na nízké pudy falešně hrajících hudebníků , jako je Miloš 

Zeman, Tomio Okamura, Petr Fiala a další, se skutečně  změnila. Soucit a rozumná řešení jsou zapomenuty. 
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Náš kamion s pomocí, vyslaný kdysi  do Idomeni, už by neměl kam jet. Na Ukrajinu jezdí naše kamiony 

s humanitární pomocí  za okázalého nezájmu všech. O uprchlíky dnes nemá nikdo zájem, nikdo už se veřejně 

nevysloví v jejich prospěch. Byl by za blázna. Pryč s nimi, zbavte nás jakéhokoli pocitu viny, že my si žijeme 

dobře, a oni umírají hladem.  

Naše děti a vnuci nás ale jednou odsoudí za to, že jsme byli tak bezcitní, přičemž řešení nebylo tak 

těžké – vnést do věci řád a pořádek a udělat to dobré, co udělat můžu. 

A když populisticky vzkazují , ať si tedy ty uprchlíky vezme domů ten, kdo se jich zastává - odpovídám 

– Tak klidně! Neznám nikoho, kdo by jak pomocí ven, tak zaměstnáváním imigrantů a uprchlíků dokázal to, 

co Isolit-Bravo ! Ale to je právě ten řád a pořádek, že pomoc vysíláme ven,  přesně na potřebná místa a že  je 

tam  férově rozdělovaná. Uprchlíci  zaměstnaní u nás ani netrpí, ale ani neobtěžují okolí. Jsou prostě naši – 

spolupracovníci, kamarádi, přátelé. Asimilují se. A když někdo nechce, dokážeme se s ním obratem rozloučit 

– což je  kupříkladu pan Zinověj Serbin. To, že někdo přišel z Ukrajiny z oblasti bojů, mu ještě nedává právo 

chodit do práce podnapilý… 

Kvido Štěpánek 

Nie wyzywaj lustra za to, że masz krzywą 
gębę! 

Niewątpliwie niektórzy czytelnicy chrząkają nieśmiało nad moją głupotą: Kto kiedykolwiek słyszał o 

mówieniu komuś, że ma gębę? A do tego krzywą?! Do tego w drukowanej formie? Jednak, przepraszam 

wszystkich wrażliwych i małostkowych, cytuję stare czeskie przysłowie. 

Zbędne jest tutaj narzekanie na politykę i polityków, ponieważ są oni wiernym obrazem nas, 

wyborców. Mamy demokrację i kogo sobie wybierzemy, tego mamy. A wybieramy tych, którzy pasują do 

naszych niskich instynktów - populistów. Emerytom obiecują wysokie emerytury, urzędnikom podnoszą 

płacę, ogólnej populacji podnoszą poziom życia. Narzekają na EU, na euro, na imigrantów, ponieważ to 

ludzie chcą słyszeć. Że sami są oszustami i głupcami -  narzekają, ale potrafią odczytać z ruchu warg, co 

ludzie myślą! Z biegiem czasu komputer wygra wybory, łącząc najlepszy obraz nastrojów i próśb największej 

liczby osób. Finito, gotowe. Nie musimy się bać wojny  ze sztuczną inteligencję, sami sobie ją za władce 

wybierzemy.    

 W centrum ogólnej hedonistycznej satysfakcji - jak dobrze to mamy zorgaizowane, zapominamy o 

jednej ważnej rzeczy: Co wydaje się dziś słuszne, albowiem to co potwierdza większość, jutro będzie wydawać 

się straszne. Przykładów daleko szukać nie trzeba. Niemcom podczas wojny wydawało się słuszne 

dokonywanie egzekucji na Żydach, czechosłowaccy robotnicy masowo pisali uchwały z żądaniem kary śmierci 

dla Miladu Horákovou, Związek Radziecki ze swoim przerażającym reżimem wydawał się połowie ludzkości 

być placówką wszystkich postępów, obozem pokoju, sprawiedliwości i ostoją wolności. 

 Dlatego dziś wydaje nam się słuszne, że premier Andrej Babiš oddeleguje czterysta pięćdziesięciu 

uchodźców, w tym niedożywione dzieci na granicy śmierci, z powrotem, w ramiona śmierci dla wielu z nich 

pewnej. Zgadza się z tym i TOOP 09 i KDU ČSL, w przeciwnym razie nieprzejednanym przeciwnikom Babiša, 

trzeba powiedzieć wprost nieprzyjaciele – do złodziejów złodzieji nie skarżą się przecież publicznie 
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przeciwnicy, ale już porządni wrogowie. Nastrój społeczeństwa, umiejętnie zmanipulowany przez grę na 

niskich instynktach fałszywych muzyków, takich jak Miloš Zeman, Tomio Okamura, Petr Fiala i inni 

rzeczywiście się zmienił.  Współczucie i rozsądne rozwiązania są zapomniane. Nasza ciężarówka z pomocą 

wysłana kiedyś do Idomeni już by nie miała gdzie jechać. Na Ukrainę jeżdżą nasze ciężarówki z pomocą 

humanitarną za ostentacyjny brak zainteresowania wszystkich. Nikt nie jest dziś zainteresowany uchodźcami, 

nikt publicznie nie mówi na ich korzyść. Byłby bowiem uważany za głupca. Precz z nimi, pozbyć się poczucia 

winy, my żyjemy dobrze, a oni niech umierają z głodu. 

Nasze dzieci i wnuki potępią nas za to, że byliśmy tak nieczuli, obojętni , a rozwiązanie nie było takie 

trudne – wprowadzić do rzeczy kolejność i porządek  i zrobić to dobrze, co zrobić mogę. 

A jeżeli populista  przekaże, żeby tych uchodźców zabrał sobie do domu ten, który za nimi obstaje - 

odpowiadam - Spokojnie! Nie znam nikogo, kto byłby w stanie pomagać i zatrudniać tylu imigrantów i 

uchodźców, tak jak robi to Isolit-Bravo! Ale to jest właśnie ta kolejność i porządek, że wysyłamy pomoc 

dokładnie do wymaganych miejsc, która jest tam sprawiedliwie podzielona, a zatrudnieni u nas uchodźcy nie 

cierpią i nie przeszkadzaja okolicznym mieszkańcom.  Są po prostu naszymi - współpracownikami, kolegami, 

przyjaciółmi. Asymilują się. A jeśli ktoś nie chce, możemy się z nim pożegnać – czego przykładem jest pan 

Zinověj Serbin. To, że ktoś przyszedł z Ukrainy z pola walki, nie daje mu jeszcze prawa chodzić do pracy 

podpitym ... 

Kvido Štěpánek 

Co nového na  D5 ? 

Jak již název napovídá, nové jsou především novinky.  

 Za první půlrok letošního roku jsme uvedli na trh 33 novinek. Jsou mezi nimi například :  nerezová digitální 

trouba, skleněná rychlovarná konvice, velmi pěkné meteostanice, široká škála různobarevných nerezových 

konvic, designově velmi zdařilé akumulátorové vysavače a tyčové mixery.   

Ostatně neváhejte a navštivte naši podnikovou prodejnu, kde  vám Lucka všechny novinky ráda ukáže. A 

když už tam budete, tak si nezapomeňte  prohlédnout i  velmi zdařilou skládací kuchyňskou váhu. Za doslova 

pár kaček získáte praktického domácího  pomocníka, který se vejde do zásuvky mezi příbory.  

  

Do konce roku připravujeme dalších přibližně 30 novinek – mezi jinými kuchyňský robot , nové šlehače 

s výkonem  400W, dvě nové sušičky ovoce, další plastové a nerezové konvice, výkonný akumulátorový tyčový 

vysavač, …. 
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Další velkou novinkou je to, že od srpna začneme prodávat kvalitní hobby nářadí a zahradní přístroje značky 

Ryobi.  Tato značka je původem japonská a nyní patří do nadnárodního koncernu TTI (Milwaukee, AEG, 

Homelite, RYOBI,..).  Nabízí zahradní techniku a elektrické nářadí pro náročné uživatele.  Jedná se o nářadí 

jak akumulátorové, tak i síťové a opravdu  jde o velmi kvalitní a precizně zpracované výrobky. 

Přijďte do prodejny a přesvědčte se! 

 

Dalším „překvapením“ je to, že začneme prodávat  lepidla, silikony, tmely  španělské značky  Ceys.  I zde jde 

o velmi kvalitní výrobky, které najdou uplatnění při úpravách a opravách v každé domácnosti . 

Takže zase doporučím: „Neváhejte a přijďte se podívat na Lucku !“ 

Jak vidíte, snažíme se stále přicházet s něčím novým, protože i zde, jako všude jinde,  platí : „Kdo chvíli stál, 

již stojí opodál“. 

 Petr Bodlák 

 

NEZŮSTANE KÁMEN NA KAMENI 

 

aneb CO NÁS ČEKÁ V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI 

    Žijeme v době, kdy se nám svět před očima mění takovým tempem, že už nové technologie nestačíme 

registrovat, natož na ně reagovat. Vítejme v exponenciálním věku, vítejme ve 4. průmyslové revoluci! 

Robotizace a umělá inteligence 

   10. února 1996 vyhrál počítač DEEP BLUE první partii nad mistrem světa Garry Kasparovem. O převaze 
stroje nad člověkem však definitivně rozhodl rok 2006, kdy se v Německu konal souboj stroje s úřadujícím 



 

43 

mistrem světa Vladimírem Krajníkem. Počítač tehdy Krajníka  totálně rozdrtil rozdílem třídy a natolik jej 
ztrapnil, že bylo rozhodnuto nadále pořádat pouze zápasy člověk versus člověk. 

   Zatímco šachy mají 10120 variant, počítačům odolávala ještě několik let nejkomplikovanější desková hra - 
čínská GO, která má 10800 (jednička a 800 nul) variant. V březnu 2016 to počítačový program AlphaGO natřel i 
nejlepšímu hráči světa Lee Sedolovi  3:0. 

   Již dnes roboti převzali velkou část technologických procesů v továrnách. Postupně dojde k plné náhradě 
manuálních pracovníků a člověku zůstanou pouze manažerské úkony. 

       Japonci nedávno přišli s robotem, který nejen že s vámi dokáže rozmlouvat, ale postupnou komunikací 
sám přejímá slovní zásobu, vědomosti a fráze spoluřečníka. Konají se ověřovací programy k zavádění umělých 
učitelek do základních škol.  Učitelky jsou zcela reálného vzhledu, mluví, gestikulují, mrkají, rozhazují 
rukama, mají kvůli zlidštění i drobné vady pleti. Stačí do nich nahrát příslušné učební osnovy.  

     Japonci již průmyslově vyrábějí „společnice“, které jsou téměř k nerozeznání od pravé ženy. Mají hebkou, 
teplou pleť, při pohlazení smyslně vzdychají, tulí se a vrhají na vás vášnivé pohledy. Nebolí je hlava a jsou 
vždy ochotné plnit tajné sny mužů.  

    Potrhlá Evropská komise (EK) nedávno vážně jednala o tom, zda by se nejvyspělejším robotům neměl 
udělit status elektronické osoby s právy a povinnostmi. 

           

Nanotechnologie 

      Uhlík je prvek, který je základem všech živých organismů na této planetě, fosilních paliv, umělých hmot, 
hořlavých plynů…. 

Ve škole jsme se učili, že uhlík má dvě krystalické modifikace – grafit a diamant. V roce 1985 dva američtí 
profesoři Robert F. Curl a Richard E (Nobelova cena) objevili další krystalickou formu uhlíku - FULLEREN. 
Má kulový tvar s 60 atomy, podobný fotbalovému míči.  

    Tento zázrak má spoustu roztodivných vlastností. Je tvrdší než diamant při zlomku jeho hmotnosti. Za 
určitých podmínek je supravodivý, polovodivý nebo feromagnetický, má mimořádné optické vlastnosti a jeho 
kulovitá forma téměř anuluje tření při styku s jinými látkami. Posléze byly objeveny další krystalické 
modifikace uhlíků – nanotrubice (50000x tenčí  než lidský vlas) a nanopěna. Tyto látky připravují cestu 
k výrobě ultratvrdých materiálů při nízké hmotnosti , např. k obrábění diamantu, nepoškrábatelný lak, 
neušpinitelné tkaniny, mikročipy na bázi molekul a atomů (500 x menší než klasické součástky), filtry 
k oddělování smíšených plynů,  nanomechanismy – např. ozubená kolečka, jejichž zuby jsou tvořeny 
jednotlivými atomy,  nanovlákna v textilnictví a celou škálu aplikací v medicíně, stavebnictví, elektronice, 
optice. 
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Elektromobily 

Klasickým automobilům, zdá se, je odzvoněno. S nástupem lithiových článků a pokrocích se skladováním 

elektrické energie dochází k útlumu dieselových automobilů a benzinovým motorům zbývá také již jen pár 

let života. Stejně jako fotografování na fotocitlivý materiál bylo během pěti let téměř stoprocentně vystřídáno 

digitálním záznamem, bude i tato změna překotná. Předpokládá se, že benzinové automobily budou za 15 let 

k vidění již pouze v muzeích. Benzinový motor má 2 000 součástek, elektromotor 20. V praxi se při poruše 

budou vyměňovat celé motory. Vymizí klasické autoopravny, benzinové pumpy. Ropní magnáti zkrachují. 

V ČR jezdí již asi 300 elektromobilů a v provozu je asi 150 dobíjecích stanic. Jedno dobití stojí 60-90 Kč a 

elektromobil na něj ujede až 250 km (tj. 30 haléřů/km).  Dobití trvá 2-4 hodiny, které řidič využije 

k odpočinku, občerstvení a zábavě v centrech, která budou součástí dobíjecích stanic. Samozřejmě při 

kratších cestách si automobil dobijete přes noc doma. 

   Současně se vyvíjejí tzv. autonomní vozy bez řidiče.  Vlastnictví automobilu v budoucnu však bude spíše 

přítěží. Auto si objednáte telefonem a to vás samo odveze do cíle. 

   

Elektrická energie 

    Hlavním zdrojem energie se stane sluneční záření, které zlevní cenu elektřiny na zlomek dnešní ceny.  

Postupně bude střešní krytina domů nahrazována solárními pláty – taškami a šindeli  vyrábějícími elektřinu. 

Tašky už jsou k dostání i u nás v ČR. Cena je 5500Kč/m2. Elektřinu bude každá domácnost dodávat do 

globální sítě a v době potřeby zase odebírat. To souvisí i s celosvětovým řešením nedostatku pitné vody. Již je 

vyvinuta technologie, kdy k odsolení 1m3 mořské vody stačí pouhé 2kWh elektrické energie (asi 8 Kč/m3). 
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3D tisk 

    3D tisk je technologie vrstvení nebo zapékání rychletvrdnoucí hmoty v etážích na sebe na základě 

naprogramovaného pohybu trysky v tříosém systému. Očekává se, že kolem roku 2025 bude již asi 10% 

průmyslově vyráběných předmětů realizováno touto technologií. Dnes se tato technologie běžně užívá 

v průmyslu při vzorkování nových výrobků. Technologie se už usazuje v obuvnickém průmyslu a frontální 

útok zažívá mezi modeláři a kutily. Ještě je třeba vyvinout hmoty s extrémním gradientem tuhnutí, aby se 

celý proces urychlil. Velkorozměrové tiskárny již vytisknou dům za 50 hodin. Perspektivní uplatnění 3D tisku 

doznává i medicína, např. při výrobě kostních implantátů na míru.  

   S 3D tiskem souvisí i 3D skenování. Již jsou v prodeji smartphony, které toto umožňují. S přístrojem 

obejdete milovanou osobu. Následně se obraz digitálně zpracuje a před spaním si již můžete svoji snoubenku 

otáčet na monitoru a zkoumat ji ze všech úhlů.   

   Na trhu se objevují přístroje, do nichž vložíte předmět, který se automaticky oskenuje a vzápětí se vytiskne 

jeho plastový duplikát. 

       

 

 

Diagnostika nemocí 

     Ruští vědci vyvinuli v rámci kosmického výzkumu přístroj nazvaný Metatron Hunter, který na základě 

změn elektrických a vlnových charakteristik  buněk dokáže určit počínající onemocnění všech tělesných 

orgánů v době, kdy tyto změny ještě nejsou medicínsky diagnostikovatelné. Tento přístroj využívá např. 

sanatorium Harmonie v Bystřici pod Hostýnem. Hodinový proces vás vyjde na 700 Kč. 

     Američané uvádějí na trh přístroj Tricorder (název převzatý z filmu Stas Trek), který naskenuje vaši sítnici, 

odebere vzorek vaší krve a vydechnutého vzduchu. Následně zanalizuje 54 biologických markerů, které 

identifikují téměř jakoukoliv nemoc.  
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Identifikace osob 

    Facebok zavedl do svých aplikací software pro rozpoznávání osob, dokonce bez ohledu na přibývající věk. 

Posléze na nátlak veřejnosti zvažuje jeho stažení.  Nástroj je to poněkud ošidný, neetický a necitlivě zasahující 

do soukromí osob.  Pokud došlo k uvolnění tohoto software facebookem,  lze  předpokládat, že zpravodajské 

služby dokáží s mnohem dokonalejším softwarem během několika minut po detekci jedné fotografie 

proskenovat celosvětovou internetovou síť a na základě fyziognomických parametrů, bez ohledu na případné 

účelové změny identity, rozpoznat hledanou osobu např. na skupinové fotografii ze školního srazu.  

 

Hranice technických možností  

    Každých 18 měsíců se zdvojnásobí kapacita vyráběných mikroprocesorů. Tento trend se zákonitě musí 

někde zastavit. Vědci již určili hranici miniaturizace mikročipů, kterou již nebude možné překonat s ohledem 

na fyzikální zákony. Dnes nejmenší tranzistor, který vytvořili australští vědci, tvoří jen 7 atomů. Brzy se 

technicky přiblížíme velikosti jediného atomů 0,1-0,5 nm? K této hranici lidstvo dospěje kolem roku 2040. 

Nějaký čas ještě vystačíme s 3D mikročipy vrstvenými na sebe, ale i to má své prostorové hranice. 

 

      

Co bude dál? 

Škoda, že my starší se to od našich dětí nedozvíme ... 

 Pavel Kuneš  

Informace  včetně ilustrací byly čerpány z veřejně dostupných zdrojů a archivu autora. Seznam odkazů je 

k dispozici u autora. 
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Quo vadis ? / Kam kráčíš?, pozn.red./ 

Otázka, kterou si pokládají celé generace od antiky až do současné doby. 

Napadla i mě při hledání nového zaměstnání. 

 Tisíc lidí, tisíc odpovědí -  do práce, domů, do důchodu, do …  

  Každý z nás se rozhoduje sám za sebe a taky sám za sebe nese odpovědnost. Kdo dnes nechápe, v jaké době 

se lidstvo nachází, jaké má příležitosti a perspektivy, ten odpověď nezná. Jednoduše proplouvá životem bez 

cíle a někdy mu to tak i vyhovuje. Můžete namítnout, že přece chodit do práce nemůže být smyslem života. 

Máte zcela naprostou pravdu. Ale jenom tvořivá a společensky prospěšná práce dává životu skutečný smysl. 

Jednou, až se ohlédneme za svým životem, zjistíme, co po nás zůstalo, co nás obohatilo, co posouvalo, 

motivovalo… Kým jsem byl, pro koho jsem byl vzorem, kolegou , přítelem, v čem jsem byl výjimečný, v čem 

opravdu dobrý, uznávaný. 

A vsadím se, že to nebudou, aspoň ne u všech, vzpomínky na dobu strávenou v nákupních centrech, úřadech 

nebo v přeplněných čekárnách u lékaře.  Pak si každý sám za sebe může pravdivě odpovědět, jakým směrem 

se ubíral jeho život, jaké měl plány, jaké cíle a jaké hodnoty uznával. To, jaký život dnes vedeme, přece 

nezáleží jenom na tom, jakou máme pozici, plat nebo auto.  

Můžu se ztotožnit s názorem , že víc, dnes možná daleko víc záleží na tom, jak se umíme postavit k životu a  

k problémům, které nám každodenně předkládá. 

Čeká nás ještě spousta  nových příležitostí! Nemrhejme časem a vydejme se po naší vlastní cestě! Když 

budeme kráčet v stopách někoho jiného,  dojdeme přesně tam, kam došel už někdo před námi. 

Martin Mardeus referent SaM 

Jak si správně užít letní dovolenou? 

Ano, přesně tak, přátelé, přichází léto a s ním také čas dovolených – někteří ji stráví u moře v Chorvatsku, 

někdo vycestuje do Afriky, například do Egypta, Tuniska, větší cestovatelé se možná vydají ještě dále, do 

Thajska, na Bali či do Severní  nebo Jižní Ameriky. Samozřejmě, že spousta lidí nechystá žádnou dalekou 

cestu a dovolenou stráví v pohodě domova, budou cestovat pouze po České republice.  

Ať tak, či onak, je to naprosto jedno. Hlavní je  užít si ten klid a hodit alespoň na chvíli všechny starosti za 

hlavu. 

Jak si ale opravdu užít letní dovolenou? 

Vypněte si mobilní telefon a ani si neberte pracovní notebook, buďte alespoň chvíli naprosto 

offline! 

 Možná to bude znít jako klišé a myslíte si, že bez telefonu (někteří bez facebooku, instagramu) nedokážete 

žít, ale naprostý opak je pravdou. Myslím si, že vám bude dokonce lépe, neboť mobil má značný vliv i na vaši 

špatnou náladu. Čtete tam totiž často negativní zprávy od vašich známých, ze zpravodajství… Naopak bez 

telefonu začnete více vnímat své okolí a užijete si  ten pravý, ničím nerušený klid(určitě si  s sebou  

nezapomeňte vzít  fotoaparát  pro zachycení těch krásných okamžiků, které vás čekají).  

- Odpočiňte si! 

 Ať už dáváte přednost aktivnímu (vydáte se poznávat okolí na kole, půjdete na túru, vyrazíte na nějaký 

adrenalinový zážitek, …), nebo pasivnímu (vyvalíte se na lehátko, odpočinete si u bazénu, u moře ,…) 
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odpočinku – tak, či onak by měl být  tento odpočinek hlavní náplní vaší dovolené. Rozhodně zapomeňte, že 

byste začali umývat okna, uklidili celý barák nebo si udělali pořádek v šatníku. To určitě počká! 

- Poznejte něco nového! 

 Opět je jedno jestli, budete trávit dovolenou někde na jiném kontinentu, nebo v horách v České republice. 

Vyhledejte nějaký neobvyklý zážitek, na který byste za normálních okolností neměli čas, nebo by vás vůbec 

nenapadlo něco takového podniknout. Zajděte si například do adrenalinového parku, který je nedaleko vaší 

chaty na horách. Zkuste surfovat, pokud jste u moře, nebo se vydejte poznávat tamní kulturu. Zajděte do 

muzea, podívejte se na zajímavé památky,… V tomto ohledu se opravdu meze nekladou. 

Tadeáš Souček 

Jak w pełni cieszyć się z wakacji? 

Tak, dokładnie tak przyjaciele przychodzi lato, a z nim czas na wakacje – niektórzy spędzają wakacje nad 

morzem w Chorwacji, inni podróżują do Afryki na przykład do Egiptu, Tunezji.                                               

Więksi podróżnicy mogą odbyć wyjątkową podróż jeszcze dalej do Tajlandii, na Bali lub do Północnej czy 

Południowej Ameryki. Oczywiście wiele osób nie wybiera się w żadną daleką podróż i wakacje spędza w 

domu lub podróżuje tylko po Czechach.  Tak czy inaczej,  jest to absolutnie bez znaczenia , najważniejsze jest 

cieszyć się spokojem i wyrzucić przynajmniej na chwilę wszystkie zmartwienia z głowy. 

Jak naprawdę w pełni cieszyć się wakacjami?  

Wyłączyć telefon komórkowy i nie zabierać ze sobą służbowego laptopa, być przynajmniej na chwilę 

całkowicie offline. Może to brzmi  banalnie i myślicie, że bez telefonu (niektórzy bez facebooka, 

instragramu) nie potraficie żyć, ale jest wręcz odwrotnie, myślę, że bez telefonu będzie wam o wiele lepiej, bo 

telefon ma wielki wpływ na wasz zły nastrój, czytacie w nim często negatywne wiadomości od swoich 

znajomych lub śledzicie nierzadko niekoniecznie dobre wiadomości ze świata. Bez telefonu, zaczniecie być w 

pełni świadomi swojego otoczenia, zaczniecie cieszyć się spokojem (ale nie zapomnijcie wziąć ze sobą 

aparatu, aby uchwycić piękne chwile, które na was czekają). 

Odpocznijcie sobie! 

Niezależnie od tego, czy wolicie wypoczynek aktywny (zwiedzanie okolicy na rowerze, pójście na wycieczkę, 

czy też wybierzecie się na wycieczkę w poszukiwaniu atrakcji związanych z adrenaliną, ...) czy pasywny 

(wolicie poleżeć na leżaku, zrelaksować się przy basenie, nad morzem, ...) - taki czy inny sposób, ale ten 

odpoczynek powinien być głównym celem waszych wakacji. Zdecydowanie zapomnijcie o myciu okien, 

sprzątaniu całego domu czy porządkowaniu szafy. To na pewno poczeka! 

Dowiedzcie się czegoś nowego 

Znowu bez względu na to, czy będziecie spędzać wakacje na innym kontynencie, w górach, czy w Czechach. 

Szukajcie jakiś niezwykłych doświadczeń, na które normalnie nie mialibyście czasu lub nawet nie 

pomyślelibyście o nich.  Pójdźcie na przykład do parku adrenaliny, który znajduje się niedaleko waszej chaty 

w górach. Spróbujcie surfować, jeśli jesteście nad morzem lub wyjdźcie na zwiedzanie lokalnej kultury, idźcie 

do muzeum, szukajcie ciekawych zabytków pod  tym względem naprawdę nie ma żadnych ograniczeń. 

Tadeáš Souček 
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Tady je Krakonošovo! 

Na túru do Krkonoš  

Krkonoše mě nikdy nelákaly. Měla jsem je za snobskou destinaci. Když jsem pak ale sledovala východ slunce 

na nejvyšší hoře Čech, změnila jsem názor a po několika túrách jsem si Krakonošovo území zamilovala. 

Řeknu vám proč. Znáte ten pocit, kdy si v danou chvíli říkáte: „Tohle prostě do konce života nezapomenu!“ 

Tak to jsem přesně prožívala v šest hodin ráno, když jsem zabalená ve spacáku seděla na Sněžce a sledovala 

východ slunce. Představte si, že kolem vás je všude ještě tma, ale obzor se pomalu začíná barvit do růžova, 

oranžova, červena…  

Když vychází Slunce 

Od pusy vám jde pára. Přece jen jste v 1604 metrech! Ale ta euforie a sluneční paprsky vás prostě zahřejí nejen 

na duši, ale i po těle. Tohle divadlo trvá jen pár minut. 

 Proto si výlet pořádně naplánujte, aby vám nic neuniklo. Připravte se, že takhle brzy lanovka nejezdí. Musíte 

se tedy vydat po svých. Nejlepší je vyrazit z Pece pod Sněžkou. Pokud nebudete uhánět dopředu, ale budete si 

chtít cestu vychutnat, dejte si tak pět hodin rezervu. Jestli vám vyhovuje rychlejší tempo, zvládnete zdolat 

naši nejvyšší horu i za čtyři hodiny. Jít celou túru z Pece na vrchol ale nemusíte najednou. Cestou nahoru je 

několik horských chat. Pokud chcete jistotu, rezervujte si pokoj předem. Případně se můžete spolehnout na 

společné spaní v horských chatách, kde si natáhnete spacák na zem v místnosti s dalšími turisty. Budete ale 

muset ubrat z komfortu.  

Slunce v duši i nad vámi 

Výhledy nejen na českou, ale i polskou stranu vás prostě uchvátí. Najednou máte pocit, že svět je v pořádku, a 

v těle se vám rozlije naprostý klid. A když už budete nahoře, vyrazte si na procházku po hřebenech. Byl by 

hřích neprohlédnout si kus našich nejvyšších hor! Když sejdete do údolí, bude vás z té krásy až přecházet 

zrak. Příroda je tu vždy zabarvena na maximum, ať už vyrážíte v létě, anebo na podzim. Na stráních se pasou 

krávy, v lese to voní a vrcholky nad vámi trčící by se rozhodně co do krásy mohly měřit s Alpami.  

Takže příště, až budete plánovat, kam vyrazíte do Alp, chytněte se za nos a zamyslete se, jestli znáte pořádně 

hory vlastní země. Tak jako já! 

Hana Luxová, servis D5 

Tutaj są Karkonosze! 

Na wycieczce w Karkonosze. 

Karkonosze nigdy mnie nie kusiły. Uważałam je za snobistyczne miesjce turystyczne.                                       

Kiedy obserwowałam wschód słońca na najwyższej górze Czech, zmieniłam zdanie i po kilku wycieczkach 

zakochałem się w Krakonoszach. Powiem wam dlaczego. Z pewnością znacie to uczucie, kiedy w danej chwili 

mówicie: "Nie zapomnę tego do końca życia". Dokładnie tego doświadczyłam o szóstej rano, kiedy owinięta w 

śpiwór siedziałam na Śnieżce i obserwowałam wschód słońca. Wyobraźcie sobie, że wokół was jest ciemność, 

ale horyzont powoli zaczyna zmieniać kolor na różowo, pomarańczowo, czerwony ... 

Kiedy wychodzi Słońce 
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Z ust wam leci para. Przecież jesteście tylko na 1604 metrach.  

Ale ta euforia i promienie słoneczne po prostu rozgrzewają nie tylko waszą duszę, ale także ciało.  Ten teatr 

trwa zaledwie kilka minut. Dlatego zaplanujcie swoją wycieczkę w taki sposób, żeby niczego nie przegapić. 

Przygotujcie się na to, że kolejka linowa tak wcześnie nie jeździ. Musicie się tutaj dostać samodzielnie.  

Najlepiej jest iść z Pece pod Śneżkę. Jeśli nie będziecie mknąć do plodu, ale będziecie chcieli cieszyć się drogą,  

dajcie sobie pięć godzin rezerwy. Jeżeli natomist odpowiada wam szybsze tempo, możecie zdobyć naszą 

najwyższą górę w cztery godziny. Przejdźcie całą trasę z Pece na szczyt, ale nie musicie iść cały czas. Po 

drodze na szczyt jest kilka górskich chat. Jeśli chcecie mieć pewność, zarezerwujcie sobie pokój z 

wyprzedzeniem. Ewentualnie możecie liczyć na wspólne spanie w domkach górskich, gdzie w pokju na 

podłodze można rozciągnąć śpiwór i spać z innymi turystami.  Ale musicie liczyć się w tej sytuacji z 

mniejszym komfortem. 

Słońce w duszy i nad wami   

Widoki nie tylko na czeskiej, ale i na polskiej stronie was po prostu zachwycą. Nagle czujecie, że świat jest w 

porządku, i macie całkowity spokój ducha w swoim ciele. A kiedy już będziecie na szczycie, idźcie na spacer 

po grzbietach górskich, grzechem byłoby nie spojrzeć na kawałek naszych najwyższych gór! Kiedy zejdziecie 

do doliny, z tego piękna będzie was razić w oczy. Natura jest tu zawsze pełna kolorów, niezależnie od tego, 

czy wybierzecie się tu latem, czy jesienią. Na zboczach pasą się krowy, w lesie pięknie pachnie, a szczyt nad 

wami z pewnością dorównuje swoim pięknem górzystej panoramie Alp. 

Także następnym razem, kiedy bedziecie planować, gdzie wyjechać do Alp, złapcie się za nos i pomyślcie, czy 

dobrze znacie swoje góry. Tak jak ja! 

Hana Luxová serwis D5 

 

Vypěstujte si a naložte svoji kukuřici 

Je to jednoduché, 

chutné a zdravé, 

ekonomicky výhodné 

 

Rozhodl jsem se dát čtenářům radu na vypěstování domácí potravinářské kukuřice, kterou jednoduše naloží 

do slaného nálevu a pak už jen nenáročně uskladní.  

Připomeňme si, že kukuřice slouží jako vynikající prvek při vaření hotových jídel a polévek, obohacení 

masových směsí, při výrobě salátů a příloh. Je prostě jedinečná, a kdo se do ní chuťově zamiluje, udělá vše pro 

to, aby mu doma nechyběla. A vy to teď budete umět také! 

Asi před dvaceti lety jsem se stavoval na oběd v jedné firmě, kde přidávali do polévky kukuřici. Já jsem se 

s tím setkal poprvé a musím říci, že jsem na ty polévky pak už jezdil jen kvůli té výborné křupavé kukuřici, 

kterou byla polévka obohacena. Nějaký čas jsem se později s kukuřicí vůbec nesetkal. Rozhodně ne v jídle. Až 

jsem byl jednou v nějaké restauraci, kde nabízeli výborný steak s kukuřicí jako přílohou. Neodolal jsem, a to 

bylo moc dobře! 
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Když jsem si takovou dobrotu chtěl udělat doma, kupoval jsem plechovky kukuřice za cenu nad 30 Kč, a to 

mě rychle omrzelo. Je to prostě dražší než maso, což je u zeleniny obvyklé, ale i tak se to člověku příčí. 

Až jednou přišel ke mně kamarád, který něco potřeboval, a protože pracoval na farmě, vzal do kapsy pár 

kukuřičných zrn na zasetí s tím, že se jedná o kukuřici cukrovou, velmi chutnou do salátů a jídel. 

Nepřemýšlel jsem ani minutu a asi 25 semínek zasel do země. Během týdne kukuřice vzešla a vyrostla 

v ohromné klasy, na kterých se pyšnila mohutná vřetena se zlatými obrovskými zrny kukuřice. 

 Zrna seji po 25 cm čtvercově. Hlínu je dobré pohnojit, kukuřice to má ráda. Vše se dočtete na sáčku, který 

koupíte v každém dobrém zahradnictví. Musí to být kukuřice cukrová. 

Úrodu jsem měl. Teď jak ta zrna oddělit, vyčistit a naložit do nálevu pro uskladnění?  

Opět nic složitého. Nejdříve jsem si vyguglil profesionální super stroj, jak kolem vřetene (klasu) kukuřice 

rotují nože, které elegantně oddělí zrna od šťaklu, a pak jsem si vymyslel svůj vlastní nůž, kterým to dělám já. 

Vzal jsem jedničku nerezový pásek plechu, široký asi 30 mm, stočil jsem konec do průměru šťaklu kukuřice, 

nabrousil jsem jej a nadělal drážky, které řežou. Plech jsem zpevnil kusem prkénka, upnul do svěráku, pod 

něj jsem dal nádobu a pak už jen stačí otáčet vřetenem klasu. Zrna jednoduše padají do připravené nádoby. 

Vše pak vyčistím vyplachovací metodou. Namočím do velké nádoby. Zrna zůstanou dole, lehčí nečistoty 

odplavou. Dále pokračuji následujícím způsobem, který jsem si našel na plechovkách s hráškem ve slaném 

nálevu. 

Postup 

Kukuřici povaříme volně ve velkém hrnci 2 minuty. Rychle scedíme a ochladíme studenou vodou, pak 
nasypeme do sklenic, zalijeme připraveným roztokem a zavíčkujeme. Roztok: viz suroviny, určitě se vyplatí 
roztok povařit.  

Sklenice naplněné kukuřicí sterilujeme v zavařovacím hrnci BRAVO asi 45 – 60 minut při teplotě 100°C. Po 24 
hodinách opakujeme již jen asi 45 minut. Toto je důležité. Druhým varem sklenice dostává řádnou kvalitu 
sterilování pro uskladnění.  

Suroviny pro roztok: 

1 l vody 
10 g soli 
20 g cukru 
hrášek/kukuřice 

Možná se vám to bude zdát zdlouhavé. Ale kdo má srdce pro tyto záležitosti a kousek volné zahrádky, 

určitě tyto rady po roce, a hlavně v zimě, velmi ocení. 

 

Milan Žemlička nejen personalista 
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DNY ZAHRANIČNÍCH  KUCHYNÍ 

 
Jak jste si určitě všimli, v minulém měsíci jsme pro vás připravili DEN POLSKÉ KUCHYNĚ, kdy jsme podávali 

polský boršč, polské zrazy, vařené brambory, staropolský bigos, chléb, bramborové špalíčky se smetanou a 
sýrem, červenou řepu se zakysanou smetanou, salát z červené řepy, kysaného zelí a jablek, kuřecí stehýnka 

pečená na paprikách, hranolky, koprový dip.  
 
Dále pak DEN ITALSKÉ KUCHYNĚ, kdy jsme podávali polévku minestrone, boloňské špagety se sýrem, 
vepřový plátek s rajčaty a olivami, dušenou rýži, pizzu se šunkou a sýrem, mozzarellu s rajčaty 
a bazalkou a vepřovou krkovici a la ossobucco / v překladu kost s dírou, pozn.red./, opečené brambory. 
 
V tomto duchu bychom rádi pokračovali. 
 Od září pro vás připravujeme další  DNY ZAHRANIČNÍCH KUCHYNÍ, kdy budeme podávat speciality 
například mexické, španělské, německé, americké a  severské kuchyně. 
 
 Díky našemu čínskému kolegovi Tomovi připravíme DEN ČÍNSKÉ KUCHYNĚ  s autentickými recepty. 
 
 

                                                                                                               Daniel Beneš šéfkuchař JG 
 

DNI KUCHNI ZAGRANICZNEJ 

 

Jak już z pewnością zauważyliście, w zeszłym miesiącu przygotowaliśmy dla was DZIEŃ KUCHNI POLSKIEJ  

na którym serwowaliśmy polski barszcz, polskie zrazy, gotowane ziemniaki, staropolski bigos, chleb, kluski 

ziemniaczane ze śmietaną i serem, czerwone buraki z kwaśną śmietaną, sałatkę z czerwonych buraków, 

kapustę kiszoną z jabłkiem, zapiekane udka z kurczaka z papryką, frytki, dip koperkowy. Następnie był 

DZIEŃ KUCHNI WŁOSKIEJ na którym podawaliśmy zupę Minestrone, spaghetti bolognese z serem, 

wieprzowinę z pomidorami i oliwkami, ryż gotowany na parze, pizzę z szynką i serem, mozzarellę 

z pomidorami i bazylią, karkówkę wieprzową ala ossobucco i pieczone ziemniaki. 

W tym duchu chcielibyśmy kontynuować, a od września przygotowujemy dla was kolejne                                          

DNI KUCHNI ZAGRANICZNEJ na których będziemy serwować specjały kuchni niemieckiej, hiszpańskiej, 

niemieckiej, amerykańskiej i nordyckiej, a dzięki naszemu chińskiemu koledze Tomovi, przygotujemy rówież 

dzień kuchni chińskiej z autentycznymi przepisami. 

 

Daniel Beneš Szef kuchni JG 
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Bratři, kteří stáli u zrodu vzdělanosti a 
kultury slovanských národů 

 SVATÝ  CYRIL   A  SVATÝ  METODĚJ 

Před 1155 lety přicházejí  z Byzantské říše -  z řeckého města Soluň -  na tehdejší Velkou Moravu dva bratři – 

Cyril a Metoděj. Díky jejich misijnímu působení dochází nejen k rozvoji křesťanství, ale také vzdělanosti a 

kultury všech slovanských národů. 

Na jaře 863 za vlády knížete Rostislava  přišli na Moravu. Ta je v té době plná pohanských pověr, rituálů a 

morálního úpadku. Věrozvěstové se pouštějí do práce. Rozdělí si úkoly a začínají kromě jiného také vzdělávat 

žáky, kteří se mají stát novými kněžími. Učí je číst přeložené knihy, znát obřady a modlitby. Šíří křesťanskou 

víru v jazyce, kterému Slované dobře rozuměli. Při své činnosti se však zaměřují i na obyčejné lidi. Chodí po 

moravských městech, hradištích i venkově a vysvětlují křesťanské učení. Němečtí kněží se zaměřují spíše na 

vyšší společenské vrstvy, slovanský jazyk téměř neovládají a nejsou schopni překonat jazykovou bariéru. 

Cyril s Metodějem nabízejí lidem poučení i povzbuzení v řeči, které rozumí.Přeloží bohoslužebné knihy do 

staroslověnštiny, sepíšou učebnice a Cyril sestaví nové písmo, tzv.hlaholici. Cyrilovi je navíc připisováno 

autorství veršované předmluvy k evangeliím, nazývané Proglas, a společnými silami oba muži odstraní 

nedostatky v právním řádu sepsáním zákoníku Zákon sudnyj ljudem. Bratři si získají důvěru Moravanů a také 

jejich žáci si rychle osvojují vědomosti. Přichází čas nechat je vysvětit na kněze. 

Na konci roku 866 se vydávají na cestu, aby vyřídili vše potřebné… 

Roku 867 byli povoláni k papeži do Říma a Hadrián II. slovanskou liturgii stvrdil. 

Cyril  / do té doby Konstantin/ již v Římě zůstal, vstoupil do kláštera a přijal řeholní jméno Cyril, které se 

stalo v průběhu staletí známějším. Záhy se však roznemohl a zanedlouho  roku 869 zemřel. 

 Metoděj byl po bratrově smrti jmenován arcibiskupem moravsko-panonské diecéze a vrátil se na Moravu. 

Zemřel v roce 885 a byl pohřben v chrámu na Velehradě. 

 

K oficiálnímu svatořečení věrozvěstů ze Soluně dochází v roce 1880. 

Oba jsou hlavními patrony Moravy a všech slovanských národů. 

Původně se jejich památka slavila vždy 9.března, to však papež Pius IX. /1792-1878/ změnil  na 5.července. 

 Papež Jan Pavel II. /1920-2005/ je v roce 1980 prohlásil za spolupatrony Evropy. 

 Den slovanských věrozvěstů 5. července je kromě ČR státním svátkem i v SR. 

Alena Šafářová 
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Dobře se rozhodnout není lehké 

 

Rychle se rozhodnout je ale důležité! 

Smrt byla na dohled… 

Rozhodl jsem se přiblížit jeden okamžik svého života, kdy jsem se odhodlal v zlomku vteřiny k důležitému 

kroku, kterým jsem šel vstříc téměř jisté smrti, i když jsem v tom nebyl sám.  

Asi před 12 lety jsme se s kamarády z cyklistického klubu vydali  na akci, pořádanou pravidelně každý rok. 

Dospělí i děti jeli na kolech, takový sranda závod - nezávod. Chlapi se vždy oddělili od děcek a závodili mezi 

sebou po určité vytyčené trati, děcka jela s určenými dospěláky svoji trať formou výletu. Ten rok jsem si tak 

nějak vytáhl krátkou sirku a děcka připadla na starost mně a několika mým přátelům.  

Vyrazili jsme. Mimo členy klubu, kteří na kole dobře uměli, jsme vyfasovali na cestu vyženěnou holčinu 

jednoho kamaráda, která na kole moc neuměla, a tak se plácala pořád vzadu. Celý den jsme na ni čekali a 

tlačili ji do kopců, abychom alespoň trochu urychlili to čekání. V půlce trasy jsem už rezignoval a jel prostě za 

ní s rozhodnutím, že zpomalíme a pojedeme jako tým. Nedovolil jsem si nechat ji vzadu. Vtom ještě někdo 

navíc píchnul kolo, takže vzadu za námi byli další asi tři lidi. Ale i tak jsem si ji  nějak nechal na očích a 

kopíroval její pomalou jízdu. Jako kdybych tušil, že to bude třeba! 

Byl krásný slunečný podzimní den. Čelo naší jízdy – asi dvacet dětí se dvěma dospělými - vždy poodjelo a 

počkalo. Bylo to právě na jakémsi horizontu, kde setrvali, a když jsme je dojeli, pustili to, jak se říká, z kopce 

dolů. My jsme sjížděli s určitým odstupem asi 20 metrů za nimi. Jedu si a koukám po holce, aby nespadla, asi 

tak pět metrů za ní, a najednou se to stalo! Téměř jistá smrt vyletěla ze stromu! 

Zatímco děti jako husičky za sebou projely po lesní pěšině kolem starého stromu, holka se právě k míjení se 

starým stromem blížila. Přesně v momentě, kdy ho minula, naskytl se mně hrůzostrašný pohled, který se 

rovnal jisté smrti. Ze stromu vyletěl obrovský roj sršní, dlouhá tlustá černá čára, která během dvou tří vteřin 

pronásledovala holku na kole. Můj pohled byl naprosto neuvěřitelný! Holka měla navíc dlouhé vlasy do půli 

zad, které jí vlály z helmy a všude kolem hlavy. Neměl jsem vůbec žádný čas na rozmyšlení. Pamatuji si jako 

dnes, že mi problesklo hlavou jen to, že když ji tam nechám, je mrtvá. Když zkusím něco udělat, můžeme být 

mrtví dva, ale moc dobře jsem věděl, co na tento jinak „běžný“ hmyz platí. Pracoval jsem dva roky v lese, kde 

vosy a divoké včely byly na denním pořádku. Se sršněmi tváří v tvář jsem se ještě nikdy nesetkal, ale byly 

případy, které končily jedním bodnutím záchranou se sanitkou i vrtulníkem.  

Napadlo mě prudce zrychlit, projet tím rojem, chytnout holku za paži, strhnout ji z kola, zahodit ji co nejdál, 

nejlépe do boku, seskočit z kola, zalehnout ji, aby nebláznila, a čekat! Dvě, tři vteřiny, více času nebylo! Ty mé 

zkušenosti jsou právě v tom, že vosy a včely nemají tzv. 3D, a vsadil jsem na to, že sršně jsou jejich příbuzní.  

Právě z lesa vím, že když je máte u hlavy, prudce změníte směr a výšku, lehnete k zemi, a pokud neblázníte, 

nesmrdíte pivem nebo nadměrně potem, nenajdou vás. Přeletí a hledají jinde. A to mně prostě náhodou 

vyšlo!!!  

Pamatuji si, že jsme leželi na zemi, holce jsem držel pusu, aby neječela, nad námi řinčel ten roj, přičemž 

vzadu dojížděla skupinka, co opravovali duši. Stihl jsem na ně zařvat, aby zastavili. Když vyprávěli, jak celou 

akci sledovali, nemohli uvěřit, že jsme vyvázli živí.  

Po chvíli se holka začala vrtět, prohledal jsem jí vlasy, a nikde nic, ale na rameni se jí začal zvedat obtažený 

rukáv dresu.  
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Rozhodnutí číslo dvě! Bylo jasné, že tam jednu má. Nevím, kolikrát může sršeň účinně štípnout. Rozhodl 

jsem jednat. Plácl jsem ji a sršeň zabil přímo na ní. Následně jsem ji vyklepal z rukávu, aby nebodala dál. 

Jednu chytla, to bylo jasné. 

Rozhodnutí číslo tři! Holka se zvedla, byla úplně v pohodě. Z roje, který jí na začátku útočil na hlavu, byla sice 

rozhozená, ale toho jednoho štípance na rameni si ani nevšimla. Nenechal jsem nic náhodě a okamžitě jsem 

volal rychlou. Vylíčil jsem jim situaci s tím, že když všechno tak dobře dopadlo, rozhodně nechci tuto věc 

podcenit. Obecně po bodnutí tímto hmyzem dochází k otoku krku a dušení… 

Seběhli jsme k silnici a tam jsme holku předali do péče lékařů. Později nás vyrozuměli, že dostala léky a je 

v pořádku. To ale není všechno. 

My jsme sjeli do vsi do první hospody. Tam jsme se setkali s hlavním závodem chlapů a celou příhodu jsme 

jim vyprávěli. Nikdo nechtěl věřit, že se to vůbec stalo, a ještě bez následků! Nikdo by do roje rozzuřených 

sršní nenajel!  Ale i přesto jsme si dali pár panáků na to, že to dobře dopadlo. Až najednou! 

Po třetím panáku slivovice mně ukrutně natekla pravá ruka. Byla to ta, kterou jsem strhával holku z kola, a 

začaly se mně na ní rýsovat mohutné štípance od sršní. Bylo jich asi pět, šest a vůbec jsem je necítil. Tady 

určitě zapracoval adrenalin. Bylo nám všem jasné, že si moje tělo našlo účinnou chemickou protilátku, která 

to tlumila. Tak jsem pochopil, že si s tím protentokrát tělo poradí samo. Dalšího panáka jsem si ale pro jistotu 

nedal. Štípance byly tak jedovaté, že mě svědily ještě dva měsíce. Dobře to ale dopadlo! 

Od té doby tento příběh občas vyprávím, když je k tomu důvod tak jako teď. A proč mám ten důvod? 

Proto, abych vám všem sdělil, že když je třeba něco rozhodnout, udělejte to a nečekejte, že to udělá někdo za 

vás! Rozhodujte, rozhodujte včas a třeba i správně. Budete lépe připraveni na chvíle, kdy na správné 

rozhodování nebude čas.  

A proč vlastně zaútočily? Sršně staví svoje hnízda proti slunečním paprskům většinou k jihu, aby bylo hnízdo 

řádně vyhřáté a vysušené. V době, když jsme projížděli, prahlo přímé slunce do jejich hnízda, které bylo 

přerušováno projíždějícími cyklisty, což způsobilo efekt přerušování světla asi tak jako spouštění starého 

filmu. Blikající světlo. Tento efekt dokáže rozzuřit sršně k největšímu obrannému útoku. Taková blbost, že!? 

Před šesti lety jeden můj „starý“ dobrý kamarád zpracovával v lese dřevo. Když měl hotovo, vzal poslední kus 

na rameno se slovy, že jde domů. Ze země vylétly divoké včely a ubodaly ho k smrti. To vše se stalo před zraky 

dalších asi tří lidí, kteří neměli šanci reagovat anebo třeba nevěděli jak. Kdo ví… 

Milan Žemlička, personalista 

Poděkování za humanitární pomoc 

Dobrý den pane inženýre, 

ráda bych Vám touto cestou znovu poděkovala za poskytnutí kamionu k převozu humanitární pomoci a 
předala zprávu o této akci.  

 Ač to byla cesta velmi náročná, podařilo se nám tuto pomoc převézt (troufám si říci, že se vybavení do 
nemocnice jako jediným v ČR podařilo dostat na Ukrajinu). O tuto cestu byl opravdu velký mediální zájem, 
živé vysílání poskytla ČT a rádio rozhlas Olomouc, mimo to také vycházely články v novinách a na internetu. 

 V Třinci jsme naložili kamion kolem 17:00 hod. a přejeli do Paskova, kde už bohužel skončily úřední hodiny. 
Paní Kostková o nás věděla, přespali jsme na parkovišti a ráno v 6:30 hod. nám volala. S velikou ochotou 
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sdělila, že už můžeme přijít, že se nám bude ráda věnovat. Připravili jsme společně dokumenty a dali plomby. 
Vyjeli jsme asi po 9: 00hod. 

 Dojeli jsme k polsko – ukrajinským hranicím asi kolem 16:00 hod. Radovali jsme se, že je před námi asi 20 
kamionů, to jsme však netušili, že polští celníci nevyvinou příliš nadměrnou aktivitu. Vše šlo hrozně pomalu, 
asi tři auta každých 50 minut. K polským okýnkům jsme se dostali cca kolem 22: 00 hod. Jelikož se nám 
nepodařilo naložit v Třinci vše, váha byla nižší a převažovali si nás. Nakonec se rozhodli i nás odplombovat. I 
přesto, že jsem namítala, že jsme humanitární pomoc a vezeme použité věci, zajímaly je pytle s plyšáky. A 
také nám zdůraznili, že oproti Ukrajincům oni jsou v EU. Připadalo mi to jako pěkná šikana. Snažila jsem se 
namítat a brblat. Asi to pochopili, protože když jsme odjížděli, zmínil se celní revizor řidiči, že se musel takto 
zachovat. 

 No a konečně k ukrajinským celníkům jsme dorazili před půlnocí. Znovu vyřídit deklaraci kvůli 
odplombování a  dát nové plomby. Ale to už bylo fajn, vše nám zde šlo jako po másle. Ukrajinci milí, nechtěli 
nic ani zaplatit. V jednu hodinu ráno jsme skončili a zůstali z důvodu bezpečnosti v celním prostoru. Ráno po 
10:00 hodině jsme vyjeli směr Ivano – Frankivsk na Ukrajinu. Tam nás již čekali zástupci Nadvirne a 
doprovodili na celní úřad. I přes jejich přítomnost nám trvalo čekání další 4 hodiny, než se celníci rozhodli 
odplombovat kamion a povolit vyložení. Do Nadvirne jsme přijeli v 8  hodin večer a skládali druhý den. 
Veliká radost ze strany Ukrajinců! Velmi si vážili Vašeho řidiče. Sama jej moc chválím, cesta s ním velmi 
příjemná a bezpečná. O kamion bylo také v Nadvirne postaráno. Po celou dobu byl v uzavřené firmě a 
nonstop pod dohledem stráže. Jelikož byl pan řidič panem Dolečkem srozuměn, že má zůstat do pondělního 
rána na Ukrajině a pak jet naložit do Polska, vydala jsem se na cestu zpět z Ukrajiny v pátek, autobusem. Po 
celou dobu i v mé nepřítomnosti bylo o pana řidiče i kamion postaráno.  

Je mi známo, že bohužel ještě dnes stojí na hranicích. Mrzí mě to, ale je to opravdu špatná náhoda, že zrovna 
včera uzavřeli vedlejší přechod a všechna auta směřovala pouze k jednomu. Pan řidič byl na cestu vybaven a i 
dnes mu Ukrajinci volali, zda nepotřebuje dovézt jídlo a pití.  

Mám na Vás velikou prosbu. Jelikož se nám nepodařilo odvézt všechny noční stolky, které jsou moc krásné 
(70 ks) a Ukrajinci o ně moc prosí, mohl byste prosím na jejich odvoz poskytnout ještě auto cca do 3,5 tuny, 
popřípadě i s tímto řidičem, který by ochotně jel i bez odměny, jak se vyslovil. Máme schválené všechny 
dokumenty a odvoz by byl bez problémů. Vědí o nás i celníci a čekají cca kolem 19.8. 

Moc Vás o to prosím i z důvodu této zkušenosti a příjemně ač vyčerpaně zvládnuté cesty. Mimo to se snažím 
všude o Vaší laskavosti a vstřícnosti podávat informace. Zlatým hřebem této humanitární akce bude účast 
zastupitelů Krajského úřadu MK v čele s hejtmanem, náměstkem a ředitelem, kteří se zde chystají přijet 
kolem 20. srpna a oficiálně předat tato lůžka a stolky řediteli nadvirnské nemocnice a starostovi města 
Nadvirna. 

Mám pro Vás noviny s články. Nechala jsem zhotovit  fotografie z cesty a vše Vám předám. Zašlu i odkazy na 
reportáže. 

Ještě jednou Vám moc děkuji. 

S úctou k Vám            

Monika Dudová 

Ředitelka Charity Krnov 
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Poděkování za dar 
 

Dobrý den, ještě jednou děkujeme za dar, kterým jste nám přispěli na elektrokolo; posíláme fotografii, jak 

jsme znovu vyjeli i s dcerou na výlet. S pozdravem Andrea Korunková. 

A my doplňujeme: 

Pomoc ve výši 20.000 Kč jako  příspěvek na elektrokolo 11 leté Andrejce, která je nemohoucí, a takto může s 

maminkou  znovu na výlet. 

 

S přáním pěkného dne  

Renata Bartošová 

 

Isolit Bravo-patron udílení ceny NADACE VIA 
BONA 

Nadace VIA je  nezávislá česká nadace. Nečerpá peníze z evropských ani státních fondů, ale prostředky 

získává výhradně od individuálních dárců, firem  a  nadací. Vznikla  v roce 1997 a od té doby podpořila takřka 

4000 projektů.  

Nadace hlavně podporuje ty, kteří zlepšují život ve svém okolí. Proměňují veřejná prostranství, obnovují 

drobné památky, oživují veřejný prostor českých měst… 

 Isolit-Bravo  je dlouhodobým dárcem této nadace. Každoročně přispíváme na různé projekty částkou 

100.000,-Kč a stali jsme se jejím  patronem. 

    Naše firma byla oslovena, aby  se  jako patron se zúčastnila předávání 25.ročníku „Ceny Via Bona“. 

   Tato cena je udělována  více než 20 let a  vyzdvihuje  inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti. Mezi 

nominovanými filantropy jsou každoročně mecenáši, studenti, zástupci firem i dobrovolníci, jednotlivci, páry  

i kolektivy. Jsou to lidé, kteří nezištně pomáhají konkrétním jedincům a místům, podporují různá veřejně 

prospěšná témata nebo neziskové organizace.  

Ceny jsou udělovány v několika kategoriích a  já  jako patron jsem předávala   hlavní cenu v kategorii 

Mecenáš. Předávání cen proběhlo 21.5.2018 v pražské Le Fabrice.  

Celkem bylo 140 nominací, z nichž odborná komise zvolila 15 finálových příběhů v 5 kategoriích – Mecenáš, 

Srdcař, Mladý srdcař (do 26 let), Dobrá firma a Závěť pomáhá. Vítěz  každé kategorie byl  vyhlášen během 

slavnostního předávání. 

  Celkové vítězství, hlasování také probíhalo na ČT2 , si odnesla v kategorii Mladý srdcař  20 letá dívka 

Petra Soukupová, která v roce 2010 spolu se svým bratrem založila  POLICE SYMPHONY ORCHESTR, 

který dnes má  65 členů, za sebou přes 60 koncertů v Čechách i zahraničí a tvoří ho jen mladí lidé. 

Prostřednictvím benefičních koncertů mladí muzikanti podporují  např. Nadační fond Hospital Broumov, 

který zajišťuje zdravotnické vybavení pro dlouhodobě nemocné. 

https://cenaviabona.cz/
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Ceny Nadace Via a příběhy jednotlivých účastníků jsou inspirací a důkazem, že filantropem může být každý 

z nás  bez ohledu na věk a společenské postavení.    

Velkým filantropem je i naše firma. 

 Od počátku roku jsme přispěli na dobročinnost částkou 2.183.000,-Kč. 

   Bartošová Renáta, FÚ 

Isolit Bravo - patron nagrody NADACE VIA 
BONA 

Fundacja VIA jest niezależną fundacją czeską. Nie czerpie pieniędzy z funduszy europejskich ani 

państwowych, ale zdobywa środki finansowe wyłącznie od indywidualnych darczyńców, firm i fundacji. 

Fundacja powstała w 1997 roku i od tego czasu wspiera prawie 4000 projektów. 

Fundacja w szczególności wspiera tych, którzy poprawiają jakość życia w swojej okolicy. 

Przekształcają przestrzenie publiczne, odnawiają małe zabytki, ożywiają przestrzeń publiczną w czeskich 

miastach. Isolit-Bravo jest długoletnim darczyńcą tej fundacji. Corocznie firma wnosi do fundacji 

wkład finansowy w wysokości 100 000, -Kč, przyczyniając się tym samym do różnych projektów i zostaliśmy 

jej patronem. 

Nasza firma została zgłoszona, jako patron tej fundacji do wzięcia udziału w ceremonii 25. edycji 

konkursu "Via Bona Awards". 

Nagroda ta jest przyznawana od ponad 20 lat i podkreśla inspirujące historie darowizn i 

dobroczynności. Między nominowanymi filantropami są corocznie organizacje charytatywne, studenci, 

przedstawiciele biznesu,  wolontariusze, osoby indywidualne, pary i koledzy. Są to ludzie, którzy 

bezinteresownie pomagają konkretnym osobom i miejscom, wspierają różne tematy pożytku publicznego lub 

organizacje non-profit. Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach, a ja jako patron przekazałam główną 

nagrodę w kategorii Mecenáš (Dobroczyńca). Przekazywanie nagród odbyło się 21 maja 2018 r. w Pradze, w La 

FABRIKA. Łącznie było 140 nominacji, z których komisja ekspertów wybrała 15 finałowych historii w 5 

kategoriach - Mecenáš, Srdcař, Mladý srdcař (poniżej 26), Dobrá firma i Závit pomáhá. Zwycięzca każdej 

kategorii był ogłoszony podczas ceremonii. 

Ogólne zwycięstwo, głosowanie odbyło się również na ČT2, zdobyła w kategorii Mladý srdcař młoda 

20-letnia dziewczyna, Petre Soukupová, która w roku 2010 wspólnie ze swoim bratem założyła 

ORKIESTRĘ SYMPONICZNĄ POLICE. Dzisiaj orkiestra składa się z 65 członków i ma za sobą ponad 60 

koncertów w Czechach i za granicą. Orkiestra składa się wyłącznie z młodych ludzi, którzy poprzez swoje 

koncerty charytatywne wspierają np. Fundację Szpitala Broumov, która zapewnia sprzęt medyczny dla 

pacjentów korzystających z usług opieki długoterminowej. 

Nagroda Fundacji Via i historie poszczególnych uczestników są inspiracją i dowodem na to,                                 

że każdy z nas może być filantropem niezależnie od wieku i statusu społecznego.  

Wielkim filantropem jest niewątpliwie nasza firma, która od początku roku przekazała na cele charytatywne 

kwotę 2.183.000, -Kč. 

Bartošová Renáta 

Rachunkowość finansowa 
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Vzhůru na Suchák! 

 

Horského běhu se pravidelně účastním a nějakým pro mě záhadným způsobem –zřejmě 

s přibývajícím věkem -  se propadám v poli běžců dozadu. Rád bych se vymluvil, že běhají stále lepší a 

trénovanější, ale –jak sám rád říkávám –technikové se baví čísly, a ta jsou jednoznačná: Každý rok jsem 

pomalejší! 

Nicméně když ne sportovně, užívám si běh alespoň psychicky. A to nejlépe tak, že se dívám kolem, pozoruji 

krásnou přírodu, těší mě, když celou cestu prší – protože příroda to potřebuje -  a připomenu si historky, 

které se k místům trasy váží.  

Tak začněme hned na startu u koupaliště, kde  jsem s dechem ještě v pohodě. Co jiného bych si měl 

připomenout, než statečný boj jablonských povstalců pátého května 1945? Silnice vede údolím, zprava od 

Ameriky  a  koupaliště slyším útočit Tygry SS podporované zezadu několika rojnicemi tankové pěchoty, 

nalevo, v zarostlé stráni, tuším zbytky zákopu – postavení povstalců.  

Proběhneme skalní soutěskou Bránou, která kdysi tvořila skutečně úzkou branku vchodu do údolí, a 

pokračujeme směrem  Eden. Odbočíme v pravém úhlu doleva, a to těsně před Panskou skálou. Ta je moc 

zajímavá, protože tu kdysi bezpochyby stávalo nějaké opevnění . Dodnes jsou vidět zbytky umělých příkopů a 

také silnice, po které běžíme, se jmenuje Hradisková – jenom si nikdo ne a ne vzpomenout, kdy to tak mohlo 

být. Možná ještě za Keltů. Až budu jednou nic-nedělat, provedu tu archeologický výzkum!  

Běžíme Edenem a napravo od nás, za téměř vyschlým potůčkem v letošním suchu, jsou přímo  pod 

Panskou skálou  nepatrné zbytky výletní restaurace Čamr, kterou zde za první republiky pan Čamr postavil. 

Posléze pro malý zájem ji přestal provozovat a lidé se postarali o zbytek… Jeden příklad neúspěšného 

projektu, nicméně za vlastní peníze, a nikoli evropské dotace. 

Běžíme  skrze údolí , po Jablonsku takzvané doly . Eden je z nich první, za ním mineme odbočku do 

Červeného lomu, za mého mládí místa táboráků a prvních rande. Druhý důl, třetí důl, čtvrtý důl. Jasně, už 

nemůžu, ale protože mě předbíhají mladé slečny, vyškrabuji poslední zbytky sil! Nejsem přece ještě takový 

dědo! Tempo je na mne zběsilé, běžíme rychleji, než když si občas cvičně zaběhnu domů, do Jamného. Jakpak 

můžu tohle vydržet až na Suchák? ptám se v duchu sám sebe. Ve čtvrtém dole zabočíme prudce doleva, směr 

Jamné.  

Tady je první pořádné stoupání, prověrka sil a odhodlání! Kopec  pořádný, sláva, ještě žiju, zase doleva,  

rovinka , doprava a polní asfaltka. Běžíme kolem gruntu dnes Janoušků, dříve Stejskalů, a ještě dříve mých 

předků Špačků. Jamenská bytovka, druhé pořádné stoupání a jsme na zadní jamenské cestě. Nalevo Šůlovo, 

které postavil můj praprapradědeček, kdysi  starosta jamenský František Stejskal, klíčová postava knížky 

Válečný rok 1866./ Několik výtisků knížky ještě doma mám a zájemcům je dávám zdarma – ale moc se 

nehlásí, asi dnes lidé  radši surfují na Facebooku./ Hned vedle bydlí Blanka, naše hvězda Kuchyňských 

přístrojů, ale nedívá se. 

Kaplička a odbočit doleva, na hlavní jamenskou silnici. Zde je kousek z kopce, což mi působí problém, 

protože vlivem sešroubované páteře běžím z  kopce ještě pomaleji  než do kopce. Ale pořadatelé si tuto 

odbočku nenechají vymluvit,  prý aby Jameňáci také měli něco ze závodu! Čekám tedy davy lemující hlavní 

silnici jako na Tour de France, ale ono tu není ani živáčka.  Vlevo zavřené hospody U Jarmillky a U Elišky a 

blíží se jamenský Brod. Po vodě tu není dnes ani památky. 
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 Odbočit doleva a stoupání zakončené Vackovou chalupou napravo. Za tyčkovým plotem Panenka Maria, 

kterou dala kdysi paní Kvapilová vytesat jako díkůvzdání za návrat svého manžela z první světové války. A už 

se blížíme k našemu obydlí! Zdárně jsem se propadl na chvost závodu, takže moje manželka i případně 

přítomné děti dělají, že mě nevidí. Považují to za ostudu, ale já vím své a jsem v pohodě. Malý vnouček 

Fanýsek ví taky své a jako jediný radostně na dědečka mává a křičí. Myslí si, že už zůstanu doma – ale to já 

nemůžu, před námi  jsou ještě čtyři kilometry! Prémie Isolit-Bravo, občerstvovačka Jablonského Gurmána, 

horní vodojem a konečně les! 

Míjíme odbočku na Horáčkův Brant a stále stoupáme. Zachrání až krátká rovinka U Pěti bratří. Zde 

šlo kdysi podle pověsti pět bratrů z Jamného do světa a na této křižovatce se rozdělili – a každý došel do jiné 

části Evropy, což skutečně odpovídá. Sto padesát stupňů doleva a krásné mírné stoupání ke Třem pánům – 

bodu, kde se stýkají bývalá území tří šlechticů: Josefa Václava Lichtenštejna, Jana Nepomuka Bredy a Michala 

Jana Althanna. Zde se dá i trochu vydechnout, smířit se s pořadím a těšit se na cíl. Ale pozor: cesta začne 

zatáčet doprava, čeká nás pořádné stoupání a napojení na horní Lázeňskou cestu. Podle názvu sice Lázeňská, 

ale vzhledem k absolvovanému je to strašné, příšerné,  a  už je to jenom o vůli doběhnout! 

Poslední kilák, přece to nevzdám! Mineme zprava zelenou, jinak nejkratší cestu na Suchák, a konečně 

se ta meta met  blíží!  Mnoha pověstmi a pohádkami opředený, se Sibylou uvnitř a elementálem Průzračným  

ve vzduchu a  tu a tam a všude kolem, s rozhlednou a chatou, jelenem, bufetem i restaurací  a hotelem – je tu 

on – magický  Suchý vrch! 

 Moc nevnímám,  co reportér hlásí, a propadnu setrvačností do cíle. Paráda, žiju! 

 

Kvido Štěpánek 

 

Největší zajímavosti Dolního Slezska 

 
Medvědí jeskyně v Kletně je nejdelší jeskyně v polských Sudetech (kolem 4500 m).  Nachází se jižně od vesnice 
Kletno v Kladsku a je považována za nejkrásnější zpřístupněnou jeskyni v Polsku. 
 Byla objevena 14. října roku 1966 během těžby v lomu Kletno III, kde se těžil mramor odkrývkovou metodou. 
Okolo jedné hodiny odpoledne byl proveden odstřel, kterým se otevřel dvoumetrový otvor vodorovného, 
čočkovitého tvaru. Dělník Roman Kińczyk, který zde prováděl trhací práce, a jeden z pracujících zde vězňů byli 
první, kdo do otvoru nahlédli. O tom, že Medvědí jeskyně je každý rok navštěvována tisíci turisty, nerozhoduje 
jen samotné umístění jeskyně, ale především její přímo magické kouzlo.  
 Její chodby se táhnou horizontálně na třech úrovních, spojených navzájem komíny. Nejlépe vyvinuta jsou 
střední a dolní patra, která nabízejí velké množství zajímavých výhledů. 
 

 
 
Bludné skály jsou součástí Národního parku Stolové hory. Jedná se o vysoké skalní bloky s průrvami hlubokými 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Krkonošsko-jesenická_subprovincie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Kladsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://www.region-adrspach.cz/tipy-na-vylety/zajimava-mista/gory-stolowe/
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až 12 metrů. Pískovcové skály mají tvary, které podněcují lidskou fantazii, a tak mnohé z nich dostaly svá 
jména. Uvidíte tu například Tunel, Slepičí nožku či Skalní sedlo. Mezi jednotlivými shluky kvádrových 
pískovců je vytvořen turistický okruh, díky němuž bez potíží projdete skalním labyrintem a spatříte vše 
nejzajímavější, co Bludné skály svým návštěvníků nabízejí. Cesta labyrintem vám zabere minimálně 35 minut. 
K Bludným skalám se dostanete nejlépe od Náchoda po silnici E67 směřující na obec Kudowa Zdrój, 
s odbočkou na obec Karlów. Přístup je od dolního parkoviště nacházejícího se mezi těmito obcemi (ke skalám 
vede asi 50 minut dlouhá pěkná cesta). Další možností je turistická cesta po červené značce z lázní Kudowa 
Zdrój, cesta zabere asi 2,5 hodiny. Zamířit sem můžete rovněž pěšky přes český Bor z Machova po turistických 
značkách. 

 
 
Park Miniatur - Minieuroland  -  se rozprostírá na ploše 20 tisíc  m²  na malebném místě. Nyní se zde nachází 
přes 40 exponátů (nakonec plánováno více než 100 maket). Zhlédneme známé stavby z celého světa, a to 
zejména z Evropy ale i Dolního Slezska. Park se nachází v krásné přírodě, kde můžete obdivovat provedení 
jednotlivých miniatur do nejmenších detailů. Obklopeni budete pohádkovou scenérií - sofistikovaný a 
jedinečný více než 500 druhů stromů a keřů dovezených z nejlepšího květinářství v Nizozemsku a Belgii - 
budete obdivovat ikonické budovy světoznámého významu jako Drážďany, Paříž a mnoho dalších. Park 
Miniatur vás zve do země krásy, klidu a harmonie. 
 

 
 

Ciekawe miejsca Dolnego Śląska 

 
Jaskinia Niedżwiedzia w Kletnie – najdłuższa jaskinia całych Sudetów (około 4500m), położona w Masywie 
Śnieżnika, w dolinie Kleśnicy, w pobliżu wsi Kletno. Odkryta przez Romana Kińczyka podczas eksploatacji 
kamieniołomu marmuru w 1966 roku, w obrębie wzniesienia Stroma (1166 m n.p.m.).  

 
Błędne Skały -  Nazwa niepowtarzalnego labiryntu skalnego obejmującego grzbiet Skalniaka (915 m n.p.m.) 
wyrzeźbionego w górnokredowych piaskowcach ciosowych przez wodę i wiatry, wykorzystujące niejednakową 
ich odporność na wietrzenie. Znajdują się w Parku Narodowym Gór Stołowych. Dojazd z Kudowy Zdrój w 
kierunku Karłowa lub czerwonym szlakiem ok. 2,5 godz. Powstałe blokiskalne na powierzchni 21,14 ha tworzą 
kilkusetmetrową trasę turystyczną o niepowtarzalnym uroku, którą zwiedzając często dosłownie przeciskamy 
się pomiędzy skałami wąskimi szczelinami. Wysokość korytarzy waha się w granicach 6-8 m, szerokość jest 
różna - miejscami wynosi tylko kilkadziesiąt centymetrów. Nawet podczas deszczu przechodzi się znaczny 
odcinek drogi pod skalnymi parasolami. Ta forma wietrzenia nie ma żadnego odpowiednika w Polsce. 
Rezerwat przyrody utworzono tu w 1957 r. 
 

https://www.region-adrspach.cz/obce/nachod/
https://www.region-adrspach.cz/turisticke-zajimavosti/zajimava-mista/kudowa-zdroj/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Masyw_Śnieżnika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Masyw_Śnieżnika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kleśnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kletno
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Park Miniatur Minieuroland - o rozciągający się na powierzchni 20 tys.m² malowniczo położony obiekt, liczący 
obecnie ponad 40 miniatur (docelowo planowanych jest ponad 100 makiet),wzorowanych na słynnych 
budowlach z całego świata, a zwłaszcza Europy i Dolnego Śląska, w tym Kłodzka i okolic. 
Wśród pięknego drzewostanu podziwiamy wykonane z niezwykłą starannością i pieczołowitością miniatury 
obiektów z czasów starożytnych, aż po budowle współczesnej architektury. W otoczeniu baśniowej wręcz 
scenerii – wyszukanych i unikalnych ponad 500 gatunków drzew i krzewów, sprowadzonych z najlepszych 
szkółek roślin z Holandii i Belgii – możecie Państwo podziwiać kultowe budowle światowej sławy, jak 
drezdeński kompleks pałacowy Zwinger, paryski Łuk Triumfalny i wiele innych, ale także wrocławski Ratusz, 
czy też ogromna makieta Twierdzy Kłodzkiej. Arboretum, zaprojektowane z wielką dbałością o każdy detal, 
zaprasza do krainy piękna, spokoju i harmonii. 
 

 
Úsměvná meditace pro ty, kteří si myslí, že budou věčně mladí … 
  

 (Ne)dávno mi na krku přistál 70. křížek a často na to myslím. 

 Roh ulice je dvakrát dál, než býval. A přidali tam stoupání, kterého jsem si dřív nevšiml. 

 Musel jsem přestat dobíhat autobusy, protože teď vyjíždějí ze zastávky mnohem rychleji než 

dřív. 

 Jsem přesvědčený, že jednotlivé stupně na schodišti se teď dělají mnohem vyšší. 

 A všimli jste si, jak malými písmenky teď tisknou noviny?         

 Prosit lidi, aby mluvili zřetelněji, není k ničemu. Všichni mluví tak potichu, že jim není skoro 

rozumět. 

 I oblečení se vyrábí tak těsné, hlavně v pase a na stehnech, je to hrozně nepříjemné.                    

 Mladí se změnili. Jsou mnohem mladší, než když jsem byl v jejich věku. A na druhé straně lidé 

mého věku jsou mnohem starší než já. 

 Tuhle jsem potkal jednu starou známou, tak strašně zestárla, vůbec mě nepoznávala.         

 O tomhle všem jsem přemýšlel, když jsem se ráno myl. Dneska už se nedělají ani tak dobrá 

zrcadla jako před šedesáti lety! 

  

Jaromír Kratochvíl, Domov OLGA 
ŽILI MEZI NÁMI… 

 

FRANTIŠEK A ANNA ŠEVČÍKOVI 

František Ševčík se narodil ve Velké Bystřici u Olomouce 10.října 1898 v rodi-ně domkáře Floriána Ševčíka a 

jeho ženy Marie, rozené Žaloudkové. V početné rodině byla starší jen sestra Štěpánka, mladší byli bratři 

Václav, Ignác a Josef a sestry Anna a Marie.  

Základní vzdělání získal na obecné a měšťanské škole v místě svého narození. Již tehdy mladého Františka 
okouzlila technika. Jako mladý promítal filmy v místním kině. 
 Po absolvování školy jeho život ovlivnila probíhající 1.světová válka – narukoval. Vojenský život nejdříve 
okusil ve vídeňském Arsenalu, později i na frontě, kde byl raněn.  
Po skončení války nastoupil do olomoucké firmy Automat, která se rozšiřovala  a  jednu pobočku měla v 
Jablonném nad Orlicí. ( V roce 1920 se přejmenovala na Telegrafii). Po dvou letech, z důvodu malých 
výrobních prostor, firma Telegrafie přesunula svoji výrobu do Pardubic ( do Jablonného se vrátila až v roce 
1929). 
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František Ševčík z našeho města neodešel, naopak přijal pracovní nabídku pana Pecháčka, jednoho z majitelů 
firmy Josef Pecháček a spol.  I tady byl využit jeho technický talent. Zkonstruoval a vyrobil dle vlastního 
návrhu stroje na výrobu nitěných knoflíků. 
Mezi přátele, které poznal v našem městě, patřila i  rodina malíře a fotografa Karla Neškudly. Seznámil se tu 
se svou první ženou Marií. Na společnou cestu životem se vydali 3.listopadu 1923 v kostele sv.Bartoloměje 
v Jablonném nad Orlicí. Po roce se jejich rodina rozrostla o syna Zdeňka. V roce 1926 však postihla rodinu 
tragédie – na otravu krve zemřela ve vysokomýtské nemocnici Františkova žena Marie .  
Díky podnikatelským  aktivitám  svého tchána Karla Neškudly byl přibrán jako společník do provozu osobní a 
nákladní autodopravy (mj.Karel Neškudla získal koncesi na první autobusovou linku z našeho města do 
Rychnova nad Kněžnou). Jeho technický a konstrukční talent našel uplatnění při opravách aut. První prostory 
k těmto účelům si pronajal od pana Josefa Šejvla v budovách „horního mlýna“(dnes firma Bravo). V roce 1927 
koupil od městské záložny čp.180 a otevřel si zde autoopravnu.  
Druhou ženu Annu Šťovíčkovou poznal ve firmě Josef Pecháček a spol. V lednu 1928 si společně řekli „ano“ 
v kostele sv.Ludmily v Královských Vinohradech.   Za svědky na svatbě byli Alois Schneider, odborný učitel, a 
Ferdinand Pecháček, továrník v Jablonném nad Orlicí čp.146.  
Poblíž dílny si na začátku 40. let František Ševčík postavil  vilu čp.163 ( do té doby žili společně s rodinou 
Karla Neškudly v čp.166). Rodina Ševčíkových  se rozrostla o syna Jiřího a dceru Annu.  
Na začátku 50. let byla autoopravna znárodněna. V listopadu 1950 byla začleněna do Sdružených 
komunálních podniků a později do Československých automobilových opraven Hradec Králové, závod 
Moravany. Až do svého odchodu do důchodu (září 1967) byl odpovědným vedoucím ČSAO v našem městě 
jmenován František Ševčík. 
  
Dcera Anna na své rodiče vzpomíná: „Otec František byl veselý, nezkazil žádnou legraci, ale části jablonské 
veřejnosti byla známa i poněkud prchlivá stránka jeho povahy. Naopak při řešení technických problémů, při 
jejich opravách a při výrobě nových součástí byl náš otec vždy plně soustředěný, klidný a nenechal se ničím 
rozptylovat. Naše maminka Anna s grácií diplomata vždy urovnávala nesrovnalosti a rozepře. Společně přes 
mnohá úskalí tvořili nerozlučnou dvojku a skvěle se doplňovali. O to větší ztrátou byl pro našeho otce její 
nenadálý odchod na konci 70. let.“  
  
Ve společenském životě našla osobnost Františka Ševčíka uplatnění v místních spolcích a sdruženích - byl 
členem Sokola, Sdružení dobrovolných hasičů, Českého červeného kříže, Českého rybářského svazu, Českého 
svazu zahrádkářů a dalších. 
Mnoho z talentu a schopností svého otce podědil prvorozený syn Zdeněk ( 1924). Vyučil se a vystudoval 
průmyslovou školu v Pardubicích. Jako konstruktér začínal v místní „Isolitce“, později v Orlických papírnách 
v Lanškrouně. 
 
Druhý syn Jiří (1940) vystudoval v letech 1957-1962 Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po jejím 
absolvování působil jako redaktor časopisu Architektura ČSSR. Od poloviny 60. let až do roku 1989 pracoval 
jako vědecký pracovník Katedry teorie a vývoje architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze. 
Od roku 1989 – 1993 působil jako hlavní kurátor Galerie hlavního města Prahy, v letech 1993 –1996 jako ředitel 
Sbírky moderního umění Národní galerie, od poloviny 90. let byl vedoucím Vědecko-výzkumného pracoviště 
Akademie výtvarných umění v Praze. Společně se svojí ženou Janou je autorem řady odborných článků a 
publikací věnujících se historii architektury a moderního výtvarného umění. 
 Mezi významná ocenění, která obdržel, jmenujme dvě – udělení titulu doctor honoris causa v Bratislavě 
v roce 2005 a Cenu Ministerstva kultury ČR v roce 2011. 
 
Dcera Anna vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Jako středoškolská učitelka na 
gymnáziu vyučovala český jazyk a anglický jazyk. 
Po změně společenských poměrů (listopad 1989) se František Ševčík snažil o navrácení zabaveného 
rodinného majetku. Jeho snahu dotáhl do konce až syn Zdeněk, kterému byly v roce 1992 v rámci restituce 
navráceny budovy autoopravny. Podařilo se mu taky získat zastoupení firmy Škoda a prodej automobylů  
otevřel v pronajatých místnostech budovy Filipina.   
František Ševčík zemřel 15.července 1992 a poslední odpočinek našel v rodin-ném hrobě na jablonském 
hřbitově. 

Pavel Kalous, Mlýnská 545, Jablonné nad Orlicí 
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Z korespondence 

Od doktora Jaromíra Kratochvíla, Domov Olga, Blansko: 

Milý příteli, 

k nám do Olgy každý den vozí jedna maminka svého synka, který to tady má velice rád. Vyprávěl jsem 
jí o jablonském kraji, jak je hezký, a ona řekla, že tam tedy nyní pojedou na výlet. Tedy do Jablonného, 
k Andělovi a do Neratova. Tato paní sleduje Vaši podporu našeho stacionáře a velmi si Vás za to váží. 
Možná se v Isolitu zastaví a vysloví Vám poděkování. Nevím. Ona ta paní je taková agilní. Ale 
nicméně říkala, že už několik roků mají Motúčko a jsou s ním nadšeni. A že si ještě potřebují dokoupit 
radlici. 

 

Jaromír Kratochvíl 
 

Nejen příběhy z nemocnice 

aneb 

chyby, které už nikdy nelze napravit…. 

 
Milý příteli, 
 
čas běží a to mi připomíná, že bych mohl něco opět sdělit. Přemýšlel jsem, co by Vás zajímalo, ale zda se mi to 
podaří, nevím. 
Tak tedy: v poslední době jsem četl jednu knihu, která už nevím jak se jmenovala, ale to nevadí. Důležité není 
ani to, že byla normálně zajímavá, ale že byla hodně, hodně depresivní. Byla o jednom chirurgovi (kdesi na 
severu), kterému se stala hrozná věc. Měl jedné dívce amputovat ruku kvůli zhoubnému nádoru a on shodou 
přenešťastných náhod, které byly výsledkem běžných lidských selhání, amputoval ale ruku zdravou. Nakonec 
se ukázalo, že nemoc ruky nebyla zhoubná, takže dívce ruka (aspoň jedna) zůstala. Chirurgovi bylo něco přes 
padesát let, zhroutil se, zanechal chirurgie a už se k ní nikdy nevrátil, ani žádnou jinou lékařskou praxi 
nevykonával. Dá se to pochopit, tedy tu poslední zmínku, já to zcela chápu, protože to je úplně děsivé, ale ne 
nemožné. 
 
A teď co jsem zažil já kdysi. 
 Na jedné noční službě v týmu, ve kterém jsem byl, sloužil chirurgickou ambulanci kolega z Rtg oddělení. Asi 
ve 2 hod. v noci přišel pacient s bolavým ramenem, na které spadl. Kolega jej samozřejmě poslal na Rtg 
snímek. Následně ale na něm nic nenašel. Nezdálo se mu to, a tak jej poslal na snímek znovu. Nemocný zase 
snímek donesl a opět v pořádku. Kolega tedy naznal, že jde o pohmoždění, dal ruku na závěs a doporučil 
obklady. Nemocný ale za nějaký den se dostal k někomu jinému, ten to nechal osnímkovat a byla tam 
zlomenina v ramenním kloubu. Samozřejmě z toho byla stížnost a kolega se z toho dostal jen díky tomu, že i 
při té zlomenině by bylo jeho doporučení - léčení stejné. Rtg laborantka, jak byla rozespalá, tak dvakrát 
osnímkovala stejnou, tedy zdravou končetinu. Proč jí nebylo divné, že má snímkovat znovu? Těžko říct. Možná 
jí to bylo jedno. Věděli jsme o ní, že si i ve službě bere někdy prášek na spaní. Aspoň to tak říkala. Jak to bylo s 
označení snímku, který se značí R nebo L dle strany, už jsem se nedozvěděl a vlastně jsem po tom ani nepátral. 
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Dovolím si přidat ještě jednu příhodu, u které jsem byl. 
 Na chir. odd. Nemocnice v Třebíči, když nastoupil nový primář, tak dovolil předcházejícímu (už důchodci), 
aby mohl chodit na chir. sál a operovat jednodušší věci, jako kýly a podobně. A jednou byl přijat na oddělení 
malý chlapec, který spolkl olověnou kuličku. Sledovalo se to, každý den Rtg snímek, zda kulička nevyšla sama. 
Ale když několik dní byla stále v žaludku, bylo rozhodnuto vyndat ji operativně. Dostal to přiděleno tento 
důchodce (byl docent, pečlivý a svědomitý). Já mu tehdy šel dělat asistenci. Tedy rozřízl břicho, dostal se 
dovnitř a zjistil, že kulička v břiše není. Od posledního Rtg snímku vyšla ven. Povinnost je udělat těsně před 
vlastní operací ještě jeden kontrolní Rtg snímek. A to se nestalo. Operatér zřejmě spoléhal, že to udělají na 
oddělení, ale nějak se to opomnělo. Ale konečnou odpovědnost měl operatér. Tedy konečné selhání, 
opomenutí, či jak to nazvat, bylo u něho. Samozřejmě malý chlapec to přežil, ale měl zbytečně rozřízlou stěnu 
břišní a i žaludek. A to nemuselo být. 
 
  

Tak se zamýšlím nad textem Davida Kesslera, věhlasného a uznávaného odborníka na otázky spojené se 
smrtí a zármutkem: 
byli jsme postaveni do vezdejšího života, abychom se dopouštěli chyb, abychom mimoděk zraňovali jeden 
druhého, abychom čas od času bezradně bloudili. Kdybychom byli dokonalí, vůbec bychom tu nebyli. A jediný 
způsob, jak se naučit sami sobě odpouštět, je udělat občas nějakou tu chybu. Všeho, čeho jsme se kdy dopustili, 
jsme se dopustili proto, že jsme jen lidé. Tak to je trocha mých vzpomínek na lidské chybování, vlastně tady ale 
ne vlastní, ale jiných lidí, které ale nebylo úmyslné. Myslím, že každý z nás, když si vleze důkladně do své 
„mozkovny“, tak jistě hodně chybování, často i v dobré víře, by jistě našel. Ale to už je jaksi jiná kapitola. 
Své přemítání končím v začátku léta a doufám, že nám letos i to setkání vyjde. 
Moc všechny u vás zdraví. Jaromír. 
 
P.S. Jinak si dovolím přiložit naturální seznam věcí, který bychom rádi od Vás získali. Předem díky. 
P.S. Když jsme Vám posílali pozvánku na Sázení stromů, tak víme, jaké je Vaše pracovní vytížení, ale mysleli 
jsme to jako informaci. Tak si člověk i řekne, ale co kdyby on náhodou jel kolem? 
Opět tedy informace, že pokud byste se na to chtěl podívat, je to na youtube.com – stačí zadat – Sázení 
památečných stromů u Domova OLGA. 
A teď už je to pro tentokrát ode mě úplně všechno. Za rozvláčnost se omlouvám. 
 
Autor  - MUDr. Jaromír Kratochvíl je dlouholetým chirurgem Nemocnice v Blansku, nyní s manželkou Janou 
vedou Domov Olga tamtéž. 
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