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Gentlemanská firma 2019 
vás srdečně zve  
na den otevřených dveří srdcí 
   

V sobotu 24. 8. 2019 od 8:00 – 16:00  
 

List pracovníků a spolupracovníků firmy Isolit-Bravo, spol. s.r.o. 

LÉTO 

2019 

Buď poslem Dobrých zpráv! Ty špatné se šíří samy. 
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Vážení spolupracovníci, příznivci IB, přátelé, 

rok 2019 vykročil do své  druhé poloviny... 

Horké léto, které docela nedávno sesadilo z trůnu rozkvetlé jaro, je v  plném proudu a mnozí si 

dovolují svou druhou nebo třetí letošní dovolenou. :-) Podzim, klepající na dveře, zatím nedostává 

svoji šanci. Středoškoláci vzali útokem vysoké školy, vysokoškoláci si naopak shánějí řemeslo, takže 

navštěvují různá učiliště, aby mohli konečně ve svých třiceti letech začít pracovat. :-)  My v Isolitu se 

posouváme vpřed k  lepším, hlavně k těm pracovním zítřkům. Bez dobře placeného zaměstnání se 

v dnešní době velmi špatně uspokojuje rychle rostoucí životní úroveň. Přicházejí nové trendy ať už 

technologické, tak společenské a my máme možnost být u toho. Buďme otevření a připravení 

přijmout změny, které přicházejí, neboť jich bude stále více a rozhodně budou častější! Taková je 

moderní doba! Sedět se založenýma rukama a říkat, že svět se zbláznil, už nestačí.  

Pojďme nahlédnout, kam jsme se posunuli a jaké jsou naše úhly pohledů. 

Milan Žemlička personalista IB 

 

Drodzy współpracownicy, zwolennicy IB, przyjaciele,  

rok jest w drugiej połowie, lato, które pozbawiło corocznego tronu wiosny i jesieni jest w pełnym 

rozkwicie, a większość ludzi wybiera się na drugi lub trzeci urlop.  Licealiści rzucili się na uczelnie 

wyższe, absolwenci szkół wyższych dopracowują swoje umiejętności, więc odwiedzają uczelnie, żeby 

mogli w wieku 30 lat koniecznie rozpocząć pracę. My w Isolite zmierzamy do lepszego jutra, przy 

założeniach osobistych, ale przede wszystkim tych, którzy pracują. Ponieważ bez dobrze płatnej pracy 

się w dzisiejszych czasach bardzo źle wykorzystuje, szybko rosnący standard życia. Nadchodzą nowe 

trendy, zarówno technologiczne, jak i społeczne, a my mamy okazję w tym uczestniczyć. Bądźmy 

otwarci i gotowi zaakceptować zmiany, które nadchodzą, ponieważ będzie ich coraz więcej i 

oczywiście będą coraz częstsze. Takie są współczesne czasy. Siedzieć z założonymi rękami i mówić, że 

świat zwariował nie wystarczy.  

Chodźmy zobaczyć, gdzie się przesunęliśmy i jakie są nasze kąty widzenia. 

Milan Žemlička Pracownik działu personalnego  IB 
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I ve fabrice může být hezky  

IB On-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentlemanská firma jede… 

- Rok 2019 se brzy překulí a my abychom vyhlíželi do roku 2020… 

 
- Přípravy na Den otevřených dveří (DOD 2019) jsou v plném proudu. Srdečně zveme 

všechny, kteří chtějí vidět naši fabriku zevnitř anebo jen tak ze zvědavosti… 

 
- Dne 28. května 2019 bylo firmě předáno z rukou ministryně Jany Maláčové osvědčení 

„Bezpečný podnik“. Jedná se o program Ministerstva práce a sociálních věcí, který je 
zajišťovaný Státním úřadem inspekce práce. Osvědčení potvrzuje, že máme průhledný a 
fungující systém řízení BOZP, zajišťující vysokou úroveň bezpečnosti práce na všech 
pracovištích firmy Isolit- Bravo. 

- Naše firma se umístila na prvním místě v soutěži Gentlemanská firma roku 2019. Ocenění 
nám bylo předáno 12. června 2019 ve Španělském sále Pražského hradu v rámci Galavečera 
CZECH TOP 100. 
 

- Motúčko - team se připravuje na druhé žně. Ty první bývají na jaře, ale nyní, jak věříme, 
přijde podzim, bohatý na zahradní práce, a pak Vánoce. Výroba tak projde další zatěžkávací 
zkouškou. Za tím účelem jsme rozšířili výrobní plochu Motúčka a zkvalitnili a zkvalitňujeme 
dále pracovní tým. Motúčko-team musí být elitou naší firmy! 

- V červenci jsme byli auditováni vůbec poprvé sociálním auditem, který dopadl velmi dobře, a 
získali jsme plný počet bodů. Znamená to, že podmínky pracujících, bezpečnost a hygiena 
práce, životní prostředí a ekologie a sociální aspekty jsou na výborné úrovni. I tak, ale právě 
proto musíme být v těchto oblastech velmi přísní, abychom nastavenou laťku udrželi. Kdo by 
to nechtěl akceptovat, nemůže u nás pracovat. 

- Dále redukujeme režijní práce, abychom zvyšovali potřebnou produktivitu práce a byli tak 
konkurenceschopní. Nicméně za první pololetí 2019 nám produktivita práce v Lisovně mírně 
poklesla, a musíme tedy v efektivitě naší práce přidat. 

- Náš vývoj připravuje variantu výroby dílců z plastu na 3D tiskárně. Je to určitý výrobně 
obchodní segment, který přijde brzy na běžný trh, a my chceme být u toho. 
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- Obchodní divize D5 připravuje na 24. 8.(DODEZ v rámci DOD) tradiční setkání se zákazníky, 
které se uskuteční jako každoročně ve Filipinu a jeho podstatná část se odehraje též ve firmě. 

- Obchodní divize zavedla a ještě do konce roku zavede spoustu zajímavých výrobků – viz 
samostatný článek. Největší bombou je to, že jsme začali prodávat poloprofesionální 
kávovary.  Maloobchodní cena nejvyššího modelu dosahuje 18 000 Kč. 

- 25 000. Motúčko má svého majitele. Tímto naším novým zákazníkem je stavební firma, která 
shodou okolností opravuje v Letohradu kapličku, takže si ho pojedeme natočit v akci…  

- Marketing Motúčka se připravuje na podzimní veletrhy a natáčení do TV. Tématem pořadu 
Polopatě bude Motúčko v boji s Kůrovci. 

- Centrum praktické výuky v nástrojárně ukončilo v červnu svůj první školní rok a nyní se již 
těšíme na rok další, kdy se u nás v učilišti budou po týdnu střídat žáci učilišť z Letohradu a z 
Lanškrouna.  

- Vedle toho běží praxe nástrojařů a strojírenských techniků z Letohradu, kteří byli celé 
prázdniny na brigádě a již samostatně pracovali. 

- Pokračujeme v Technických kroužcích pro Základní školu Jablonné nad Orlicí. Letos 
očekáváme opět plný počet. O technické kroužky je velký zájem, a to je dobře. 

- Pracujeme také na životním prostředí, a tak jsme vybudovali první jezírko hned vedle Laté. 
V této činnosti budeme pokračovat a v naší firmě přibydou další leknínová jezírka, zelené 
střechy, solární čerpadla a vodní trkače na zadržování vody a snižování suchopáru a vedra. 
Vše samozřejmě – jako vždy – z vlastních peněz. Na  -  většinou - polopodvodné  dotace, 
moderně řečeno, kácíme! 

- Jablonský Gurmán rozšířil své zákaznické portfolio o firmu Contipro z Dolní Dobrouče, kam 
denně dodává cca 200 obědů. Servis zajišťuje včetně výdeje a provozu kantýny. 

- Místní hasiči v čele s Milošem Burianem odstranili obrovské hnízdo lesních vos, které se 
usídlily pod oknem zasedačky Suchý Vrch. Za to moc děkujeme. 

- V červnu jsme podpořili naše bývalé spolupracovníky a zaplatili dopravu autobusu na výlet 
v hodnotě 20 tis. Kč. Dále připravujeme splnění důchodců, které stalo, stejně tak jako zájezd, 
již tradicí. 

- Motúčko - team finišuje velkou vychytávku Showroom, kam bude zvát zákazníky a všechny, 
kteří přijdou ohledně Motúčka.  

- Vedle toho podobná, ale mnohem větší akce, zasedačka Time Machine, o které jsme psali 
v jarním vydání, začíná mít obrysy a postupně se začíná naplňovat náš sen, mít zasedačku, 
jakou svět neviděl… 

- TV Nova u nás s námi natočila v červnu jeden díl pořadu Utajený šéf. 
- Za první pololetí 2019 jsme investovali cca 35 miliónů Kč a byly to především tyto akce: 
- Do kuchyně jsme koupili nový konvektomat, kotel 350l a elektrickou sklopnou pánev. Tyto 

investice přesáhly 600 000 Kč.  
-  Od počátku roku 2019 jsme vedle toho všeho přispěli na dobročinnost částkou 3.000.000 Kč 

a do konce roku věnujeme více než 6.000.000 Kč. 
- Zrekonstruovali jsme a předali do užívání kompletní šatny. Celkový náklad nakonec dosáhl 

částky téměř 5 mil. Kč. 
- V lednu letošního roku jsme uvedli do provozu nový dvoukomponentní lis s uzavírací sílou 

500t v ceně 15 miliónů korun, na kterém se nyní lisují transparentní výlisky pro zákazníka 
Varroc Lighting Systems a další. 

- Na jaře jsme také ukončili výběr nového software pro nástrojárnu v celkové hodnotě přes 6  
mio. Kč. V současné době probíhá jeho instalace a proškolení spolupracovníků. 
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- V lisovně a v kovovýrobě aktuálně zavádíme nový výrobní systém Comes, který výrazně 
zlepší a zpřehlední informační toky a umožní nám mít dokonalý a detailní přehled o výrobě. 
Pro informaci pořizovací cena tohoto systému včetně hardware je 5 mio. Kč. 

- Celkové investice na letošní rok plánujeme ve výši zhruba 80 miliónů korun. 
- Plastové výlisky naší firmy naleznete ve všech modelech aut Škoda – Fábií počínaje přes 

Scalu, Octavii, Superb, Karoq, Kodiaq i Kamiq. 
- V březnu jsme začali lisovat na našem největším lise 1700t spodní kryty žehlicího prkna pro 

firmu Leifheit ( našeho nového zákazníka ). Ročně je plánováno lisování   cca 80 000 kusů 
výlisků, což přepočteno na peníze znamená roční obrat cca 20 mil. Kč.  A doufáme, že 
nezůstane pouze u tohoto výlisku a přibydou další.  

- Dalším novým zákazníkem, kterého jsme získali v prvním pololetí roku, je japonská firma 
Daikin, světoznámý výrobce klimatizací. Momentálně pro tohoto zákazníka vyrábíme tři nové 
formy, na kterých budeme i lisovat, a další formy k nám budou přesunuty na podzim.  
 

                Vaše redakce 

IB On-line 

Gentlemanská firma jedzie… 

- Rok 2019 wkrótce się skończy, a my będziemy mogli wypatrywać rok 2020… 

- Trwają przygotowania do Dnia drzwi otwartych (DOD 2019). Serdecznie zapraszamy wszystkich, 
którzy chcą zobaczyć naszą fabrykę od wewnątrz lub tak z ciekawości… 

- Dnia 28 maja 2019 roku została przekazana firmie z rąk pani minister Jany Maláčová certyfikat 
„Bezpieczne przedsiębiorstwo”. Chodzi o program Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, który 
zapewnia Państwowa Inspekcja Pracy. Certyfikat potwierdza, że posiadamy przejrzysty i działający 
system zarządzania BHP, zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa pracy na wszystkich 
stanowiskach pracy firmy Isolit-Bravo. 

- Nasza firma zajęła pierwsze miejsce w konkursie Gentlemanská firma roku 2019. Nagroda została 
nam wręczona 12 czerwca 2019 roku w Hiszpańskiej sali Praskiego zamku w ramach Gali CZECH TOP 
100. 

- Motúčko - team przygotowuje się na drugie żniwa. Te pierwsze bywają wiosną, ale teraz, jak 
wierzymy, przyjdzie jesień, bogata w prace ogrodowe, a potem Boże Narodzenie. Produkcja zostanie 
następnie poddana kolejnemu testowi obciążenia. W tym celu rozszerzyliśmy obszar produkcyjny 
Motúčka oraz ulepszyliśmy i usprawniliśmy zespół pracowniczy. Motúčko - team musi być elitą naszej 
firmy! 

- W lipcu po raz pierwszy został w naszej firmie przeprowadzony audyt socjalny, który dopadł bardzo 
dobrze i uzyskaliśmy pełną ilość punktów. Oznacza to, że warunki pracy, bezpieczeństwo i higiena 
pracy, środowisko naturalne oraz ekologia i aspekty socjalne są w naszej firmie na doskonałym 
poziomie. Mimo to, musimy być bardzo rygorystyczni w tych obszarach, aby utrzymać postawioną 
poprzeczkę. Kto nie chce tego zaakceptować, nie może u nas pracować. 

- Zmniejszamy koszty ogólne w celu zwiększenia wydajności pracy potrzebnej do zachowania 
konkurencyjności. Niemniej jednak w pierwszej połowie 2019 roku wydajność pracy na Lisovnie 
nieznacznie spadła i musimy zwiększyć wydajność naszej pracy. 

- Nasz rozwój przygotowuje wariant produkcji części z tworzyw sztucznych na drukarce 3D. Jest to 
pewien segment produkcji, który wkrótce wejdzie na normalny rynek, a my chcemy być przy tym. 

- Dział handlowy D5 przygotowuje na 24 sierpnia (DODEZ w ramach DOD), tradycyjne spotkanie z 
klientami, które odbędzie się jak co roku w restauracji Filipinu, a jego znaczna część odbędzie się 
również w firmie. 

- Dział handlowy wprowadził i jeszcze do końca roku wprowadzi wiele ciekawych produktów - patrz 
osobny artykuł. Największą bombą jest to, że zaczęliśmy sprzedawać półprofesjonalne ekspresy do 
kawy. Cena detaliczna najwyższego modelu sięga 18 000 CZK. 
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- 25 000. Motúčko ma swojego właściciela. Naszym nowym klientem jest firma budowlana, która 
zbiegiem okoliczności naprawia kapliczkę w Letohrade, także pojedziemy sobie to nakręcić … 

- Marketing Motúčka przygotowuje się do jesiennych targów i nagrywania do TV. Tematem programu 
Polopatě będzie Motúčko w walce z Kornikami. 

- Centrum praktycznego nauczania w narzędziowni zakończyło w czerwcu swój pierwszy rok szkolny, a 
teraz nie możemy się już doczekać następnego roku, kiedy u nas w naszej uczelni będą się zmieniać 
po tygodniu uczniowie szkół z Letohradu i Lanškrouna.  

- Ponadto obok tego odbywają się praktyki narzędziowców i techników maszyn z Letohradu, którzy 
spędzali całe wakacje w pracy i już pracowali samodzielnie. 

- Kontynuujemy w Technicznych kółkach dla Szkoły podstawowej Jablonné nad Orlicí. W tym roku 
spodziewamy się ponownie pełnej liczb zainteresowanych. Jest duże zainteresowanie technicznymi 
kółkami i to jest pozytywne.  

- Pracujemy również nad środowiskiem naturalnym, dlatego zbudowaliśmy pierwsze jeziorko tuż obok 
Laté. Będziemy kontynuować tę działalność i w naszej firmie przybędzie więcej jeziorek, zielone 
dachy,  pompy zasilane energią słoneczną i tarany hydrauliczne w celu zatrzymania wody i 
zmniejszenia  jałowości ziemi  i ciepła. Wszystko oczywiście - jak zawsze - z własnych pieniędzy.  

- Jablonský Gurmán poszerzył swoje portfolio o klientów firmy Contipro z Dolní Dobrouče, gdzie 
dostarcza codziennie około 200 obiadów. Usługa zapewnia dostawę i obsługę stołówki. 

- Lokalni strażacy na czele z Milošem Burianem usunęli ogromne gniazdo leśnych os, które osiadły pod 
oknem sali konferencyjnej Suchý Vrch. Za to bardzo dziękujemy.   

- W czerwcu wsparliśmy naszych byłych współpracowników i zapłaciliśmy 20 tys. CZK.  za transport 
autobusem na wycieczkę. Ponadto przygotowujemy się do splnění emerytów, które stało się, 
podobnie jak wycieczka już tradycją. 

- Motúčko - team kończy wielkim przedsięwzięciem showroom, gdzie będzie zaparszać klientów i 
wszystkich, którzy przyjdąc na produkcję Motúčka. 

- Oprócz tego podobne, ale znacznie większe wydarzenie, sala konferencyjna Time Machine, o której 
pisaliśmy w wiosennym wydaniu, zaczyna się kształtować i stopniowo zaczyna spełniać nasze 
zaplanowane marzenia,  mieć salę konferencyjną, której świat nie widział… 

- TV Nova nakręciła u nas w czerwcu jedną część programu Utajený šéf. 
 

- W pierwszej połowie 2019 roku zainwestowaliśmy około 35 milionów CZK, a były to głównie 
działania: 

- Do kuchni kupiliśmy nowy piec konwekcyjno-parowy, kocioł 350 l oraz elektryczną składaną patelnię. 
Inwestycje te przekroczyły 600 000 CZK. 

- Od początku 2019 roku oprócz tego przekazaliśmy na cele charytatywne kwotę o wartości 3.000.000 
CZK, a do końca roku przekażemy ponad 6.000.000 CZK. 

- Odnowiliśmy i przekazaliśmy do użytku szatnię. Ostatecznie całkowity koszt wyniósł prawie 5 
milionów CZK. 

- W styczniu tego roku uruchomiliśmy nową dwuskładnikową prasę o sile zamykania 500 ton w cenie                             
15 milionów koron, na której tłoczone są obecnie przezroczyste listwy dla klienta Varroc Lighting 
Systems i innych. 

- Wiosną zakończyliśmy także wybór nowego oprogramowania software dla narzędziowni o łącznej 
wartości ponad 6 milionów CZK. Obecnie przebiega jego instalowanie i szkolenie pracowników. 

- Na lisovně i kovovýrobě obecnie wprowadzamy nowy system produkcji Comes, który znacznie 
poprawi i usprawni przepływ informacji oraz umożliwi nam doskonały i szczegółowy przegląd 
produkcji. Dla informacji, cena zakupu tego systemu wraz ze sprzętem wynosi 5 mln. CZK. 

- Łączne inwestycje w tym roku są planowane na około 80 milionów koron. 

- Profile plastikowe naszej firmy można znaleźć we wszystkich modelach samochodów Škoda – Fábií 
począwszy od Scalu, Octavii, Superb, Karoq, Kodiaq i Kamiq. 

- W marcu zaczęliśmy wytłaczać na naszej największej prasie 1700 t dolne pokrywy deski do 
prasowania dla firmy Leifheit (naszego nowego klienta). Rocznie planowane jest wytłoczenie około 80 
000 sztuk wyprasek, co pod względem finansowym oznacza roczny obrót w wysokości około 20 
milionów CZK. I mam nadzieję, że nie pozostaniemy tylko przy tej formie, a będzie ich więcej. 
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- Kolejnym nowym klientem, którego pozyskaliśmy w pierwszej połowie roku, jest japońska firma 
Daikin, światowej sławy producent klimatyzatorów. Obecnie produkujemy dla tego klienta trzy nowe 
formy, na których będziemy wytłaczać, a pozostał formy zostaną do nas przeniesione jesienią. 
 
 
                                                                                                                                                         Wasza redakcja  

 

Naše dobročinnost 

 

Vypravili jsme již 25. kamion s humanitární pomocí na Ukrajinu, tentokrát ve spolupráci 

s humanitární organizací ADRA. 

 Podařilo se jím zajistit přepravu 40 zdravotních lůžek.  Celý dar se vyložil v centrálním skladu 

v Mukačevu a odtud si jednotlivé nemocnice podle předem domluveného množství postele odvezly. 

 

 

 

Od začátku roku jsme poslali na dobročinnost 3.000.000,-Kč-. 

Pomohli jsme 46 rodinám, přispěli jsme na rehabilitační 

programy,na koupi invalidních vozíků, na podporu 

handicapovaných sportovců... 

Díky našemu příspěvku se mohla Marcela zúčastnit evropského 

poháru v boccie (bočče) –  paralympijském sportu, hře pro lidi s 

poruchami hybnosti - v chorvatském Zagrebu, kde vybojovala 

stříbro ve dvojicích. 
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Podpořili jsme a pomohli jsme při organizaci charitativní akce "Choceň v běhu". Tato akce byla 

aktivitou studentů OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň s cílem získat prostředky na nákup invalidního 

vozíku pro postiženou Nikolu. Nutno dodat, že s touto školou prakticky spolupracujeme ve výuce 

v oblasti napsání svého prvního životopisu a uplatnění se na trhu práce. Akce se vydařila a i díky 

našemu příspěvku se může Nikola radovat z nového vozíku. 

V oblasti dobročinnosti se nám podařilo odvést kus dobré práce a  snad  i splnit nějaké sny... 

                                                  Bartošová Renáta, ekonom 

 

CZECH TOP 100 - 6. ročník Zvláštní ceny TPA  

„ Gentlemanská firma 2019 “ 

Vážený pane řediteli, 
rád bych navázal na milé setkání v Jablonném, které na mne osobně i na přítomné kolegy 
z Výkonného výboru projektu Gentlemanská firma velmi pozitivně zapůsobilo. Podobná setkání jsme 
absolvovali v minulém týdnu i u dalších čtyř finalistů letošního 6. ročníku a následně je společně 
porovnali a vzájemně vyhodnotili. Na základě tohoto vyhodnocení se Výkonný výbor rozhodl udělit 
ocenění „Gentlemanská firma 2019“ právě Vaší společnosti Isolit-Bravo. Je mi ctí Vám tuto zprávu 
touto formou oficiálně sdělit a těším se na setkání s Vámi (nebo s Vámi nominovaným zástupcem) ve 
středu 12. června 2019 od 18 hodin ve Španělském sále Pražského hradu, kde nám bude potěšením 
Vám ocenění osobně předat v rámci Galavečera CZECH TOP 100.  
 
Upřímně Vám k tomuto úspěchu gratuluji.  
Zároveň v souvislosti s Galavečerem CZECH TOP 100 připravujeme již den předem, tj. v úterý 11. 
června 2019, od 12.30 společný slavnostní oběd s partnery CZECH TOP 100 a oceněnými 
společnostmi. Uskuteční se ve Francouzské restauraci pražského Obecního domu (náměstí Republiky 
5, Praha 1). Pokud by to vyhovovalo Vašemu časovému programu, velmi rádi Vás uvítáme i při této 
příležitosti. Pro jakékoli  
podrobnější informace budu samozřejmě velmi rád k dispozici. 
Srdečně Vás zdravím, 
Tomáš David 

  

Tomáš David 

tajemník CZECH TOP 100 
 

  

   

 

 

 

                                                      Milan Žemlička krátce po převzetí ceny 
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Gentlemanská firma 2019 je Isolit-Bravo 

aneb 

 Z Jablonného až na Pražský hrad… 

 

Když jsem loni přebíral ocenění Firma roku 2018, myslel jsem si, že je to jakýsi vrchol a že již nemůže 

nic lepšího přijít. Také jsem si říkal, že se v příštím roce nepřihlásíme, protože nám to podruhé, jak se 

říká, „nikdo nedá“, a hlavně proto, že bych nerad skončil někde na 4. nebo 5. příčce.  

A pak přišlo něco, co jsem určitě nečekal! Přišla nová výzva a mnohem větší! Naši firmu oslovil 

tajemník soutěže CZECH TOP 100, který sleduje činnost, chování a působení všech firem v ČR. Vyzval 

nás k přihlášení do soutěže Gentlemanská firma roku.  

Nelenil jsem a zvědavě jsem pronikl na jejich stránky. Když jsem viděl první příčky této soutěže, můj 

zájem ochladl. Jedná se o nejvyšší soutěž a uznání v celé republice, kde se na prvních příčkách 

umísťují firmy se stomiliardovými obraty, takže je to logicky rozdané mezi ČEZ, Škoda Auto, Unipetrol 

atd. Zkoumal jsem a dále zjistil, že organizátoři toho, jak se říká, mají dost, a již pátým rokem oceňují 

firmy, které pracují na miliardovém obratu jako my, ale svojí činností jsou něčím výjimečné. Prošel 

jsem si pravidla a zapálila se ve mně jiskřička naděje, že bychom se v tomhle velkém, ale skutečně 

hodně velkém světě nemuseli úplně ztratit. Šel jsem do toho! 

Vyjel jsem si dotazník, který čítal dvanáct různých otázek, a docela ze široka odpovídal a popisoval 

vše, co a jak děláme. Jedná se o chod a řízení firmy, jak přistupujeme k zákazníkům, 

spolupracovníkům. Jaká je bezpečnost práce, sociální prostředí, sledují se zaměstnanecké benefity, 

náš vztah k okolí blízkému i vzdálenému. Co děláme pro budoucnost, jak se vypořádáváme s ekologií 

a životním prostředím. Soutěž zahrnuje práci s mladou generací. Určitě se přihlíží k dobročinnosti a 

filantropii. Také je důležitá spolupráce se školami, institucemi a organizacemi. Soutěž má prostě 

velice široký záběr, a to nám velmi nahrávalo, protože my prostě zasahujme do všech těchto sfér, 

nikoliv však okrajově, jak by se lehce řeklo, ale musím říci velmi silně. Naše aktivity jsou skutečně 

velmi široké a to bylo hlavním měřítkem v soutěži! 

Pojďme k vývoji našeho úspěchu.  

Velmi pečlivě jsme vyplnili a odeslali dotazník. Během pár dní se mi ozval tajemník Czech TOP 100 

s tím, že je naše bohatá činnost velmi zaujala a že by si chtěli ověřit, jestli je to realita, nebo jen 

vyplněný papír, který snese vše.  

Přijet chtěli hned následující den, aby se nedalo nic připravit ve smyslu udělat divadélko pro porotu. 

Dohodli jsme se na návštěvě tříčlenné poroty. Já jsem večer nějak přemýšlel, jak je přivítám, a 

napadlo mě zahrnout je naší prezentací. Posbíral jsem materiály z nástěnek, které mně bylo líto 

vyhodit, a tak jsem je stohoval ve skříni. Vzal jsem naše letáčky a propagace, Občasníky, tvorbu novin, 

kalendáře, pozvánky, prostě vše, co zachycuje naši práci, a zaplnil jsem s nimi celý velký stůl 

v zasedačce Hanička. Kdo z vás to viděl, tak ví, že nebylo kam položit šálek s kávou.  

Porota přijela, přivítal jsem je a nabídl jim kávu a vodu. Tu si položili na parapet u okna a hned zamířili 

ke stolu. Nabídl jsem jim tzv. obíhačku (půjčil jsem si tento termín ze stolního tenisu), kde jsem 

jim  rychlostí kulometu slovy a slovy sdělil ke každému prvku na stole pár informací, oč se tam jedná. 
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 Porotci se od stolu asi hodinu netrhli, zapomněli na vodu i kávu na okně a vyžádali si setkání 

s majitelem firmy panem Štěpánkem. Po krátkém rozhovoru s panem ředitelem chtěli projít firmu se 

slovy -  dotazník perfektní, fotodokumentace a PR perfektní, ale chceme vidět realitu, prostě chod 

firmy. Po hodinové prohlídce továrny, kdy se dostali skutečně úplně všude, požádali o nějaká videa, 

která dokumentují naši práci, aby to mohli ukázat dalším porotcům, kteří by jejich vyprávění prý 

neuvěřili. To byla voda na náš mlýn! Videí máme asi tak milion! Vybrali jsme to nejlepší, co máme, a 

poslali panu tajemníkovi. 

Za pár dní přišlo něco, co jsem určitě nečekal, i když někde uvnitř doufal, ale nevěřil. Zavolal mně 

osobně pan tajemník CZECH TOP 100 se slovy: vážený pane Žemličko, dovolte mně, abych vám jako 

první mohl gratulovat v umístění na prvním místě v soutěži Gentlemanská firma roku 2019. 

Pozdravujte pana Štěpánka a vyřiďte mu prosím, že se uvidíme 12. června večer na Pražském hradě, 

kde vám budeme toto ocenění slavnostně předávat. Sedl jsem si na zadek! To byla pecka! Tuto 

krásnou zprávu jsem volal panu řediteli. Následovala mini-oslava.  

Pak už se děly velké věci, alespoň pro mě. Vzhledem k tomu, že pan ředitel byl pracovně na jiné akci 

(dnes už je známo, že natáčel do televize), s radostí jsem se ujal převzetí tohoto ocenění, které se 

mimo jiné předávalo na galavečeru na místě, kde se odehrávají největší státní scény.  

Vyrazil jsem do Španělského sálu Pražského hradu. Bylo to velkolepé, úžasné, ohromující, 

nezapomenutelné… Velmi často se takové situace nazývají zadostiučiněním. Bylo! To se musí nechat! 

Ocitl jsem se mezi státní smetánkou významných firem, podnikatelů, známých osobností z různých 

sektorů, našich nejúspěšnějších sportovců všech dob, umělců, lékařů a vědců. Byl to mazec! 

 Do toho Milan Žemlička ze společnosti Isolit-Bravo, který vyzvedl hned první vyhlášenou výjimečnou 

cenu. Šel jsem na pódium s velkou pokorou a uznáním všech přítomných, kteří nám tleskali, protože 

jsem moc dobře věděl, že tam byli pozvaní jen ti nejlepší ze svých oborů. Když moderující Miro Žbirka 

hovořil na pódiu o Isolitu – Bravo jako o spoločnosti, ktorá je najúspešnejší firmou vo všetkých 

hodnotených oblastiach, bylo to pro mě velmi vzrušující. Byl jsem pyšný na každého z vás, který 

přidává ruku ke společnému dílu! V hlavě mně stále probíhal chod fabriky pořád dokola a dokola, že 

ta krásná dřina stojí za to, že někde na konci je nějaký metr, který to změří a vše dává obrovský smysl.  

Šel jsem po červeném koberci, oslovovali mě významní lidé i pořadatelé, kteří už znali můj obličej, 

aby se mnou mohli hovořit o naší fabrice. Musel jsem absolvovat pětichodové menu na nejslavnější 

půdě Španělského sálu Pražského hradu a musel jsem dodržovat všechny ceremonie, které jsem se 

tam jel naučit, dokonce jeden den předem. Žádné fiasko, neboli nemilé překvapení, se nepřipouští. 

 Tak tohle jsem si užil v plné parádě. Je to zvláštní, až neuvěřitelné, ale je to výsledek dobrého řízení 

firmy, skvělého managmentu a usilovné práce vás všech! 

Hlavou mi běželo jen to, že vše, co děláme, má velký smysl! Jsme velká, moderní, rozvíjející se a 

úspěšná firma, o které se ví ve velkém světě! 

Díky vám všem, že jsem mohl na této úrovni prezentovat vaši práci.  

 

Milan Žemlička 

Váš personalista 
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Gentlemanská firma 2019 Isolit-Bravo 

albo 

Z Jablonného aż na Praski zamek … 

Kiedy w ubiegłym roku odbierałem nagrodę Firma roku 2018, myślałem, że jest to jakiś szczyt 

i że nie może już nic lepszego nadejść. Pomyślałem więc, że w przyszłym roku nie zgłosimy 

się, ponieważ już drugi raz jak się mówi "nie wchodzi się do tej samej rzeki", a głównie 

dlatego, że nie chciałbym skończyć gdzieś na 4 lub 5 miejscu, ale potem przyszło coś, czego z 

pewnością się nie spodziewałem. Nadeszło nowe wyzwanie i to dużo większe. Do naszej 

firmy zwrócił się sekretarz konkursu CZECH TOP 100, który monitoruje aktywność, 

zachowania i działania wszystkich firm w Republice Czeskiej. Zaprosił nas do wzięcia udziału 

w konkursie Gentlemanská firma roku.  

Pośpiesznie z zaciekawieniem odwiedziłem ich strony. Kiedy zobaczyłem pierwsze wytyczne 

tego konkursu, moje zainteresowanie opadło. Chodzi o największy konkurs i uznanie w całej 

republice, gdzie w pierwszych szeregach znajdują się firmy, które mają ponad stumiliardowe 

obroty, więc logicznie jest rozpatrywany między ČEZ, Škoda Auto, Unipetrol itd. 

Sprawdziłem, ale dalej i dowiedziałem się, że organizatorzy jak się mówi, mają już dość i że 

piąty rok z rzędu doceniają firmy, które pracują nad swoimi miliardowymi obrotami, tak jak 

my, ale są wyjątkowe w swoich działaniach. Przejrzałem zasady i zapaliła się we mnie iskierka 

nadziei, że nie zagubimy się całkowicie w tym wielkim, ale naprawdę wielkim świecie. 

Podjąłem wyzwanie i przystąpiłem do tego! 

Pobrałem kwestionariusz, który zawierał dwanaście różnych pytań i dość szeroko opisywał 

wszystko, co i jak robimy. Chodzi o prowadzenie i zarządzanie firmy, jak podchodzimy do 

klientów, współpracowników. Jakie jest bezpieczeństwo pracy, środowisko społeczne, 

świadczenia pracownicze, nasz stosunek do bliskiego i dalekiego otoczenia. Co robimy na 

przyszłość, jak radzimy sobie z ekologią i środowiskiem naturalnym. Konkurs obejmuje 

współpracę z młodym pokoleniem. Z pewnością bierze się pod uwagę dobroczynność i 

filantropię. Ważna jest również współpraca ze szkołami, instytucjami i organizacjami. 

Konkurs ma bardzo szeroki zakres, a to nam bardzo pasowało, ponieważ my po prostu 

ingerujemy we wszystkie te sfery, ale nie marginalnie, jak można by powiedzieć, ale muszę 

przyznać, że bardzo mocno. Nasze działania rzeczywiście są bardzo szerokie i to była główna 

miara w tym konkursie.  

Przystąpiliśmy do rozwoju naszego sukcesu. 

Bardzo dokładnie wypełniliśmy kwestionariusz i wysłaliśmy go. W ciągu kilku dni odezwał się 

do mnie sekretarz Czech TOP 100 i powiedział mi, że nasze bogate działania są bardzo 

interesujące i że by chciał sprawdzić, czy taka sama jest rzeczywistość, czy tylko wypełniony 

papier, który może wytrzymać wszystko. Chciał przyjechać następnego dnia, aby nic nie 

można było przygotować w sensie tworzenia teatru dla jury. Zgodziliśmy się na odwiedziny 

trzyosobowego jury. Zastanawiałem się wieczorem, jak ich powitać i przyszło mi na myśl, aby 
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włączyć ich do naszej prezentacji. Pozbierałem materiały z tablic ogłoszeń, których szkoda mi 

było wyrzucić, więc przechowywałem je w szafie. Wziąłem nasze ulotki i reklamy, Občasníky, 

gazety, kalendarze, zaproszenia, wszystko, to, co oddaje naszą pracę i wypełniłem nimi cały 

duży stół w pokoju konferencyjnym Hanička. Kto z was to widział, ten wie, że nie było gdzie 

postawić filiżanki z kawą. Przyjechało jury, przywitałem ich i zaoferowałem kawę i wodę.               

Tą położyli sobie na parapecie przy oknie i natychmiast podeszli do stołu. Zaproponowałem 

im tak zwaną obiegówkę, termin ten zaporzyczyłem z tenisa stołowego, gdzie opowiadałem 

im z prędkością karabinu maszynowego, słowo za słowem, o każdym elemencie na stole, 

trochę informacji odnośnie każdego tematu. Sędziowie nie oderywali się od stołu przez około 

godzinę, zapomnieli o wodzie i kawie na parapecie i poprosili o spotkanie z właścicielem 

firmy panem Štěpánkem. Po krótkim spotkaniu z panem dyrektorem chcieli się przejść po 

firmę, mówiąc, ankieta doskonała, dokumentacja fotograficzna i PR doskonała, ale chcemy 

zobaczyć rzeczywistość, po prostu funkcjonowanie firmy. Po godzinnej wycieczce po firmie, 

gdzie weszli naprawdę wszędzie, poprosili o kilka filmów dokumentujących naszą pracę, aby 

mogli pokazać ją innym jurorom, którzy nie uwierzyliby w ich opowieści. To była woda do 

naszego młyna. Mamy około miliona filmów. Wybraliśmy te najlepsze i wysłaliśmy panu 

sekretarzowi. 

Za kilka dni przyszło coś, czego na pewno się nie spodziewałem, choć miałem nadzieję gdzieś 

w środku, ale nie wierzyłem. Zadzwonił do mnie osobiście pan sekretarz CZECH TOP 100 i 

powiedział. Szanowny Panie Žemličko, pozwoli pan, żebym Panu jako pierwszemu mógł 

pogratulować pierwszego miejsca w konkursie Gentlemanská firma roku 2019. Pozdrówcie 

pana Štěpánka i powiedzcie mu proszę, że zobaczymy się wieczorem 12 czerwca na Praskim 

Zamku, gdzie zostanie wam ta nagroda wręczona. Usiadłem na tyłku! To niesamowite! 

Zadzwoniłem do pana dyrektora i przekazałem mu tą świetną widomość. 

Potem się działy wielkie rzeczy, przynajmniej dla mnie. Biorąc pod uwagę, że pan dyrektor 

pracował w tym czasie nad innym przedsięwzięciem, dziś wiadomo, że nagrywał program dla 

telewizji, z przyjemnością przejąłem nagrodę, która między innymi została zaprezentowana 

podczas wieczoru galowego, gdzie odbywają się największe występy państwowe. Poszedłem 

do Sali Hiszpańskiej Zamku Praskiego. To było spektakularne, niesamowite, oszałamiające, 

niezapomniane. Bardzo często takie sytuacje nazywane są zadośćuczynieniem. Było! To musi 

zostać. Znalazłem się wśród czołowych firm państwowych, przedsiębiorców, znanych 

osobistości z różnych sektorów, naszych najbardziej utytułowanych sportowców, artystów, 

lekarzy i naukowców. Szaleństwo, do tego ja, Milan Žemlička z firmy Isolit-Bravo, który 

odebrał pierwszą znakomitą nagrodę. Wyszedłem na scenę z wielką pokorą i uznaniem dla 

wszystkich obecnych, którzy nas oklaskiwali, ponieważ bardzo dobrze wiedziałem, że zostali 

tam zaproszeni tylko najlepsi w swoich dziedzinach. Kiedy moderator Miro Žbirka 

przemawiał na podium o Isolicie Bravo, jako o firmie, która odniosła największy sukces we 

wszystkich ocenianych obszarach, było to dla mnie bardzo ekscytujące. Byłem dumny z 

każdego z was, z każdego kto przykłada rękę do naszej wspólnej pracy! W głowie nieustale 

miałem działania fabryki, wciąż kołem dokoła. Że ta ciężka praca jest tego warta, że gdzieś na 

końcu znajduje się jakiś miernik, który to zmierzy i wszystko ma ogromy sens.  
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Szedłem po czerwonym dywanie, otaczali mnie ważni ludzie i organizatorzy, którzy nauczyli 

mnie mówić o naszej fabryce. Musiałem przejść przez 5-daniowe menu na najsłynniejszej Sali 

Hiszpańskiej na Zamku Praskim i jednocześnie przestrzegać wszystkich zasad ceremonii, 

których pojechałem się tam nauczyć, nawet jeden dzień wcześniej. Żadne fiasko albo 

nieprzyjemna niespodzianka nie są dozwolone. Musiałem więc cieszyć się tym w pełnej 

chwale. To interesujące i  niewiarygodne, ale jest to wynik dobrego zarządzania firmą, 

świetnego managmentu i ciężkiej pracy nas wszystkich. 

W głowie miałem tylko jedną myśl, że wszystko, co robimy, ma wielki sens. Jesteśmy dużą, 

nowoczesną, rozwijającą się i odnoszącą sukcesy firmą, która jest znana w wielkim świecie! 

Dziękuję wam wszystkim, że mogłem na tym poziomie prezentować waszą pracę.   

Milan Žemlička 

Wasz pracownik działu personalnego 

 

Isolit-Bravo má osvědčení Bezpečný podnik  

Dne 28. května 2019 jsem se zúčastnil v Opavě slavnostního předání osvědčení „Bezpečný podnik“. 

Jedná se o program Ministerstva práce a sociálních věcí, který je zajišťovaný Státním úřadem 

inspekce práce. Jak jsem již naznačil, toto osvědčení, na kterém jsme pracovali půl roku, jsem osobně 

přebíral z rukou ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Pro mě je to rozhodně, zatím, 

profesní maximum. 

Osvědčení potvrzuje, že máme průhledný a fungující systém řízení BOZP, vedoucí ke zvýšení úrovně 

BOZP a splnění náročných podmínek v oblasti dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 

na všech pracovištích firmy Isolit- Bravo. 

Tímto chci poděkovat všem spolupracovníkům naší firmy, protože to je ocenění Vás všech. 

Tento titul je pro nás ale velmi zavazující. Není to jen formální věc! Na rovinu říkám, že to není jen kus 

papíru, ale pořádný závazek! Závazek zdravě pracovat… 

Naším společným cílem je pracovat bezpečně a vracet se domů v dobré zdravotní kondici. 

Přibývají nové moderní stroje a technologie, přicházejí nové typy úrazů, chorob a nemocí. Např. 

dnešní kontroly bezpečnosti práce se mimo jiné věnují stále častěji polohovatelným židlím a práci u 

PC.  Znamená to, že se musíme zabývat bezpečnou prací ve všech oblastech, nikoliv jen v těch na 

první pohled nebezpečných. Myslete prosím na to a pomozte nám bezpečně pracovat! Jde nám 

hlavně o Vaše bezpečí. 

Otázka bezpečné ochrany zdraví je jak šroub, který se neustále pozvolna přitahuje do závitů matice, 

ale nikdy se už nepovolí zpět. Berme to skutečně vážně! V České republice jsou stále vysoká čísla 

smrtelných a vážných úrazů na pracovištích. Na těchto hrozivých statistikách se rozhodně nechceme 

podílet!  
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Proto jsme zvolili preventivní opatření, které je dobrovolné a je nadstavbou nad rámec zákona. 

Pracujte tedy bezpečně v bezpečné fabrice! 

Přeji Vám všem hezkou dovolenou a bezpečný návrat na pracoviště. 

  

Váš anděl strážný a bezpečák Jaroslav Toman 

 

Isolit-Bravo ma Bezpieczne przedsiębiorstwo 

28 maja 2019 roku uczestniczyłem w Uroczystości wręczenia certyfikatu „Bezpieczne 

przedsiębiorstwo”. Jest to program Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, który został wdrożony 

przez Państwowy Urząd Inspekcji Pracy. Jak już wspomniałem, certyfikat ten, nad którym 

pracowaliśmy przez pół roku, odebrałem osobiście z rąk ministra pracy i spraw socjalnych, pani Jany 

Maláčové. Dla mnie jest to na pewno, momentalnie, maximum zawodowe. 

Certyfikat potwierdza, że mamy przejrzysty i funkcjonujący system zarządzania BHP, prowadzący do 

zwiększenia poziomu BHP, który spełniania trudne wymagania w zakresie przestrzegania 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na wszystkich stanowiskach pracy firmy Isolit Bravo. 

Niniejszym chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom naszej firmy, ponieważ jest to 

nagroda Was wszystkich.  

Ten tytuł jest dla nas jednak bardzo wiążący. To nie jest tylko sprawa formalna!                               

Mówiąc wprost, to nie tylko kartka papieru, ale poważne zobowiązanie!                               

Zobowiązanie, do zdrowej pracy …  

Naszym wspólnym celem jest bezpieczna praca i powrót do domu w dobrej kondycji zdrowotnej.   

Rośnie liczba nowoczesnych maszyn i technologii, pojawiają się nowe rodzaje urazów, chorób i 

dolegliwości. Np. dzisiejsze kontrole bezpieczeństwa pracy obejmują między innymi coraz częściej 

prace w pozycji siedzącej i pracę przy komputerze. Oznacza to, że musimy zajmować się bezpieczną 

pracą we wszystkich obszarach, nie tylko tych, na pierwszy rzut oka niebezpiecznych. Pamiętajcie 

proszę o tym i pomóżcie nam bezpiecznie pracować. Chodzi nam głównie o wasze bezpieczeństwo. 

Kwestia bezpieczeństwa i ochrona zdrowia jest jak śruba, która się konsekwentnie krok po kroku  

wkręca w gwint nakrętki, ale nigdy się już nie da jej wykręcić z powrotem. Potraktujmy to naprawdę 

poważnie. W republice czeskiej nadal występuje duża liczba śmiertelnych i poważnych urazów w 

miejscu pracy. Zdecydowanie nie chcemy brać udziału w tych strasznych statystykach! 

Pracujcie bezpiecznie w bezpiecznej fabryce. 

Życzę Wam wszystkim udanych wakacji i bezpiecznego powrotu do pracy. 

Wasz anioł stróż i pracownik BHP Jaroslav Toman                
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Když přijde na pracoviště ředitel ... 

  Nemalá část spolupracovníků, po pravdě bych řekl, že většina, si myslí, že ředitel je chodí na 

pracoviště takzvaně buzerovat. Určitým způsobem to chápu: Taky jsme si myslívali, že rodiče nás 

zbytečně buzerují – a jak se nám nyní, když už nejsou, neradí, nepletou se do života – tedy nebuzerují 

– po nich stýská! Tedy aspoň mně. 

Chodím tedy po fabrice takzvaně buzerovat  asi tak z pěti následujících důvodů: 

-z čisté radosti, že vás chci vidět a prohodit několik slov či se aspoň pozdravit 

-z praktického důvodu, že ředitel bývá permanentně svým okolím ohlupován a okolí by jej nejraději 

zamklo v kanceláři a filtrovalo mu informace 

-protože jsem nebo se aspoň cítím být „od fochu“ a myslím si, že jsem schopen poradit či rozhodnout 

-protože si myslím, že ředitel by měl žít se svými spolupracovníky a svou fabrikou 

-protože v nějakém čase a na nějakém místě je prostě přítomnost ředitele potřeba 

 Je ovšem bohužel faktem, že nikoli každé setkání skončí ryze pohodově, a i v tomto směru 

jsem si vědom, že neúspěch mise  – to znamená rozladění, zvýšené hlasy, nepohoda -  bývá téměř 

vždy připisován tomu buzerujícímu řediteli. 

 Netvrdím, že to tak někdy není – ani já nejsem ideálem rozvážnosti, zdvořilosti či vytříbeného 

slovníku – a když mi někdy něco takříkajíc ulétne od huby, neběžím si hned vypláchnout ústa 

mýdlovou vodou. Nicméně – a za tím si stojím – nejsem primárně konfrontační typ, nejsem hádavý 

ani nezdravě ješitný a dá se se mnou dobře mluvit i vyjít. Jsem založením bytostně demokrat. Ti, kteří 

mě dobře znají, se usmívají a vědí, že jsem extrémně dobrohloupý. Jako takzvaný podnikatel bych už 

měl dávno  – a to nejméně jednou za rok – zkrachovat.  Nicméně, aby moje dobrohloupost nezabila 

mě a se mnou i fabriku, mám jakési obranné mechanizmy, které se mi v případě nouze automaticky 

aktivují – a pak dojde k oné výše zmíněné nepohodě. Při pochůzkách po fabrice nastává onen 

zmíněný stav nouze nejčastěji při srážce s nezájmem:   

Spolupracovníci mají na pracovišti nezřízený nepořádek, spolupracovníci vyrábějí zmetky a 

nevadím jim to, spolupracovníci plýtvají materiálem a lidskou prací, spolupracovníci se dětinsky 

vymlouvají, spolupracovníci provozují technologickou nekázeň. Shrnuto podtrženo  -  spolupracovníci 

jednají totálně odlišně, než by jednali na svém. Pak vzniká otázka, je-li to vůbec ještě spolupracovník. 

Své návyky už v tomto směru nezměním a rád budu mezi vás nadále chodit. Pokud se nad 

shora uvedeným aspoň maličko zamyslíte a uznáte, že ředitel chodí buzerovat jenom v uvozovkách – 

tedy „buzerovat“ a že ve skutečnosti nám jde o společnou věc = dobře se uživit -  bude to moc prima. 

Moc vám za to předem děkuji a všem nám bude líp!  

Váš  Kvido 
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Kiedy na stanowisko pracy przyjdzie dyrektor  

  Znacząca część współpracowników, prawdę mówiąc powiedziałoby, że większość, myśli 

sobie, że dyrektor, udaje się na ich stanowiska pracy żeby ich obserwować . Rozumiem to w pewien 

sposób: Też myśleliśmy, że nasi rodzice niepotrzebnie nas obserwują i czepiają się nas - a kiedy już ich 

nie ma, nie doradzają nam, nie wtrącają się nam w życie - nie obserwują - tęsknimy za nimi! 

Przynajmniej ja. 

Chodzę po fabryce, że tak powiem obserwować z około pięciu powodów: - z czystej radości, że chcę 

was zobaczyć i zamienić kilka słów czy się chociaż przywitać - z praktycznego powodu, że dyrektor 

bywa stale oszukiwany przez swoje otoczenie, a otoczenie wolałoby go zamknąć w biurze i 

przefiltrować informacje 

- ponieważ jestem, albo przynajmniej się czuję być , „w branży” i myślę, że mogę udzielać rad lub 

podejmować decyzje                                                                                                          - ponieważ myślę, że 

dyrektor powinien żyć ze swoimi współpracownikami i swoją fabryką                                                                                                                                                                 

- ponieważ w pewnym momencie i w pewnym miejscu po prostu obecność dyrektora jest potrzebna. 

 Niestety faktem jest, że nie każde spotkanie kończy się dobrze, i pod tym względem mam 

świadomość, że misja się nie powiodła - to znaczy pojawia się niezadowolone, podniesione głosy, 

niepowodzenie, co bywa prawie zawsze przypisywane temu obserwującemu  dyrektorowi . Nie 

twierdzę, że czasami tak nie jest - ani ja nie jestem ideałem roztropności, uprzejmości czy 

wyrafinowanego słownictwa - a kiedy mi czasami coś wyleci z ust, nie biegnę zaraz wypłukać ust 

wodą z mydłem. Niemniej jednak - i stoję za tym - nie jestem typem konfrontacyjnym, nie jestem 

kłótliwy i niezdrowo próżny, da się ze mną normalnie porozmawiać  i dogadać. Jestem z założenia 

demokratą. Ci, którzy mnie dobrze znają, uśmiechają się i wiedzą, że jestem wyjątkowo dobroduszy. 

Jako tak zwany przedsiębiorca, powinienem dawno temu - a to przynajmniej raz w roku - 

zbankrutować. Jednak, aby moja dobroduszność nie zabiła mnie, a ze mną mojej fabryki, mam jakieś 

mechanizmy obronne, które automatycznie uruchamiają się mi w sytuacji awaryjnej - a następnie 

pojawia się wyżej wspomniany dyskomfort. Podczas spacerów po fabryce wyżej wymieniony stan 

wyjątkowy występuje najczęściej w przypadku kolizji z brakiem zainteresowania: 

Współpracownicy mają niepokojący bałagan na swoich stanowiskach pracy, współpracownicy 

produkują nie spełniające norm jakościowych elementy (odpady) i nie przeszkadza im to, 

współpracownicy marnują materiały i pracę inych ludzi, współpracownicy usprawiedliwiają się w 

dziecinny sposób, współpracownicy wykazują brak dyscypliny technologicznej. Podsumowując - 

współpracownicy zachowują się zupełnie inaczej niż gdyby działali na własną rękę. Potem pojawia się 

pytanie, czy to w ogóle jest jeszcze współpracownik. 

Swoich nawyków już w tym zakresie nie zmienię i nadal z radością będę chodził między was. 

Jeśli choć trochę zastanowicie się nad powyższym i uznacie, że dyrektor chodzi obserwować tylko w 

cudzysłowie - to znaczy "obserwować", a że  w rzeczywistości chodzi o wspólną rzecz = dobrze 

zarobić na życie, to będzie miłe, bardzo wam za to dziękuję i wszystkim nam będzie lepiej!!! 

                                     Wasz Kvido 
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Malé letní přemítání pro přítele Kvida a čtenáře 

Občasníku 

 

Milý příteli, 

 vezmu to v pořadí, jak se mně vyrojily myšlenky. Inspiraci jsem dostal, když jsem si (jako 

vždy) prošel některé články v minulém Občasníku opakovaně. 

 

Poprvé jsem se setkal s výrazem ztantovat, který pochází od Tvého táty. Je výrazně výstižný, 

ale těžko už v dnešní době by mohl u nás zdomácnět a zase se používat. Ale o to nejde. 

A teď, jak jsem se dostal k určité analogii. Jeden známý mi napsal, že zemřel člověk, kterého 

jsem v mládí znal. Uvědomil jsem si, že se říká – natáhnout brka, zaklepat bačkorama, hodit 

krupon!?, odejít do věčných lovišť, u muzikantů se říká odejít do muzikantského nebe či že 

teď už hraje v nebeském big bandu. Ten známý mi napsal: „zajímavé, jak všichni podělaně 

obcházíme slova smrt a umřít. 

 Na to téma Ti posílám čerstvou básničku“. Je hezká, pravdivá a klidně by to mohla být i 

modlitbička. Ten známý o sobě říká, že je takový pouťový veršotepec. To se mi od něho také 

líbí. 

 

PROSTÉ PŘÁNÍ 

 

                                    Mám jen jedno prosté přání 

                                    milosrdný Bože, 

                                    ať si v stáří můžu vybrat 

                                    své úmrtní lože. 

                                    Nerad bych své lože příští 

                                    měl v důchodců odkladišti, 

                                    rád bych se též vyhnul zvyku 

                                    zhebnout někde na chodníku, 

                                    takže, budu-li mít doma 

                                    své úmrtní lože, 

                                    máš to u mě - na nebesích 

                                    milosrdný Bože.                   (Josef Nečas) 

 

Možná se toto téma někomu na léto může zdát nevhodné, ale vždyť i v létě a době letních 

dovolených lidé 

z tohoto světa odcházejí a zase jiní na náš svět přicházejí. 

 

Dále jsem si procházel hezký článek paní Šárky Danačíkové a moc se mně líbil. Tady jsem si 

vzpomněl na kdysi vyjádření profesora Tomáše Halíka, že člověk, který o sobě říká, že je 

ateista, ale žije dle křesťanské morálky a koná dobré skutky ve prospěch potřebných bližních, 

že je vlastně už na cestě 

k Bohu. 

 

Pak jsem si také připomněl mnoho výrobků Bravo, které jsme díky Tvé velkorysosti pro naše 

zařízení Domov OLGA za těch mnoho, mnoho let dostali a znovu za ně poděkovat. Všechny 

sloužily či slouží stále dobře. Protože však s většinou z nich zacházejí naši mentálně postižení 

klienti, kteří nemají úplně dobrou jemnou motoriku rukou, tak jejich opotřebení často 

nevydrží tak dlouho jako při používání lidmi, kteří zmíněnou motoriku mají dobrou. V 

poslední době jsme už vyzkoušeli kontaktní gril B-4244 a fungoval naprosto perfektně. Dále 

ještě zmíním, že v naší malé Kafárně zaměstnankyně každý den vyrábí výborné zákusky 
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(vždycky jiné a levnější než v běžné místní cukrárenské síti) a je nadšená z tyčového mixéru 

Jamese, na který nedá dopustit. 

 

Tak to je pár mých myšlenek pro letošní léto a v závěru bych chtěl říct, že o dovolených je 

dobré nejen věnovat něco pohybu svému tělu, které v tomto směru během roku bývá často 

zanedbáváno, ale i svému mozku. To platí hlavně pro ty, kteří jej musí v zaměstnání používat. 

Totiž i mozek vyžaduje nejen odpočinek, ale i změnu, nikoli však otupující nečinnost, ale 

přechod do jiné oblasti tvořivosti. 

Co je pro mozek otupující nečinnost, to si jistě každý může domyslet sám. 

Tak tedy tedy prožijte hezké léto ve zdraví s co nejméně úrazy a načerpejte hodně nových sil 

do další práce! 

Do Jablonného n. Orl. zdraví MUDr. Jaromír Kratochvíl, Domov OLGA, Blansko                   

 

Rozhovor s vedoucím SaM 

Zeptali jsme se Ing. Martina Cihláře, vedoucího SaM 

Martine, ne každý pochopí zkratku SaM, vysvětli ji prosím… 

Tato zkratka je spojení dvou slov z angličtiny – Sales + Marketing, znamená tedy prodej a marketing. 

Hlavním úkolem našeho oddělení je prodej našich výrobků, rozvoj spolupráce se stávajícími 

zákazníky, hledání nových zákazníků a samozřejmě řízení projektů od objednávky až po předání do 

sériové výroby. 

Co jsi vlastně vystudoval? 

Po maturitě na Gymnáziu v Ústí nad Orlicí jsem studoval na Dopravní fakultě Jana Pernera – 

Univerzita Pardubice. 

Jak dlouho pracuješ v IB a jak ses do IB dostal? 

Do Brava jsem nastoupil hned po studiích na VŠ v roce 2004 a letos zde budu pracovat již 15 let. Po 

státnicích jsem si udělal tříměsíční prázdniny a pak jsem reagoval na inzerát volného místa. Asi po 

týdnu jsem byl přijat na pozici referenta prodeje v oddělení SaM. 

Jaká je náplň práce manažera projektu?  

Hlavní náplní je úspěšně řídit projekt (výroba formy,..) od začátku, tedy od nominace, objednání 

zákazníkem až po úspěšné předání formy do sériové výroby. Hlavním cílem je dodat zákazníkovi 

formu, výlisky v požadovaném termínu a kvalitě.  Výsledkem je spokojený zákazník, který se k nám 

bude vracet a zadávat nové, další projekty. Samozřejmě nesmíme zapomenout i na ekonomický 

výsledek daného projektu s cílem dosažení co největšího zisku pro firmu. 

Za co takový manažer zodpovídá? 

Manažer zodpovídá za celý projekt. Hned od začátku řízení je potřeba hlídat všechny milníky, 

termíny- včasná konstrukce formy, dodání  1. vzorků v požadovaném termínu zákazníkovi až po 

předání do sériové výroby v daných termínech a samozřejmě i kvalitě, kterou požaduje zákazník. 

Manažer je jakýmsi představitelem zákazníka u nás ve firmě, účastní se technických jednání, 

zástavbových zkoušek i jednání o kvalitě se zákazníkem. 
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Jaká je tvoje náplň práce v pozici vedoucího SaM? 

Mám na starosti projektové manažery, přiděluji jim nominované projekty, hlídám jejich práci, snažím 

se je vést a v jejich práci zdokonalovat + řídím projekty u mých zákazníků. 

Co bys chtěl vzkázat spolupracovníkům? 

Chtěl bych, aby si všichni svoji práce vážili a pracovali na sobě a aby společně s projektovými 

manažery konstruktivně pracovali s cílem úspěšného zvládnutí projektu. Všichni totiž pracujeme jako 

celek a jeden bez druhého se neobejdeme. Ve firmě je spousta lidí, kteří si žijí svým spokojeným, 

poklidným životem a v 14:31 chodí domů a neví, co se za branami naší firmy odehrává. Získávání 

zakázek zvláště v dnešní době není jednoduché, vedení projektů obnáší spoustu práce, vypjatých 

situací,… a pokud nesplníme zákaznické požadavky, tak další projekty nebudou, protože konkurence 

je velká. 

 

Co si myslíš o vývoji a budoucnosti elektromobilu? 

Upřímně řečeno, tomu zatím moc nevěřím a chce to ještě svůj čas a vývoj. Všichni dnes mluví o 

elektromobilitě, ale ony i ty baterie do elektromobilů se musí nějak vyrobit a jejich  proces výroby a 

vliv na životní prostředí není zrovna nezanedbatelný… 

Tvoje oblíbená destinace dovolené? 

Mně se líbí všude, kde je moře nebo hory, ale poslední dobou více a více času trávím v Čechách, kde 

je spousta krásných míst a možností. 

Chodíš k volbám? 

Ano, ale ne ke všem. 

Jádro, nebo alternativní zdroje? 

Obě verze, protože každá má své výhody. 

Tvoje koníčky? 

Chalupa, jízda na motorce včetně okruhů, cestování. 

Děkujeme a přejeme hezkou dovolenou. 

S  Martinem rozmlouval Milan Žemlička, personalista IB 

 

Přístup mnohých našich pracovníků 

Je až s podivem, jak mnozí naši spolupracovníci jen při pouhém vyslovení slova zlepšení mají 

desítky důvodů, proč to nepůjde a nebo proč to není možné realizovat. 

Toto bohužel platí o všech profesích, jako jsou vážní, hmotaři, seřizovači atd. 

Uvedu několik příkladů: 
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Vážní - měl jsem několik schůzek s vážnými, aby mi řekli, co vidí oni jako odborníci na 

manipulaci s navážením obalového materiálu na výrobu a odvozem naplněných obalových 

jednotek zpět do skladu. Jediná odpověď byla, aby se zvýšil počet pracovníků. Pokud se ale 

podíváme na využití VZV, které je sledované automaticky, tak reálné číslo vytížení VZV je 

cca 55 %, což si asi nebudeme říkat, že je ideál. Dle mého stačí u práce více uvažovat, 

nenechávat si na lisovně zbytečný obalový materiál, který zůstal po předešlé výrobě, a pokud 

ano, tak na to upozornit předávající směnu . 

 

Hmotaři- platí to samé jako u vážných. Jen pro zajímavost jsem s panem Bialowlasem 

obcházel lisovnu a nechával jsem odvážet materiál, který aktuálně a ani výhledově dle mapy 

nebyl potřeba. I když se to nezdá, odvezli jsme z lisovny celkem 19 palet o celkové hmotnosti 

cca 13 tun. A platí to samé jako u vážných. Kdyby si každý po sobě odvezl již nepotřebnou 

hmotu, ušetřil by práci druhému a na lisovně by se lépe dýchalo, protože tím samozřejmě 

vznikne více místa. 

Seřizovači – tak to je kapitola sama pro sebe. Na schůzce slyším, že je nedostatek hadic. 

Nechám tedy Jirku Daniše obejít lisovnu, aby zjistil, zda to je pravda. Jaké je moje 

překvapení, když mi hlásí, že našel celkem 68 hadic, které byly za lisem, v kleci pro 

manipulátor, pod lisem… Nerozumím tomu, proč, když se udělá výměna, věci, které nejsou 

potřeba na danou formu, neodnese a nechá je válet u lisu. To samé platí o upínkách, šroubech 

atd. Proč zbytečně přidělávat druhým práci? Když to něco držím v ruce a nebude to potřeba 

na danou formu, tak to odnesu na určené místo a zaručeně budu mít lepší pocit z dobře 

vykonané práce. 

To nejhlavnější, o co jde, je u práce uvažovat, mít radost z toho, co jsem udělal, a zbytečně 

nepřidělávat práci ostatním.  

 

Karel Slavík Vedoucí lisovny 
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Podejście wielu naszych pracowników  

To niesamowite jak wielu naszych współpracowników na samą wzmiankę o słowie udoskonalenie,                         

wymienia dziesiątki powodów, dlaczego to nie działa lub dlaczego nie można tego zrobić. 

Niestety dotyczy to wszystkich zawodów, takich jak: vážní, hmotaři, ustawiacze itp. 

Przedstawię kilka przykładów:  

Vážní - miałem kilka spotkań z vážnými, chciałem, aby mi powiedzieli, co widzą oni jako eksperci w 

zakresie manipulacji związanej z przywożeniem materiału opakowaniowego do produkcji i 

odwożeniem napełnionych opakowań z powrotem do magazynu. Jedyną odpowiedzią jaką 

usłyszałem było, że należy zwiększyć liczbę pracowników. Jeśli jednak spojrzymy na zużycie VZV, 

które jest monitorowane automatycznie, to rzeczywista liczba 

wykorzystania zdolności  produkcyjnych VZV wynosi około 55%, co nie będziemy się chyba oszukiwać,  

jest idealne. Moim zdaniem, wystarczy przy pracy więcej myśleć, nie pozostawiać zbędnych 

materiałów opakowaniowych na lisovni, które pozostały po poprzedniej produkcji, a jeśli się zdarzy, 

że taki materiał się tam będzie znajdował należy niezwłocznie ostrzec przed tym faktem zmianę, 

której przekazujemy pracę.  

Hmotaři - to samo jak w przypadku vážných. Tylko z ciekawości, dokonałem wraz z panem 

Białowąsem przejścia przez lisovnię i pozwoliłem sobie odwieźć materiał, który aktualnie i według 

mapy nie był potrzebny. Chociaż wydaje się to niemożliwe, odwieźliśmy z lisovni 19 palet o łącznej 

wadze około 13 ton. To samo co u vážných. Gdyby każdy odwiózł po sobie niepotrzebny granulat, 

zaoszczędziłby pracy drugiemu, a na lisovni by się lepiej oddychało, ponieważ dzięki temu byłoby 

więcej miejsca. 

Ustawiacz -  to jest osobny rozdział. Na spotkaniu słyszę, że jest niedostatek węży. Poprosiłem więc 

Jirku Daniše, żeby przeszedł przez lisovnię, w celu sprawdzenia, czy to prawda. Jakie było moje 

zdziwienie, kiedy powiedział mi, że znalazł łącznie 68 węży, które były za prasą, w klatce na 

manipulatory … Nie rozumiem, dlaczego, gdy zostanie zakończona wymiana, rzeczy, które nie są już 

potrzebne do danej formy, nie są odnoszone na swoje miejsce tylko pozostawia się je tarzać przy 

prasie. To samo dotyczy zacisków, śrub itp. Po co niepotrzebnie dodawać pracę innym? Kiedy 

trzymam coś w ręku i nie będę tego potrzebował do danej formy, to odniosę to na przeznaczone do 

tego celu miejsce, i tym samym będę mieć lepsze samopoczucie z dobrze wykonanej pracy.  

To najważniejsze o czym należy pamiętać jest, aby myśleć podczas pracy, cieszyć się z tego, co udało 

mi się zrobić i niedodawać niepotrzebnie pracy innym. 

Karel Slavík 

Kierownik  lisovny 

Automobilový průmysl ochabuje, 

dopady mohou být fatální! 

Nedávno vyšel v HN článek na téma: Německý autoprůmysl je v krizi. Firmám padají zisky, 

první už zkrachovala… Výroba osobních aut klesla za první polovinu roku 2019 o 12%! 
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My jsme před tímto strašákem varovali již ve dvou předchozích Občasnících. Je to naprosto 

přirozená věc, že trh není nafukovací a ekonomika občas spadne o pár kroků zpět. Špatné na 

tom je to, že si nikdo nepřipouští, jaké dopady to ponese směrem ke každému z nás. 

Automobilový průmysl totiž udává tempo celkové ekonomice a s tím úplně všemu, co se 

oběhu financí a dalších obchodů týká. Celý fakt navíc umocňují obrovské investice veškerého 

autoprůmyslu do elektrických aut, které se rozhodně zatím nikam neposouvají a jejichž 

návratnost je dosti v nedohlednu. 

Když fabriky jedou, lidé vydělávají, točí se kola toho celého stroje. Teď ale přijde velká rána! 

Některé firmy, které jsou napojené na německý autoprůmysl, to již pocítily. Němci si prostě 

stáhnou zakázky do svých firem a ty české zůstanou bez práce. Je to již v našem blízkém 

okolí. Firmy začínají propouštět ve velkém! Firmy a firmičky, které jsou napojené jen na 

jednoho takového zákazníka, dokonce může potkat i smrt! To je bohužel realita! Když firma 

přijde o zakázky, potažmo o jediný výrobní program, je prostě konec. 

Ostatní firmy budou pochopitelně na menších obrátkách, budou tedy snižovat stavy, aby 

přežily, a určitě nebudou přibírat další zaměstnance. Při snižování stavu firmy se nejdříve 

propouštějí lidé ve zkušební době a na dobu určitou. Ti se začnou hromadit na ÚP s malou 

vyhlídkou na další pracovní zařazení. 

Položme si pak otázku, jak budou tito lidé splácet své hypotéky, dluhy a užívat si vysokého 

standardu životní úrovně, která za poslední roky velmi narostla? 

Odpovězme si sami.  

Já osobně preferuji pevný vztah se zaměstnavatelem v dobře fungující, zdravé firmě… 

 Vážit si svého zařazení a podílet se na dobrém chodu takové firmy. A takovou firmou IB bez 

pochyby je! 

 

Milan Žemlička, Váš personalista 

 

Przemysł samochodowy zwalnia, 

skutki mogą być fatalne! 

 

Niedawno w HN opublikowano artykuł na temat: Niemiecki przemysł samochodowy przeżywa 

kryzys. Firmy tracą zyski, pierwsza już zbankrutowała … Produkcja samochodów osobowych spadła 

w pierwszej połowie 2019 roku o 12%! 

Ostrzegaliśmy już przed tym w dwóch poprzednich Občasnících. Naturalną rzeczą jest to, że rynek nie 

jest nadmuchiwany, a gospodarka czasami cofa się o kilka kroków wstecz. Złą rzeczą jest to, że nikt 

nie przyznaje, jakie będą tego skutki dla każdego z nas. Przemysł samochodowy nadaje tempo całej 

gospodarce, a wraz z nią wszystkiemu temu, co się odnosi do finansów i innych przedsiębiorstw.                 

Co więcej, cały fakt potęgują ogromne inwestycje całego przemysłu samochodowego w samochody 

elektryczne, który zdecydowanie momentalnie nie posuwa się do przodu, a zwrot jest prawie 

niewidoczny.                                                                                                                                                                         

Gdy fabryki działają, ludzie zarabiają, koła całej tej maszyny obracają się. Ale teraz nadejdzie wielki 

cios. Niektóre firmy związane z niemieckim przemysłem samochodowym już to odczuły, Niemcy po 

prostu pobierają zamówienia do swoich firm, a te czeskie pozostaną bez pracy. Jest to już w naszym 
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sąsiedztwie. Firmy zaczynają masowo zwalniać! Firmy, które są powiązane tylko z jednym takim 

klientem mogą nawet ponieść śmierć. Taka niestety jest rzeczywistość. Kiedy firma traci zamówienia 

jednego programu produkcyjnego, to po prostu koniec. Pozostałe firmy oczywiście będą miały 

mniejsze obroty, więc będą zmuszone do zmniejszenia liczby zatrudnienia, aby przetrwać i na pewno 

nie będą zatrudniać większej liczby pracowników. Podczas redukcji zatrudnienia firmy najpierw 

zwalniają ludzi, którzy są zatrudnieni na okres próbny i na czas określony. Ci się zaczną kumulować w 

urzędzie pracy z niewielką szansą na dalsze zatrudnienie. Zadajcie sobie pytanie, w jaki sposób ci 

ludzie będą spłacać swoje kredyty hipoteczne, długi i cieszyć się wysokim standardem życia, który 

znacznie wzrósł w ostatnich latach?                                                                                                                 

Odpowiedzcie sobie sami.                                                                                                                                                    

Ja osobiście preferuję silną relację ze swoim pracodawcą w dobrze funkcjonującej, zdrowej firmie… 

Doceniać swoje stanowisko i uczestniczyć w dobrym prowadzeniu takiej firmy. 

Milan Žemlička Wasz pracownik działu personalnego  

 

Jsem nemocný, ale léčím se! 

 Je všeobecně známo, že Američané jsou v mnoha směrech cáklí. Ale netřeba jim závidět, 

rychle se jim v prdlosti přibližujeme a věrně sledujeme heslo kdysi i v Československu  populárního 

sovětského vládce Nikity Chruščova:  

Dohnat a předehnat!  

Tak třeba v počtu právníků na hlavu. Nebo soudních sporů s nemocnicemi. Anebo 

psychoterapeutů. Každý druhý až třetí Američan má svého psychoterapeuta. Přijdete na seanci, 

natáhnete se na lehátko a můžete se hodinu vykecávat ze svých splínů. Psychoterapeut vám pak 

řekne nějaké obecné moudro, zaplatíte (taxa začíná na dvě stě padesáti  dolarech za hodinu) a 

můžete s  pocitem dobře vykonané práce běžet. Kdo nemá v Americe svého psychoterapeuta, jako by 

ani nebyl! Čekám, kdy tahle vlna přijde k nám a zřejmě se brzy dočkám. Jsme totiž všichni psychicky 

nemocní a ta nemoc má již svoji diagnózu : 

 Poživačná spokojenost. 

 Teď vážně: Abych neukazoval na druhé, pociťuji ji samozřejmě na sobě také. Za socializmu 

jsme sice nebyli chudí – to nebyl tenkrát nikdo – ale mnoho jsme toho neměli. Přesto nám dětem náš 

dědeček, který zažíval ve svém dětství krušné –jeden ze čtyř sourozenců zemřel na podvýživu -  doby, 

často říkával : Vy jste moc bujní, protože máte všeho dost! To my jsme si chodili namáčet suché kůrky 

do potoka a byla to pro nás sváteční pochoutka! Co by asi říkal dnes, si neumím a radši ani nechci 

představit! Rozuměli bychom si ještě vůbec?! Pochopil by mě, také onemocnělého poživačnou 

spokojeností a pochopil by dnešní spokojeně přežvykující svět ovládaný démonem nadbytku? Téměř 

určitě nikoli. 

 Diagnóza říká, že poživačná spokojenost znamená být spokojený sám se sebou, neklást si 

žádné náročné cíle, mít se dobře a hlavně si myslet, že to tak musí zůstat natrvalo a pořád, a že to 

musí být jenom lepší – a to bez ohledu na vnější okolnosti. Že se o svůj blahobyt nemusím nijak 

zasloužit a on že je povinen přijít sám. Neprší?! Nevadí! Stát je povinen mi zajistit –nikoli dostatek, ale 

přímo nadbytek - všeho s vodou spojeného. Vodu samotnou, brambory, chlebíčky, vlašák, vajíčka, 

šunku, máslo i argentinské hovězí  - ať si to doveze a zaplatí natisknutými barevnými papírky. Ničíme 

životní prostředí?! Nezajímá! Chci mít v rodině nejméně tři až čtyři auta a basta! Přece nepůjdu do 
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hospody na večeři pěšky! Jsou na mě v práci naštvaní, protože nic nedělám? Nevadí! Všude mě 

vezmou a rádi! Anebo na nemocenské či na podpoře je taky fajn! A ještě si přivydělám načerno 

melouchy! To je dobrý nápad! A tak můžu pokračovat, znáte to sami a znáte to, bohužel, velmi dobře. 

Svého času obsah diagnózy  pregnantně shrnul Milan Chládek do jedné věty : Oni (myšleno naši 

nástrojaři) mají víc – nikoli než potřebují, ale víc než si vůbec myslí, že potřebují! 

Přemýšlím, jak se z nemoci vyléčit. Na psychoterapeuta, který zívá a kouká na hodinky, až vypadnu, 

nevěřím a nezbývá tedy, než se do toho pustit sám: 

 Léčba prací – už to mám! Kdysi se říkávalo, že tělo musí jít do hrobu pořádně zhuntované. Je 

to reminiscence na sudetskou němčinu a dnes už tomu asi lidé nerozumí  –  dnešní češtinou to 

znamená, že je škoda spálit v krematoriu dobře zachovalé tělo. Že tělo je boží dar, a že by mělo být na 

Zemi pořádně využito.  

Léčba optimizmem – už to mám! Dědeček nám často opakoval: Musíte se radovat 

z maličkostí! 

Léčba nadšením – už to mám! Když se dokážu nadchnout pro formy, střihadla, postupáky, 

výlisky, pro Motúčko – budeme mi hej! Do práce, kde mě to baví, se chodí úplně jinak, než z jakéhosi 

profesionálního donucení! 

Léčba koníčky – už to mám! Nikdy mi pořádně nesedělo slovo profesionál –nějak se nám to 

v češtině popletlo a myslíme si, že profesionál znamená dobře a amatér špatně. Ale ono to často 

může být přesně naopak. Takzvaný profesionál, svojí prací za léta dokonale otrávený, nadělá škodu, 

zatímco nadšený dobrovolný hasič, ošetřovatel, muzikant, věřící  – z toho ten optimizmus i výkon 

přímo srší! 

Léčba sportem – už to mám! Včera jsem -  abych nepropadl – domů běžel a když jsem se 

vynořil z Hradisek na polní asfaltku, spatřil jsem sto metrů před sebou dva pochodující mladé lidi 

s baťohy. Ty si dám k svačině a předběhnu je co by dup!, říkal jsem si. Ale ono ne a ne a nakonec jsem 

byl rád, že si sedli na lavičku pod horním kravínem Jinak bych zřejmě naplnil své úsloví, že oni rychleji 

jdou, než já běžím. Ale, světe div se – když jsem se dosápal na pokraji sil domů, měl jsem dobrý pocit, 

že moje léčba zase  trochu postoupila! 

Léčba – a dosaďte si sem všechno, co na vás pozitivně zabere! 

Kvido Štěpánek 

 

Jestem chory, ale się leczę! 

Wiadomo dobrze, że Amerykanie są szaleni pod wieloma względami. Jednak nie musimy im 
zazdrościć, ponieważ szybko się do nich zbliżamy i wiernie podążamy za mottem 
popularnego kiedyś w Czechosłowacji radzieckiego władcy Nikity Chruščova:  

Dogonić i wyprzedzić! 

Na przykład w liczbie prawników na głowę lub sporów sądowych ze szpitalami.                               
Albo psychoterapeutami. Co drugi, trzeci Amerykanin ma swojego psychoterapeutę. 
Przychodzisz na sesję, wyciągasz się na kanapie i możesz przez  godzinę rozmawiać o swoim 
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przygnębieniu. Psychoterapeuta powie ci  następnie jakąś ogólną mądrość,  zapłacisz 
(podatek zaczyna się od dwustu pięćdziesięciu dolarów na godzine) i możesz biec z 
poczuciem dobrze wykonanej pracy. Kto w Ameryce nie ma swojego psychoterapeuty to tak, 
jakby w ogóle go nie było! Czekam, aż ta fala przyjdzie do nas, i niedługo się doczekam. 
Ponieważ wszyscy jesteśmy chorzy psychicznie, a choroba ta jest już zdiagnozowana: 

Hedonistyczna satysfakcja. 

 Teraz poważnie: żeby nie wskazywać na innych, czuję ją oczywiście również na sobie. 
W czasach socjalizmu nie byliśmy przecież biedni - wtedy nikt nie był  - ale zbyt wiele nie 
mieliśmy. Dlatego nam dzieciom nasz dziadek, który przeżywał w swoim dzieciństwie trudne 
chwile - jeden z czwórki jego rodzeństwa zmarł z niedożywienia - często mawiał:                              
Wy jesteście zbyt rozwydrzeni, ponieważ macie wszystkiego za dużo! To my chodziliśmy 
zanurzać suche skurki od chleba w strumyku i była to dla nas uroczysta uczta!                                          
Co by powiedział dzisiaj, nie umię, a raczej nie chcę sobie nawet wyobrażać ! Czy w ogóle 
byśmy się zrozumieli? Zrozumiał by mnie, także chorego na hedonistyczną satysfakcję, 
zrozumiałby dzisiejszy, spokojnie przeżuwający świat zdominowany przez demona nadwyżki? 
Na pewno nie. 

 Diagnoza mówi, że hedonistyczna satysfakcja oznacza być szczęśliwym z samym sobą,                 
nie stawiać sobie żadnych ambitnych celów, mieć się dobrze,  być zadowolonym, a przede 
wszystkim myśleć, że musi pozostać to tak na zawsze i że musi być tylko lepiej - niezależnie 
od okoliczności zewnątrznych. Że nie trzeba starać się o swój dobrobyt, że on przyjdzie sam. 
Nie pada? Nieważne! Państwo jest zobowiązane do zapewnienia mi wody - nie tylko 
jakichkolwiek jej braków, ale także zapasów – wszystkiego tego, co jest z wodą związane. 
Wodę, ziemniaki, kanapki, orzechy włoskie, jajka, szynkę, masło i wołowinę argentyńską – 
niech to przywiozą, a państwo opłaci to wydrukowanymi,  kolorowymi papierami.                        
Niszczymy środowisko naturalne?! Nieważne! Chcę mieć w rodzinie co najmniej trzy lub 
cztery samochody i basta! Przecież nie pójdę do restauracji na obiad pieszo ! Są na mnie w 
pracy wściekli, że nic nie robię? Nieważne! Wszędzie mnie przyjmą z radością! Albo pójdę na 
zwolnienie lekarsie czy zasiłek i też będzie dobrze! A jeszcze zarobię sobie dodatkowo na 
czarno! To dobry pomysł! I tak mogę kontynuować, sami dobrze o tym wiecie i znacie to 
niestety bardzo dobrze. Swego czasu zwięźle, w jednym zdaniu podsumował treść tej 
diagnozy Milan Chládek: Oni (mając na myśli naszych pracowników narzędzi) mają więcej - 
nie niż potrzebują, ale więcej niż myślą, że potrzebują! 

Zastanawiam się, jak się wyleczyć z tej choroby. Nie wierzę w psychoterapeutę, który ziewa i 
obserwuje zegarek czekając, kiedy tylko wyjdę z jego gabinetu, dlatego nie pozostaje nic 
innego niż zrobić to samemu: 

 Leczenie pracą - już to mam! Kiedyś mówiono, że ciało musi iść do grobu, 
odpowiednio zamknięte. Jest to reminiscencja, wspomnienie języka niemieckiego, którym 
posługiwano się w Sudetach, a dziś już ludzie prawdopodobnie tego nie rozumieją -                  
w dzisiejszym języku czeskim oznacza to, że szkoda spalić dobrze zachowane ciało w 
krematorium, że ciało to dar Bożym i że powinno być właściwie spotrzebowane na Ziemi. 

Leczenie optymizmem - już  to mam! Dziadek nam często powtarzał: Musicie się 
cieszyć z drobnostek ! 

Leczenie entuzjazmem - już to mam! Jeśli mogę ekscytować się formami, postępami, 
wypraskami do Motúčko - robię to! Do pracy, w której wszystko się mi podoba, chodzi się 
zupełnie inaczej niż z pewnego rodzaju profesjonalnego przymusu! 
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Leczenie poprzez hobby - już to mam! Nigdy nie posowało mi słowo profesjonalista - 
w jakiś sposób w języku czeskim się nam to poplątało i uważamy, że profesjonalista oznacza 
dobrze, a amator źle. Ale często zdarza się, że jest dokładnie odwrotnie. Tak zwany 
profesjonalista, swoją pracą wykonywaną przez lata jest doskonale zatruty, nie wyrządza 
szkód, podczas gdy entuzjastyczny dobrowolny strażak, pielęgniarka, muzyk, wierzący - z nich 
ten optymizm i moc bezpośrednio płynie! 

Leczenie sportem -  już to mam! Wczoraj - nie omieszkam- biegłem do domu, a kiedy 
wynurzyłem się z Hradisek na drogą asfaltową, zobaczyłem sto metrów przed sobą dwóch 
maszerujących młodych mężczyzn z plecakami. Tych zjem na śniadanie i wyprzedzę ich co sił 
w nogach!, powiedziałem sam do siebie. Ale ciągle nie i nie, a ostatecznie byłem szczęśliwy, 
że usiedli na ławce pod górną oborą. W przeciwnym razie prawdopodobnie wypełniłbym 
swoją myśl, że oni szybciej idą niż ja  biegnę. Ale, o dziwo - kiedy ostatkiem sił dobiegłem do 
domu, miałem dobre samopoczucie, że moje leczenie trochę postąpiło naprzód! 

Leczenie – wrzućcie tutaj wszystko, co wpływa na was pozytywie! 

Kvido Štěpánek 

 

Nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu! 

 Dnes slyšíme nářky a stížnosti bezmála na všechno a to ze všech stran. Nedávno mě požádal 

jeden ředitel mateřské a základní školy o finanční pomoc k rozšíření budovy jeho školy o jedno patro. 

Už už jsem chtěl odepsat, že podporujeme rodiny s handicapovanými dětmi a budovami škol, kterých 

je ostatně podle mne dost, ať se zabývá stát či zase další filantropové. Předtím jsem se ale přece 

jenom začetl do jeho e-mailu a přílohy a – a nechybělo mnoho, abych údivem a především obdivem 

nespadl ze židle! Tak se mi totiž zatočila hlava: 

V maličké obci Dobřany v Orlických horách, která má 134 obyvatel tenhle chlápek zachránil 

před zrušením mateřskou a základní školu, která má – a teď hádejte kolik – žáků. Když jsem dal hádat 

své manželce, podle 134 obyvatel tipovala tak 7 žáků  v základní škole.  

 Podržte se – škola jich má 178! Důvod? Ten nejjednodušší: Je to prostě tak príma škola, že 

sem vozí rodiče své děti z celého okolí!  

Tak zatímco ve valné většině učitelé nadávají, jsou hluboce otrávení, frustrovaní, zklamaní a 

dehonestovaní  a školské odbory je svážejí z celé republiky zvonit před ministerstvo klíči – tenhle 

chlápek nezvoní, nenadává, není frustrovaný, nestávkuje:       on  p r a c u j e !  

Inu, jak říkával můj dědeček: S chutí do toho a půl je hotovo! 

Z myšlenek tohohle úžasného chlápka – Jana Grulicha -  vybírám některé: 

Proč tedy přispět na stavbu patra naší školy? 
Protože stavíme patro budoucnosti.  

Protože investice do dětí je tou nejlepší investicí pro budoucnost dětí samotných i státu.  

Protože to neděláme pro sebe.  

Protože to má fakt smysl.  

Protože každý den běháme s Emilem a letos jsme společně uběhli do středu Země.  

Protože škola v Dobřanech vzdělává nové generace už 276 let.  
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Protože společně těch chybějících 6 mil. na přístavbu dáme dohromady.  

Protože Dobřany jsou jedno z nejkrásnějších míst pro školu.  

Protože máme rádi svou práci. Fakt. Skoro každý den 

Protože jsme vesničtí balíci, ale učíme mrtě moderně.  

Protože umíme budovat, už jsme vybudovali a založili i novou školku v Bystrém.  

Protože se tato budova stala „Stavbou roku Královéhradeckého kraje 2014“  

Protože jsme založili transparentní účet, takže přispět je tak jednoduché 

Protože každý rok jezdíme a lítáme po světě a mluvíme cizími jazyky 

Protože u nás učí angličtinu rodilý mluvčí.  

Protože děti v naší škole tráví smysluplně přestávky, hrají na klavír na chodbě, na cajon, buben, 
baskytaru, chodí ven, hrají šachy, čtou si u knihobudky….  
 

A vidět a slyšet (stojí to zato!) ho můžete na: 

https://www.facebook.com/udalostikomentare/videos/351427265587589/ 

Kvido Štěpánek 

 

Naše učiliště pro nástrojaře bude startovat druhou 

sezónu 

 

Učiliště Isolit-Bravo, které jsme vybudovali 

pro nástrojaře, vstupuje do druhé sezóny.  

Když bychom měli zhodnotit tu první, 

potvrdil se velký přínos pro mladé 

nástrojaře, kteří se prakticky zapojili do 

chodu firmy, kde pracovali na skutečných 

zakázkách pod taktovkou zkušených 

instruktorů. Je to stejné, jako když mladý 

automechanik opustí  učebnu, kde je 

model auta, a dostane se s tátou v garáži 

do kanálu pod auto a zručně vymění např. 

čepy na přední nápravě. Princip spočívá v tom, že přicházejí nahodilé věci, nikoliv ty 

naplánované a opakující se. Mladý člověk se tak naučí mimo jiné vypořádat se se skutečnou 

problematikou.  

Reálná praxe je nenahraditelnou součásti učení každého z nás. Proč ji tedy nenabídnout tak 

krásnému řemeslu, jakým nástrojařina je? 

 

V loňském školním roce jsme prošli státní školní inspekcí, kde jsme dopadli velmi dobře. 

Navíc přikládáme hodnocení pana radního pro školství PK Ing. Bohumila Bernáška, za nějž 

moc děkujeme.    

https://www.facebook.com/udalostikomentare/videos/351427265587589/
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Koncem září letošního roku nastoupí do našeho učiliště žáci hned dvou škol. Budou to 

nástrojaři 2. ročníků SOU Lanškroun a dále SOU Letohrad. Učiliště je zřízené pro 12 žáků, 

tzn., že se budou obě učiliště střídat ob týden. Celkem se za školní rok 2019/20 prostřídají 

čtyři skupiny ze dvou učilišť. To bude náročné na naše instruktory, ale rádi tuto výzvu 

přijímáme.  

Má - li fabrika, jako je ta naše, udělat něco odpovědného pro společnost jako takovou a pro 

budoucnost, je to ta nejlepší investice. 

Milan Žemlička, personalista IB 

 

  

Dopis od radního pro školství PK Ing. Bohuslava Bernáška 

Díky aktivitě vedení firmy ISOLIT - BRAVO mají žáci a pedagogové odborných učilišť z podorlického 

regionu od letošního roku možnost vyzkoušet, jak v praxi funguje tzv. “duální systém“ odborného 

vzdělávání. 

 Ten existuje v nejčistší formě např. v Německu a Rakousku, v posledních letech je zaváděn i na 

Slovensku. U nás zatím chybí potřebná legislativa. Teorii se žáci učí ve škole, praxi potom ve firmě, kde 

mají status zaměstnance. Žáci se tak už při studiu seznamují s nejmodernější technikou, jsou zařazování do 

pracovních kolektivů a musí se tak chovat jako „dospělí“ pracovníci. Přínos pro jejich osobnostní i profesní 

rozvoj je obrovský. V současné době se na vládní úrovni diskutuje o zavedení „duálního systému“ v České 

republice. 

 Pokud návrhy některých odborníků a politiků uspějí, bude mít firma ISOLIT - BRAVO nesporně velký 

náskok a zkušenosti, které budou další podnikatelské subjekty obtížně a pomalu získávat. 

Osobně bych chtěl panu Kvido Štěpánkovi a kolektivu jeho pracovníků poděkovat za odvahu a invenci, se 

kterou se vydali na málo probádanou cestu přímé spolupráce firmy se školami, a vyjádřit potěšení, že mohu 

spolu s odborem školství Pardubického kraje na tomto projektu spolupracovat.   

Bohumil Bernášek, radní pro školství Pardubického kraj. 

 

Očima personalisty 

Dlouho jsem přemýšlel nad různými pohledy nás lidí, spolupracovníků, podřízených a 

nadřízených. Na pracovištích jsou rozmanité pracovní vztahy, ale jedno je třeba si 

zapamatovat: 

 

Co dělat… 

 

Když na Vaše pracoviště přijde nadřízený:  

-nic, je to běžný pracovní a opakující se akt,  

-přijde zadat, zkontrolovat nebo převzít práci,   

-je očekávána komunikace tam i zpět,  

-je třeba přijímat další úkoly,  

-připouští se zpětná vazba, pokud ovšem člověk nemá pocit, že je vše úplně špatně,  

-vedoucí má o vaší práci přesný přehled, rozhodně nepřišel proto, aby poslouchal, že se 

práce nedá stíhat a že jeho úkoly jsou špatné, nesmyslné a nesplnitelné… 
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-i on je člověk, a tak rád prohodí při zdaru práce pár vět, které posunou věc neformálně 

kupředu. 

 

Když na Vaše pracoviště přijde majitel firmy: 

-je to určitá čest, že má o vaši osobu zájem,  

-pracujete v jeho firmě, takže se prostě zajímá, jestli jste spokojení a jestli práci odvádíte tak, 

jak tvrdí jeho náměstci, 

-je očekávaná určitá zpětná vazba, která má být stručná a nemá být v detailech, je třeba 

projevit určitou loajálnost, je- li to upřímné, 

-rozhodně není správné vylévat si srdíčko ve smyslu, že jsou špatní mistři a vedoucí a že by to 

celé člověk dělal úplně jinak (pan ředitel svým náměstkům důvěřuje a pravidelně si je 

prověřuje pracovními úkoly), 

-je třeba myslet na to, že pracujeme v moderní, rozvíjející se továrně, která prosperuje, 

investuje, nemá dluhy, včas a pravidelně platí a kde jsou mzdy nad státním průměrem,   

-to vše je třeba mít ve zdravé mysli,  

-pokud ale skutečně máte k řešení určitou problematiku, neřešte to u své práce, ale 

požádejte pana ředitele o osobní schůzku. 

 

Když na vaše pracoviště přijde bezpečák: 

-je třeba mít velký respekt, je to člověk, který dbá o vaše zdraví,  

-není to nepřítel, je to váš anděl strážný, 

-važte si toho, že tu je, a klidně se s ním poraďte, co zlepšit, abyste pracovali ještě 

bezpečněji,  

  

-těšte se na jeho další návštěvu, je to doktor vašich nebezpečných hříchů, 

-jeho posláním je -  zdravých 500 lidí do práce versus 500 zdravých lidí z práce! 

-Spolupracujte na výkonu bezpečné práce! 

 

Když na vaše pracoviště přijde personalista: 

-jedná se o široce zaměřenou návštěvu,  

-přináší respekt i přátelskou atmosféru,  

-on má dobrý pocit z dobře zařazeného a spokojeného spolupracovníka,  

-sleduje případnou nespokojenost a umí ji řešit,  

-umí ale důkladně vyčíst předstírané a hrané nálady,  

-nevyplácí se s ním manipulovat,  

-určitě se u něj obejdete s jakoukoliv pracovní problematikou a stále častěji i s určitými, 

moderní dobou nově vznikajícími nástrahami a pastmi, do kterých spousta lidí spadne,  

-poradí vám, 

-sleduje možnosti zvyšování vaší kvalifikace, případně převedení na vyšší pracoviště,  

-umí vyhodnotit také případný nezdar a zajistit přeřazení na nižší pracoviště,  

-sleduje vaše platové ohodnocení a také vaši kvalitu práce,  

-sleduje vaše spolupracovníky, zda vás nějak neomezují a neohrožují, 

-sleduje také, jestli neohrožujete ty ostatní právě vy,   

-sleduje a vyhodnocuje vaše sociální podmínky na pracovišti,  
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-očekává jakékoliv návrhy na zlepšení,  

-je připraven přijmout námitky či stížnosti, 

-je tu pro vás a má dveře vždy otevřené. 

 

Když na vaše pracoviště přijde exkurze: 

-je to návštěva za účelem zjištění různých informací o naší firmě, 

-je důležité, abychom zanechali dobrý dojem,  

-je to šance určité reprezentace navenek,  

-je to možnost šíření našeho dobrého jména,  

-je to přehlídka dobře fungujících dílků jednotlivých pracovišť -  jako puzzle, která zapadají do 

sebe a vytvářejí velký obrazec fungující firmy. 

 

Když na vaše pracoviště přijde zákazník v doprovodu manažera:  

-je to respekt číslo1, 

-vy ale nikdy nevíte, kdy přijde,  

-znamená to, že se stále musíte chovat podle nastavených pravidel,  

-dělejte vždy a za všech okolností to, co máte,  

-náš dobrý a stále potřebný zákazník vás nikdy nezaskočí, protože budete vždy na svém 

pracovním místě,  

-nikdy neuděláte ostudu manažerovi, majiteli a potažmo  firmě, když dodržíte výše uvedené,  

-vaše ostuda, že sedíte na ponku a houpete nohama, nikoho nezajímá, je to ostuda celé 

firmy! 

-chovejte se tak, abyste kdykoliv reprezentovali špičkovou firmu, která se o vás dobře stará  a 

velmi dobře platí, 

-zákazník nás všechny pak odvděčí dalšími zakázkami, které nás všechny živí. 

 

 

 Když na vaše pracoviště přijde nový spolupracovník: 

-zaškolte ho a předejte mu ty nejlepší zkušenosti, 

-nezkazte ho  

-není to nepřítel, který prahne po vaší pozici, ale spolupracovník, který pozvedne tým, 

-pokud se budete chovat nepřátelsky, stejně na to přijdou výše uvedení a budou to řešit ku 

prospěchu firmy,  

-vzpomeňte si na svoje začátky a pomáhejte žlutým tričkům,  

-pokud vaše začátky nebyly zrovna lehké, neoplácejte je, buďte lepšími. 

 

Když si na vaše pracoviště přijde kolega spolupracovník popovídat: 

-odkažte ho zpět na jeho pracoviště a nenechte se odvádět od práce, 

-odvrácení pozornosti od práce, bývá častou příčinou zmetkovitosti, ale co hůře, dokonce 

častou příčinou pracovních úrazů!  

Spolupracujte a komunikujte správným směrem…  

 

Milan Žemlička Váš personalista 
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Oczami pracownika działu personalnego 

Długo przemyślałem nad różnymi poglądami  nas ludzi, współpracowników, podwładnych i 

przełożonych. W miejscach pracy istnieją różne relacje między pracownikami, ale jedno 

należy zapamiętać: 

Co robić …  

Kiedy na wasze stanowisko pracy przyjdzie przełożony: 
-nic, jest to normalny roboczy i powtarzający się akt,  
- przyjdzie rozdzielić, skontrolować lub przejąć pracę,  
- jest oczekiwana komunikacja tam i z powrotem, 
- konieczne jest podejmowanie kolejnych zadań, 
- uznaje się informację zwrotną, jeśli oczywiście człowiek nie ma poczucia, że wszystko jest 
całkowicie źle, 
- kierownik ma dokładny przegląd waszej pracy, z pewnością nie przyszedł po to,                           
żeby słuchać, że danej pracy na zdąży się zrobić i że przydzielone przez niego zadania są złe, 
bezsensowne i niemożliwe do zrealizowania … 
- on też jest człowiekiem, dlatego lubi zamieniać kilka zdań, które przerodzą się w sukces 
pracy, która przesunie rzecz nieformalnie do przodu. 
 
Kiedy na wasze stanowisko pracy przyjdzie właściciel  firmy: 

- to zaszczytem, że jest zainteresowany twoją osobą, 
- pracujecie w jego firmie, więc po prostu interesuje się, czy jesteście zadowoleni i czy 
wykonujecie swoją pracę tak, jak twierdzą jego zastępcy, 
- oczekuje się pewnej informacji zwrotnej, która ma być krótka i zwięzła, a nie szczegółowa, 
- dobrze jest okazywać lojalność, jeśli jest szczera, 
- z pewnością niepoprawne jest, zwierzanie się, w sensie, że są źli majstrzy i kierownictwo,        
że by to wszystko można było zrobić całkowicie inaczej, pan dyrektor ufa swoim zastępcom i 
regularnie ich sprawdza, 
- należy pamiętać, że pracujemy w nowoczesnej, rozwijającej się fabryce, która kwitnie, 
inwestuje, nie ma długów, regularnie płaci, w fabryce, w której wynagrodzenia są powyżej 
średniej krajowej, 
- to wszystko powinno mieć zdrowy rozsądek,  
- jeśli, jednak rzeczywiście macie do rozwiązanie konkrety problem, nie zajmuj się tym 
podczas swojej pracy, ale poproście pana dyrektora o osobiste spotkanie. 
 

Kiedy na wasze stanowisko pracy przyjdzie pracownik BHP: 

- musicie mieć do niego wielki szacunek, jest to człowiek, który dba o wasze zdrowie, 
- to nie jest wróg, to jest wasz anioł stróż, 
- docieniajcie to, że tutaj jest i spokojnie sobie z nim porozmawiajcie, konsultujcie,                
co ewentualnie można poprawić, abyście mogli pracować jeszcze bezpieczniej, 
- komunikujcie się z nim, poproście o radę,  
- cieszcie się z jego następnej wizyty, jest to lekarz waszych niebezpiecznych grzechów, 
- jego przesłaniem jest, zdrowych  500 ludzi do pracy, wersus 500 zdrowych ludzi z pracy! 
- współpracujcie w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy. 
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Kiedy na wasze stanowisko pracy przyjdzie pracownik działu personalnego: 

- chodzi o szeroko ukierunkowaną wizytę, 
- przynosi szacunek i przyjazną atmosferę, 
- czuje radość i prawdziwą satysfakcję z dobrze ocenionego i zadowolonego 
współpracownika, 
- monitoruje ewentualne niezadowolenie i potrafi je rozwiązać, 
- potrafi dokładnie odczytać fałszywe i udawane nastroje, 
- nie opłaca się z nim manipulować, 
- z pewnością możecie z nim porozmawiać o wszelkich problemach związanych z kwestią 
pracy i coraz częściej pojawiających się współczesnych pułapkach i zagrożeniach, w które 
wpada wielu ludzi, 
- doradzi wam, 
- obserwuje możliwości podnoszenia waszych kwalifikacji, ewentualnie przejście na wyższe 
stanowisko pracy,  
- kontroluje wasze zarobki i jakość waszej pracy, 
- potrafi również ocenić przypadki niepowodzeń i zapewnić przeniesienie na niższe 
stanowisko pracy, 
- obserwuje waszych współpracowników, jeśli w jakikolwiek sposób was nie ograniczają lub 
nie zagrażają wam,  
- obserwuje także, czy nie zagrażacie właśnie wy tym pozostałym, 
- monitoruje i ocenia wasze socjalne warunki w miejscu pracy, 
-  oczekuje wszelkich pomysłów dotyczących ulepszenia, 
- jest przygotowany na przyjmowanie skarg i zastrzeżeń, 
- jest tu dla was, ma zawsze otwarte drzwi. 
 
Kiedy na wasze stanowisko pracy przyjdzie wizyta: 
- jest to wizyta, która ma na celu ustalenie różnych informacji o naszej firmie, 
- ważne jest, żebyście pozostawili po sobie dobre wrażenie, 
- jest to szansa na pewną reprezentację na zewnątrz, 
- jest to możliwość szerzenia naszego dobrego imienia, 
- jest to wystawa dobrze działających elementów poszczególnych stanowisk pracy, które jak 
puzzle pasują do siebie tworzą wspaniały obraz dobrze funkcjonującej firmy.   
 
Kiedy na wasze stanowisko pracy przyjdzie klient w towarzystwie menadżera : 
- to szacunek numer 1, 
- nigdy nie wiecie, kiedy przyjdzie, 
- oznacza to, że zawsze musicie zachowywać się zgodnie z ustalonymi zasadami,  
- róbcie zawsze, w każdych okolicznościach, to, co macie, 
- nasz dobry i wciąż potrzebujący klient nigdy was nie zaskoczy, ponieważ zawsze będziecie 
na swoim stanowisku pracy, 
- nigdy nie zrobicie wstydu menadżerowi, właścicielowi i firmie, gdy będzie postępować 
zgodnie z powyższym wytycznymi, 
- twój wstyd, że siedzisz na stole i machasz nogami, nikogo nie interesuje, to jest wstyd całej 
firmy! 
- zachowujcie się tak, żebyście zawsze reprezentowali doskonałą firmę, która was dobrze 
żywi i bardzo dobrze wam płaci, 
- klient odwdzięczy się nam wówczas kolejnymi zleceniami produkcyjnymi, które nas 
wszystkich żywią.  
  

Kiedy na wasze stanowisko pracy przyjdzie nowy współpracownik: 
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- zaszkolcie go i przekażcie mu swoją wiedzę i doświadczenie, 
- nie zniszczcie go, 
- to nie wróg, który pragnie przejąć waszą pozycję zawodową, ale współpracownik,                       
który wzmoci zespół, 
- jeśli będziecie zachowywać się w stosunku do niego w nieprzyjacielski sposób,  
wyżej wymienieni i tak się w końcu o tym dowiedzą i będą to rozważać z korzyścią dla firmy, 
- wspomnijcie sobie swoje początki i pomagajcie żółtym koszulką, 
- jeżeli wasze początki nie były lekkie, nie odpłacajcie się tym samym, bądźcie lepsi.  
 
Kiedy na twoje stanowisko pracy przyjdzie kolega współpracownik porozmawiać: 

- skieruj go z powrotem na jego stanowisko pracy i nie daj się odciągnąć od pracy, 

- odwracanie uwagi od pracy jest częstą przyczyną produkcji nieprwidłowych elementów, ale co 

gorsza,  niejednokrotnie nawet przyczyną urazów związanych z wykonywaną pracą! 

Współpracujcie i komunikujcie. 

 

Milan Žemlička Wasz pracowik działu personalnego  
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Pátá interakce 

 

Čtyři základní síly - interakce drží vesmír pohromadě a jsou  vzestupně podle velikosti:  

     Gravitační interakce  -  Elektromagnetická interakce  -  Silná interakce  -   Slabá interakce.  

Kdyby některá z nich chyběla – ale nejen to, kdyby byla o miliontinu procenta menší nebo 

větší – náš vesmír by vůbec nevznikl. Je nepochybné, že nějaké podobné, dosud neprozkoumané síly 

drží pohromadě také život, inteligentní život a lidskou společnost.  

Nedávno jsem začal číst článek velitele chrudimského výsadkového pluku, který je 

přesvědčen, že povinné vojenské služby netřeba, protože ta se zavádí ze dvou důvodů: 1) Když země 

žije v ohrožení nebo 2) Když chce stmelit občany. 

 Ani jedno prý Česko nepotřebuje. Když na následující otázku, jak je vnímána armáda v Česku, 

odpověděl, že vřele, pozitivně a fajn, nepotřeboval jsem číst dál.  

V Česku je armáda evidentně otloukánkem i dojnou krávou politiků a stran a česká společnost 

potřebuje stmelit jak málokterá jiná.  

Poslechněte si  v rámci páté interakce -  stmelování lidské společnosti - příběh, který už dnes 

zní jako pohádka: 

From: Kvido Štěpánek [mailto:stepanek@isolit-bravo.cz]  

Sent: Tuesday, July 23, 2019 2:13 PM 

To: Dobré zprávy z IB (dobrezpravy@isolit-bravo.cz), vsichni 

Subject: FW: 1866 

Zdravím, 

ve stejný den jako dnes léta 1866 napadli Jablonští zásobovací kolonu asi 200 vozů pruské armády, 

která v té době po nešťastné bitvě u Sadové 3. července okupovala Čechy. 

V boji padlo několik Jabloňáků včetně jedné ženy, Františky Skalické. 

Položím dnes ve čtyři hodiny kytici k jejich pomníku u státní silnice č.11. 

Pokud chce jít někdo podobně smýšlející se mnou, jste vítáni. 

Kvido Štěpánek 

mailto:stepanek@isolit-bravo.cz
mailto:dobrezpravy@isolit-bravo.cz
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Znám své pappenheimské a nedělal jsem si žádné iluze. Myslel jsem napevno, že tam budu sám. Moc 

mě tedy potěšilo, že minutu před čtvrtou se dostavil můj kamarád Honza Janoušek a také s kyticí. 

 

Ve chvilce ticha a zamyšlení mě napadaly různé věci:  

Nežijeme náhodou z morální podstaty, kterou před námi vytvořil někdo jiný? Našli bychom 

my v sobě sílu a odvahu se zničehonic navečer sebrat, chytnout vidle a napřímit kosy a vyrazit do 

bitvy, kde kulky létají a zraňují a zabíjejí a chladné zbraně sekají a mlátí?! Šly by do toho s námi 

dokonce i ženy? 

 Jaký smutek to musel nastat u nějakých Skalických č.84, když se nevrátil syn František a jeho 

manželku přinesli smrtelně zraněnou? Viděl ji vůbec nějaký doktor? Kdo ji ošetřil, kdo o ni pečoval a 

komu zakrátko nato doma zemřela? Na co myslela před smrtí? Zůstaly po nich malé děti? A co se 

dělo v chalupě u Kyllarů č.143  v Jamném, když jim přinesli mrtvého syna?! Asi netřeba dále 

pokračovat. 

 Morální srovnání s dnešní dobou nechť si každý udělá sám!  

 A tak, aby odvaha, hrdinství a čest, kterých se nám dnes zoufale nedostává,  byly alespoň 

připomenuty, vyhledal jsem dva očité zdroje, ze kterých ocituji: 

Kronika Jablonného: (v původní tehdejší verzi češtiny). 

Dne 22ho července odpoledne bylo slišeti že rakouské vojsko přichází což každý s radostí 

uslyšel a také kvečeru až 5tou hodinu přimašíroval Setník Alfred z Vivenottů s 36 muži, kteří již 

v blízké vsi Bredůvce několik pruských vozů rozbili a co na nich bylo zničili a zkazili i též také od Prusů 

zřízený telegraf zničili, dříve nežli ale do městečka přišli v Lubníku u hospody tam stojící pruské vozy 

dočista roztloukli a co na nich bylo lidem k zničení odevzdali a pak do rinku přišli, kdežto p.Setník 

z Vivenottů dojmavou řeč k lidu držel by ku skáze a zničení Prusů vší silou nápomoci byli, což se také 

stalo následujícím způsobem:                                                                                                                                        



36 
 

Po malém sobě odpočinku a posile odebralo se nekoňské vojsko uvedomeni jsouce že veliký počet 

nepřátelských vozů skrze městečko pojede po c.k. silnici až na Bystřecké grunty. Na proti kapli 

Františka Filipa, kdežto jak uslyšeli že se vozové blíží v záloze se skrili a p. Setník z Vivenottů civilům, 

kterých na jeho vyzvání veliké množství všelijak ozbrojených nejen zdejších, ale i také větší část 

okolních vesničanů, poručil, by na jeho rozkazy pozor dali a se v tichosti chovali což také 

uposlechnuto bylo. Když se vozové přiblížili, tu na jeho rozkaz vojsko s ním jsoucí vypálili zbraně a lid 

se vozů začal chápati a vše rozbíjeti a ničiti, až jich kolem padesáte zničili a pruské vojsko které při 

vozech na ochranu bylo 3 muži ranili a několik dočista zabili, též bylo několik sedláků přitom zabito, 

takže počet jejich na třinácte osob vzrůstl. Však ale bohužel i ze rebelské strany dvá co oběť pro vlast 

a císaře padli z Jablonného František Skalický sin Jána Skalického čís.84 a manželka Františka 

Skalického obuvníka byla těžce raněná, že následkem toho v krátkosti zemřela a z Jamneho padl sin 

Františka Kylara. 

  

Co následovalo po akci, popisuje v knize Válečný rok 1866 jamenský písmák Jan Stejskal, syn 

tehdejšího starosty jamenského Františka Stejskala, který byl shodou okolností Honzův a můj 

společný praprapradědeček: 

 U nás se o této nešťastné noční půtce mluvilo brzo ráno. 

Můj otec, když to uslyšel, velice se zachmuřil a pronesl, že se lid toho neměl zúčastniti, že měl nechati 

vojáky jednati samotné dle své povinnosti, a jestli nedojde očekávaná posila včas, aby mohla 

Prušákům čeliti, že bude zle. Obával se, že Prušáci se budou mstíti na bezbranném lidu. Otec byl 

proto velice starostlivý. Ani snídaně mu nechutnala. My děti jsme se opět dětským rozumem a 

bezstarostností radovaly, že naši vyhráli a Prajz že měl ztráty. 

Předpověď mého otce se vyplnila nejvíce na něm samém a celé naší rodině. Otec byl nucen vypíti 

onen hořký kalich až do dna. Bylo to osudné neděle dne 22.července 1866. Mezitím, co byli lidé, a 

hlavně Jamenští, na ranní mši svaté, přišla od Červené vody pruská pěší setnina, obsadila v Jabloném 

všecky východy, a hlavně kostel, a nikoho z něho nepustili ven. 

Když bylo po ranní mši, poručil pruský lajtnant Till, aby se kaplan svlékl z obřadního roucha a šel 

s ním. Když se lajtnant ale vzdálil ze sakristie, kaplan toho využil a z kostela upláchl k nám do 

Jamného a odtud pod Suchý vrch do lesů. Tam strávil celý den i noc a ještě den příští. 

Jídlo mu tam Jamenští donesli. Také starosta města Jablonného uprchl z domova a delší čas se skrýval 

v jamenských lesích z obavy před zatčením a odvezením do Kladska. Můj otec Frant.Stejskal, starosta 

obce Jamné, byl Prusy vzat z kruhu četné rodiny, malých dětí, vytržen od správy obce jako rukojmí za 

to, že někteří občané jamenští se zúčastnili, jsouce přinuceni setníkem Vivenotem a jeho vojáky, 

půtky v Jablonném v místě zvaném Lubník. K tomu musím také podotknouti, že když Vivenotovi 

vojáci zničili pruskou výpravu, svedený lid tam nechali a naši krajinu rychle opustili. Zanechali nám jen 

slib, že za nimi přijedou jen císařští husaři a zdejší lid ochrání. Nic takového se však nestalo. 

Kudy Vivenot a jeho vojáci unikli, jsme nezvěděli, ale do Olomouce se přece šťastně dostali. Náš lid 

jejich dílo strašně odnesl, takže mnozí na to pamatovali až do své smrti. Naše obec byla lajtnantem 

Tillem pokutována. Měla zaplatiti 1.000 zlatých a obnos ten měl býti složen do šesti hodin, jinak měla 

býti vypálena. Otec jako starosta musel peníze zoufalým úsilím vypůjčovati, aby je trýznivému 

nepříteli v ustanovené době odevzdal. Lajtnant Till čekal se svými ukrutnými vojáky, hotovými 
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k pálení a připravenými k odehnání dobytka. Peníze byly přece včas šťastné sehnány a nepříteli 

odvedeny. 

Přesycení a dostatečné napojení vojáků zmírnilo ukrutnost nepřítele, který od dalšího drancování 

upustil. Tak by byl ničeho nesvedl, neboť všichni vojáci byli zpiti do němoty. Kořalky na to padlo dosti. 

Onen peníz 1.000 zlatých jako výpalné bylo vypůjčeno od těchto občanů: od Fr.Prokopce, řezníka 250 

zl., od Jos.Nožky 150 zl., od Kubelky či Havla, mlynáře 250 zl., z Jabloného od kupce Šlemra na 

odvrácení katastrofy dalších 200 zlatých a od mého otce, jako starosty obce, 150 zlatých. 

Otec jako rukojmí musel s vojáky jako zajatec do Jabloného a v noci byl odtažen na pole do tábora, na 

místo svedené půtky, kde se ještě nacházely rozbité vozy, tratoliště krve a zdechlí koně. Té noci byl 

otec špatně oblečen a naříkal na veliké noční chladno. 

Časně zrána vytrhla setnina z ležení, obsadila Jabloné a hledala jablonského představeného, čili 

purkmistra, jak se tehdáž říkalo. Otec byl vlečen s sebou. Postupovalo se dům od domu, při čemž 

vojáci drancovali kupecké krámy a vše, co bylo k snědení a vypití, neomaleně požírali. Proti takovému 

násilí se nedalo ničeho činiti. Každý z těchto postižených byl rád, že mu byl zachráněn život. 

Purkmistr však nalezen nebyl, neboť, jak jsem již uvedl, byl pod ochranou jamenských lesů, kde se 

skrýval. 

Na noc odtáhlo vojsko z města do jmenovaného tábora k spánku. Zdálo se, že se Prušáci bojí ve 

městě zůstati z obavy před možným přepadením od rakouského vojska – husarů, jak bylo Vivenotem 

slíbeno a obyvatelstvem očekáváno. To bylo také prozrazeno Prušákům. 

Ráno bylo tábořiště opětně opuštěno a celá setnina se vypravila k Jamnému. V jejím čele museli 

kráčeti zajatci a rukojmí: jamenský starosta a kromě něho ještě jeden nebohý mladík z Jamného, o 

kterém nevím, jak se jim dostal do rukou. 

Celé Jamné bylo od dolejšího konce až nahoru prohledáno, taktéž prohlédnuty lesíky, veřejné i 

soukromě budovy. Přišli také k uzamčené myslivně, kde vylámali všechny zámky, ale přece ničeho 

nenašli. Později jsme se dozvěděli, že bylo zde hledáno rakouské vojsko Vivenotovo. Prusové se totiž 

domnívali, že se skrývá v horním Jamném a v lesích na blízké lesní louce, zvané Kozlovce. Vivenot se 

svým vojskem byl v tu dobu až u Olomouce. Když nikdo nebyl nalezen, bylo po každém nahodilém 

chodci stříleno, ba i po pastevcích, kteří hnali dobytek na pastvu. 

Kvido Štěpánek 

 

Vize a vizionáři 

 

Bude to znít zcela jistě hloupě a namyšleně, ale říci to musím:  

Být v Česku vizionářem je docela snadné! 

Má to jen jednu drobnou, posléze – jak říkává pan Slavík – zcela zásadní vadu: 

 Nic za to nečekejte, ledaže vás okolí bude mít za nekonformního blbce či přinejlepším podivína. 
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Tak kupříkladu asi dvacet osm let jsem pilně vizionařil ve věci nezaměstnanosti.  Žurnalisté nás 

v novinách strašili rostoucí nezaměstnaností, v televizních zprávách se objevovali zachmuřilí nezaměstnaní, 

kteří po několik let nemohli sehnat práci, a já jsem na dotazy, jak obrovský ten problém je a co by s ním měl 

stát dělat, permanentně odpovídal:  

Vůbec to není problém! Snižte naopak podporu! Nedávejte ji těm, kteří sami dali výpověď! 

Nezaměstnanost není! Já jsem ještě skutečného nezaměstnaného neviděl! 

Byl jsem za blbce, podivína, asociála. 

Poslední dva roky média obrátila o sto osmdesát stupňů a prší dotazy:  

Pane Štěpánku, jak obrovský problém máte sehnat pracovníky?! Kolik vám chybí lidí ve fabrice?! Kolik 

máte agenturních zaměstnanců?! O kolik víc byste mohli vyrábět, kdyby bylo dost lidí?! 

A já zase konzistentně stále stejně odpovídám: 

Vždycky byl problém sehnat dobrého člověka! Dříve i teď, pořád je to stejné! Já žádný rozdíl nevidím! 

My žádné agenturní nemáme a nepotřebujeme! Nám vůbec  nechybí lidé, nám chybí dobří lidé! A to se za 

třicet let nezměnilo ani o píď! 

A zase jsem za excentrického blbce… 

Nedávno jsem si při svačině přečetl titulek v Hospodářských novinách: 

 

Číst ho dál jsem nepotřeboval, téma i obsah mi byly jasné. 

A nedalo mi to a při téže svačině jsem autorce napsal: 

Vážená paní Šrajbrová, 

téma perfektní, fandím Vám. I když nechci upadnout do zarputilého „říkal jsem to dávno“, bez urážky 

musím konstatovat, že novináři mají vždycky zpoždění. Dvacet osm let hrozili nezaměstnaností, když žádná 

nebyla, a teprve poslední dva roky přišli na to, že je to právě naopak.  

Nejsou lidi! 

Tak mě moc těší, že snad přestane oslava zahraničních montoven a krabic. 

Teď, promiňte, přihřeji si vlastní polívku: 

Celou naši firmu jsme vybudovali bez dotací s ohromnými vícenáklady v brownfieldu.  
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A šlo to a jde to! 

Very best regards/ S přátelským pozdravem, 

ISOLIT- BRAVO: TURNING YOUR IDEAS INTO REALITY 

Kvido STEPANEK 

Mobile: + 420 602 453 157 

www.isolit-bravo.cz 

… a doplnil fotkou, na kterou jsem hrdý a kterou si už ani neuvědomujeme: 

 

 

 

Zkušenost s IB 

 

„Jdi příkladem!“ – zkuste se zamyslet, kolikrát už jste tuto větu slyšeli ve svém životě.  

Já mnohokrát. Musím říci, že jsem se tomu vždy smála a říkala si, že je to stejně jedno, protože každý 

si to udělá po svém. Postupem času však zjišťuji, že to není až tak úplně pravda a člověk může 

spoustu věcí ovlivnit, ať už svým chováním k okolí, nebo skutečnými činy. 

V IB pracuji  čtyři měsíce. Dalo by se říci, že je to už nějaký ten pátek, ale musím konstatovat, že čas je 

opravdu relativní pojem. Uteklo to jako voda. Najednou už nechodím po fabrice a nekoukám všem na 

jmenovky, najednou už nemusím tolik přemýšlet, kde je prepreg  a kde najdu sklad D5. Ačkoli musím 

http://www.isolit-bravo.cz/
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uznat, že zorientovat se v tolika jménech a velké fabrice nebyl vůbec jednoduchý úkol. Ale práce mě 

baví, a tak to jde samozřejmě mnohem lépe…  

 Když jsem před půl rokem přemýšlela o změně zaměstnání, úplně náhodou jsem  narazila na stránky 

IB. Tam jsem si přečetla tuto větu: „Pracuj v každém okamžiku tak, jako bys pracoval na svém“, která 

mě zasáhla přesně tam, kde měla. Bylo rozhodnuto. Otázkou však bylo, jestli mě v IB přijmou. Ale 

slovo dalo slovo a já mohu psát svůj první příspěvek do Občasníku a tak trochu zapřemýšlet o tom, co 

mi ty čtyři měsíce v IB daly. 

 

 Zatím to vypadá na jedno vystihující slovo, a to je „zkušenost“. Najednou vidím, že člověk nemusí 

chodit do práce jen proto, že „musí“, ale proto, že ho to baví a chce se naučit něco nového, vzdělávat 

se ve svém oboru, získat spoustu nových zkušeností... Myslím si, že v IB o toto nouze rozhodně není. 

 Ovšem nebývá  samozřejmostí, že firma v takové míře pečuje o své zaměstnance/spolupracovníky ,a 

když už tomu tak je, tak se bohužel mezi námi najdou  i  tací, kteří toho zneužívají.  

A proto „Jdi příkladem!“ a „ Pracuj v každém okamžiku tak, jako bys pracoval na svém!“ 

 

Krejčová Lucie Personální oddělení 

 

Doświadczenie z IB 

 

„Daj przykład.” - spróbujcie pomyśleć, ile razy słyszeliście to zdanie w swoim życiu? Ja wiele razy i 

muszę powiedzieć, że zawsze się z tego śmiałam i myślałam, że to nie ma znaczenia, ponieważ każdy 

zrobi to po swojemu. Z czasem jednak okazało się, że nie jest to do końca prawdą i człowiek może 

wpływać na wiele rzeczy, zarówno przez swoje zachowanie wobec otoczenia, jak i przez rzeczywiste 

działania. 

 

Pracuję w IB od czterech miesięcy, można powiedzieć, że jest to już jakiś ten piąty, ale muszę 

powiedzieć, że czas jest tak naprawdę terminem względnym i „płynie jak woda”. Nagle już nie chodzę 

po fabryce i nie patrzę na identyfikatory z nazwiskami, nagle nie muszę tak dużo przemyślać nad tym, 

gdzie jest prepreg i gdzie znajduje się magazyn D5. Chociaż muszę przyznać, że zorientować się w tak 

wielu nazwiskach w tak dużej fabryce wcale nie było dla mnie prostym zadaniem, ale lubię pracę, 

którą wykonuję a dzięki temu wszystko idzie mi o wiele lepiej … Kiedy przed sześcioma miesiącami 

zastanawiałem się nad zmianą pracy, natknąłem się zupełnie przypadkiem na stronę IB i tam 

przeczytałem to zdanie: „Pracuj w każdym momencie tak, jakbyś pracował na swoim”, które mnie 

uderzyło dokładnie tam, gdzie było trzeba i zostało postanowione, ale pytanie brzmiało, czy mnie w 

IB zatrudnią, ale słowo do słowa i mogę napisać swój pierwszy artykuł do  Občasníku i przemyśleć 

trochę o tym, co dały mi te cztery miesiące w IB. Na razie mogę określić to jednym słowem, a tym 

słowem jest  „doświadczenie”. Nagle widzę, że człowiek nie musi chodzić do pracy tylko dlatego, że 

musi, ale dlatego, że lubi to co robi i chce nauczyć się czegoś nowego, pracować w swoim zawodzie, 
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zdobyć wiele nowych doświadczeń i myślę, że IB to umożliwia. Oczywiście nie jest niczym 

niezwykłym, że firma dba o swoich pracowników / współpracowników, ale niestety znajdą się  wśród 

nas tacy, którzy po prostu to nadużywają. 

 

Dlatego „bądź przykładem” i „Pracuj w każdej chwili tak, jakbyś pracował na swoim” 

 

Krejčová Lucie Pracownik działu personalnego 

 

Dobrý den,    

mé jméno je Radka Pavelková. 

 Mám vystudovanou Střední školu technickou v České Třebové. 

 Do firmy Isolit -  Bravo jsem nastoupila 15. 10. 2018. 

Moje první pozice po necelé tři měsíce byla prodavačka ve firemní prodejně v Jablonném nad Orlicí. 

Dále jsem několik dní pracovala na Motúčku a také u IT, kde má činnost byla vytváření nových 

webových stránek. 

V současnosti  pracuji ve skladu  Latte pod dohledem pana Luboše Šulce, který je velmi přísný a 

zodpovědný člověk. Zaučuje mě paní Gelová, která každým dnem půjde na mateřskou dovolenou. 

 Má pracovní pozice je referentka logistiky. Starám se o dopravu, aby z co největší části byla 

využívána naše firemní auta. Vytvářím dodací listy, ASN pro konkrétní zákazníky, zapisuji balíky, které 

k nám do firmy přicházejí, stahuji našim řidičům karty a tachografy. Před měsícem jsem absolvovala 

dvoudenní školení v Praze na téma dispečerka dopravy, které bylo přínosné a zajímavé. 

 I když je občas tato práce velmi náročná a stresující, tak mě velmi baví. Sbírám především zkušenosti 

a učím se ráda novým věcem. 

 

Radka Pavelková, logistička a dispečerka 

 

Zrušení karenční doby od 1. 7. 2019  

 

Chtěla bych vás informovat, že od 1. července 2019 dochází ke změně zákona  č.262/2006 Sb. 
ke zrušení tzv. karenční doby. 
 
 Po  vzniku dočasné pracovní neschopnosti  bude náhrada mzdy  
zaměstnanci  náležet již od  1 . pracovního dne /směny/  ve výši  60% redukovaného průměrného  
výdělku, doposud náležela náhrada mzdy až od 4. pracovního dne.  
Rozšířením poskytování náhrady mzdy i za první 3 pracovní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti 
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se zvýší výdaje zaměstnavatelů na poskytování této náhrady.  Zaměstnavatelům bude proto  snížena 
sazba pojistného na nemocenské pojištění o dvě desetiny procentního bodu z 2,3%  na 2,1%, tzn. 
že celková sazba pojistného u zaměstnavatelů se sníží z 25% na 24,8%. 
Osobně se nedomnívám, že zrušení karenční doby je úplně šťastné řešení. Myslím si, ž  to bude více  
svádět k předstírání nemocí , ale to vše ukáže čas. Připomínám, že pokud vám bude vystavena 
neschopenka/ošetřování /,  jste povinni neprodleně informovat zaměstnavatele  a předložit doklad 
o pracovní neschopnosti / často však  bývá nepodepsán/.  Pokud  vám to zdravotní stav dovolí,  
zastavte  se raději ve mzdové účtárně osobně. 
 
Přeji  všem krásné léto .     

Věra Kalousová, mzdová účtárna 
 

  

 

Anulowanie okresu karencji od 1. 7. 2019 

Chciałabym poinformować, że od 1 lipca 2019 roku dochodzi do zmiany Ustawy                                     

nr 262/2006 Sb. odnośnie anulowania tzw. okresu karencji . 

Po ustanowieniu czasowej niezdolności do pracy wynagrodzenie będzie należało się 

pracownikowi już od 1. dnia roboczego/zmiany/ w wysokości 60% obniżonego średniego 

zarobku, dotychczas  przysługiwane wynagrodzenie było wypłacane dopiero od czwartego 

dnia roboczego. Rozszerzając świadczenie rekompensaty płacowej dla pierwszych trzech dni 

trwania czasowej niezdolności do pracy wzrosną wydatki pracodawców na świadczenie tej 

rekompensaty. Dlatego pracodawcom zostanie zmniejszona składka na ubezpieczenie 

chorobowe o dwie dziesiąte procentowego punktu z 2,3 % na 2,1 %, tzn., że łączna składka 

ubezpieczeniowa dla pracodawców zostanie zmniejszona z 25 % na 24,8 %.  

Osobiście nie wierzę, że anulowanie okresu karencji  jest całkowicie szczęśliwym 

rozwiązaniem. Myślę, że będzie to skłaniać do symulowania choroby,  ale to wszystko czas 

pokaże. Przypominam, że jeśli zostanie Państwu wystawione zwolnienie 

lekarskie/oświadczenie, są Państwo zobowiązani niezwłocznie poinformować o tym fakcie 

swojego pracodawcę i okazać dokument o niezdolności do pracy/często zdaża się, że jest 

niepodpisany/. Jeżeli  stan zdrowia Państwu pozwala, przyjdźcie raczej osobiście na dział płac 

w celu dostarczenia dokumentu potwierdzającego Państwa niezdolność do pracy.  

Życzę wszystkim pięknego lata. 

                                                                                                              Věra Kalousová, dział płac  
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Očima Roberta Bosáka 

  
1.května 2019 jsem nastoupil do firmy  Isolit-Bravo  na pozici účetní. 
 
Už při vstupním pohovoru na mě udělal velký dojem pan Žemlička s paní Sýkorovou  a  jejich zvýšený 
zájem o moje pracovní zařazení. 
 U bývalého zaměstnavatele jsem pracoval sedm let a jejich výpověď z nadbytečnosti mě dosti 
zaskočila. 
Proto jsem u nového zaměstnavatele nastoupil již na začátku dubna, abych poznal nové prostředí. 
Vše, co mně bylo na začátku slíbeno, bylo dodrženo. 
 
 U bývalé firmy byly benefity pouze příspěvek na stravování, který představoval nejdražší stravné 
široko daleko (40 – 50 Kč), a zázemí zahraniční firmy. O nějakých mimořádných prémiích či finančním 
růstu si mohl nechat člověk jen zdát, pouze mu byla neustále přidávána nová a nová práce bez 
finančního ohodnocení. 
 
To u firmy Isolit-Bravo musím ocenit nadstandardní benefity (příspěvek na stravu, různé prémie, 
příspěvek na dovolenou a Vánoce atd.). 
 Velice si vážím příjemného prostředí, ve kterém pracuji, a přístupu všech spolupracovníků a 
spolupracovnic v celé firmě. 
  

Robert Bosák, ekonomická účtárna 
 

 

Oczami Roberta Bosáka 

 1 maja 2019 roku rozpocząłem pracę w firmie Isolit-Bravo na stanowisku księgowego.                     

Już podczas rozmowy kwalifikacyjnej byłem pod wrażeniem pana Žemlički i pani Sýkorovej oraz ich 

zwiększonego zainteresowania moją pracą.   

 U poprzedniego pracodawcy pracowałem siedem lat, a jego zwolnienie mnie z pracy było dla 

mnie dość zaskakujące. Dlatego dołączyłem do nowego pracodawcy już na początku maja, abym 

mógł poznać nowe środowisko. Wszystko, co było mi obiecane na początku, było dotrzymane. W 

przypadku poprzedniej firmy, w której pracowałem benefity (świadczenia) były tylko na  dodatek do 

posiłku, który stanowił najdroższy posiłek  (40 - 50 CZK) i tło z firmami zagranicznymi. O jakiś 

nadzwyczajnych premiach czy wzroście finansowym człowiek mógł tylko pomarzyć, nieustannie była 

mu tylko dodawana nowa i nowa praca bez dodatkowego wynagrodzenia finansowego. Tu w firmie 

Isolit-Bravo muszę docenić ponadstandardowe benefity (dopłaty do posiłków, różne premie, dodatek 

na urlop, premie na Boże Narodzenie itp.). 

 Bardzo doceniam przyjazne środowisko, w którym pracuję, oraz postawę wszystkich kolegów 

i współpracowników w firmie. 

 

Robert Bosák, dział księgowości 
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Modernizace docházkového a stravovacího systému 

SAITECH 

Milý spolupracovníci, 

jistě jste zaznamenali, že v květnu tohoto roku došlo v IB k modernizaci docházkového a stravovacího 

systému. Z důvodu zastaralosti technologie DALLAS a nedostupnosti HW (čipovacích jednotek) např. 

v případě poruchy, rozhodli jsme se tedy, že zařízení vyměníme za modernější a přejdeme rovnou 

i na jinou technologii. Což byla v tomto případě RFID (Pozn. redakce: Radio Frequency Identification, 

identifikace na rádiové frekvenci (RFID) je další generace identifikátorů navržených (nejen) 

k identifikaci zboží, navazující na systém čárových kódů. Stejně jako čárové kódy slouží k bezkontaktní 

komunikaci na krátkou vzdálenost.). 

Co se týče samotné implementace, tak jsme si s dodavatelem dohodli místa, kde budou čipovací 

jednotky umístěny, proběhla předimplementační analýza na místě a následně se dohodl termín 

dvoudenní implementace. Vzhledem k nutnosti příprav elektroinstalace a počítačové sítě, se zapojili 

i naši chlapi z elektroúdržby. Průběh výměny jednotek si myslím, že byl proveden profesionálně 

a s minimálními výpadky docházkového systému. To už ovšem nemohu říci o výměně čipů. Bohužel 

ze strany dodavatele došlo k pozdnímu dodání snímače a nemohli jsme tak včas spárovat nové čipy 

s vaším osobním číslem, takže se vše dohánělo na poslední chvíli, když už probíhala výměna. 

Ale co nás nezabije, to nás posílí, takže za bleskové rozdání nových čipů musím pochválit Lucku 

z HR oddělení. 

Vzhledem k tomu, že ve firemních vozech je nutné přihlášení řidiče, staré DALLAS čipy jsme vám 

proto ponechali. Nové snímače RFID budou ve vozech k dispozici až s postupnou obměnou vozového 

parku. Další změnou, které jste si nepochybně všimli, je to, že byl uzavřen přístup do kolárny z venku 

a je nutné projet okolo závory do areálu firmy. Pro větší bezpečnost kol a vašich jiných dopravních 

prostředků byla nainstalována kamera. 

Ohledně čipování. Obyčejné jednotky se záznamem příchod/odchod jsou na malé lisovně, lisovně, 

montáži, nástrojárně a kuřárně. Na recepci je pak umístěna jednotka s displejem, kde si mimo 

zaznamenání příchodu a odchodu, můžete zjistit přesčas nebo chybějící hodiny (přiložte čip a klikněte 

na vaše jméno), zaznamenat dovolenou, služební cestu, náhradní volno či návštěvu lékaře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrační foto 
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Se zmíněným záznamem dovolené na terminálu na recepci souvisí i nová úprava firemního 

telefonního seznamu, na který najdete odkaz na ploše každého PC ve firmě, kdy je ve sloupci Status 

zobrazena informace o tom, zda je dotyčný v práci, doma nebo na dovolené. Když tedy odcházíte 

na dovolenou, čipněte si na recepci místo odchodu dovolenou. Snížíte tím riziko, že vám bude někdo 

volat v době vašeho volna.  

 

 

 

Roman Antušek IT oddělení 

 

Noví zákazníci v naší firmě 

 

Kromě rozvoje spolupráce s našimi stálými zákazníky je potřeba také hledat nové kontakty, firmy, pro 

něž bychom mohli v budoucnu vyrábět formy, lisovat díly či montovat různé podsestavy. 

 Jedním staronovým zákazníkem je firma Leifheit, pro kterou na lise 1700 tun budeme vyrábět velké 

plastové díly na žehlicí prkna. Jedná se o 2 velké plasty, které významnou měrou přispějí k naplnění 

kapacit na tomto velkém lise. 

 K těm úplně novým zákazníkům však patří firmy ACL, KES a Daikin.  

Pro firmu ACL nyní vyrábíme 2 formy pro díly na střešní nosiče vozů Škoda. Jedná se o technické, ale i 

vzhledové díly na střešní nosiče vozů Octavia, které jsou vyrobeny z materiálu PP s 60% skla. Tato 

firma má centrálu v Liberci a dále pak i výrobní závod v Kvasinách.  

Dalším novým zákazníkem je firma KES – Kabelové a elektrické systémy -  která se zabývá výrobou a 

montáží kabelových svazků určených pro světlomety. Dále pak vyrábí kabelové svazky pro palivové 

systémy a kabelové svazky pro elektronický průmysl. Nyní máme ve výrobě jeden nástroj. 
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Třetím a posledním zákazníkem je firma Daikin, pro kterou vyrobíme 3 formy s následným lisování. 

Hlavní výrobní náplní firmy Daikin jsou klimatizace – interní + externí, tepelná čerpadla, vzduchové 

clony,… 

 Celkově vidíme v těchto třech nových firmách velký potenciál do budoucna, a proto je velmi důležité, 

aby výroba forem probíhala včas v předem slíbených termínech a aby všechny díly byly uvolněny 

zákazníky opět v požadované kvalitě a v daných termínech bez jakéhokoliv zpoždění.  

Jedině tak je možné se ucházet o následné zakázky a rozvíjet budoucí spolupráci. 

Martin Cihlář vedoucí SaM 

 

Z naší dobročinnosti 

 
Hezký den, pane řediteli.  

 

Nebýt Vás, tak pacienti v mukačevské nemocnici leží mimo jiné i na chodbách na zemi. Mockrát děkujeme 

za pomoc při přepravě v poskytnutí kamionu i s řidičem a vyrovnání Darovacím listem. 

 Pavel Vaníček je velmi schopný, klidný a rozvážný řidič. Celý náklad dorazil na místo bez jakýchkoliv 

problémů. 

 Ceníme si Vaší vstřícnosti a ochoty pomáhat potřebným. 

 Ještě jednou mnohokrát děkujeme a ať Vám i celé firmě Bůh žehná. 

 

 S pozdravem 

  

Marcela Holková 

Dobrovolnické centrum Havířov 

Vedoucí charitativních obchůdků a sociálních šatníků 

  

 

  

 

RE: ADRA 
Vážená a milá paní Holková, 

to nás moc těší a zase … někdy příště! 

  

Very best regards/ S přátelským pozdravem, 

ISOLIT- BRAVO: TURNING YOUR IDEAS INTO REALITY 

  

Kvido STEPANEK 
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Motorové kolečko Motúčko - poslušný a výkonný 

pomocník 

Motorové kolečko už hodně lidí zná nebo o něm slyšelo. Ne každý si ho ale měl možnost 

vyzkoušet a osahat naživo. Já jsem kolem něj kroužil na výstavách několik let. Viděl jsem pár recenzí a 

nějaké videoukázky. Líbil se mi jeho název. Jaké ale je doopravdy? Nyní, po ročním aktivním 

používání,  se s vámi můžu podělit o svoji reálnou zkušenost. 

 

 

 

 

 

 

 

Bez kolečka to prostě nejde! Jak jednou máte velkou zahradu, opravujete starší dům nebo 

stavíte nový, kolečko je váš největší asistent na většinu stavebních materiálů a sypkých hmot, písek, 

štěrk, kamení ale i cihly. V podstatě na vše, co je potřeba převézt a nějak se dá na kolečku přidržet. 

Tak takového klasického kolečka jsem si užil dosyta a rozhodl jsem se pro změnu. 

Co mě na Motúčku zaujalo poprvé, byl samozřejmě 

pohon. Bzučí to, jede to do kopce i z kopce. Užitečný 

pomocník, kterého není třeba tlačit. Hodně uveze a tlačí se 

vlastně sám. To samo o sobě uspoří spoustu času a energie 

obsluhy kolečka. Ale pořád to pro mne nebylo ono. Až 

přídavná kolečka Triglav byla pro mne tím  bodem zlomu, 

že jsem po kolečku zatoužil. Vyzkoušet je spolu s 

Motúčkem, otestovat, popřípadě pořídit si ho! Tím se 

motorové kolečko Motúčko stalo tím nejlepším parťákem 

pro moje bolavá záda. Je jasné, že jsem přemýšlel i o tom, 

jak si k obyčejnému stavebnímu kolečku pořídit podpůrná 

kolečka sám. Nešikovný nejsem, ale když jsem si spočítal 

cenu materiálu, kvalitní malá nafukovací kolečka, materiál 

a konstrukci, která vydrží zatížení, a to celé napasovat na 

obyčejné kolečko, které na to není konstrukčně 

připraveno, přestalo mi to dávat smysl. Když jsem pak viděl 

kvalitu a zpracování koleček Triglav, která jsou spřažená, 

zatáčí synchronně i při plném zatížení a pomocí pružin se 

vrací do roviny, myšlenku na kolečka bastlená na koleně 

jsem zavrhl. Měl jsem možnost vidět i jiné varianty 

tříkolového i čtyřkolového kolečka, ale nebylo to ono, ať už 

výškou nebo konstrukcí nebo možnou ovladatelností na stavbě. 
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Kolik vydrží nabité 

Motúčko nabíjím, když je vybité, to je jasné.  

Zatím mi to vždy vychází tak, že celý den s ním pracuji 

nebo ho půjčím a přes noc ho dám na nabíječku. Ráno 

odpojím a pokračuji  vesele dál. Vydrží tedy celý 

pracovní den na stavbě nebo na zahradě. To je pro 

mne nejdůležitější. Mám dlouhou zahradu do dvou 

teras a kopečků. Léta jsem otravoval kamarády se 

čtyřkolkou nebo traktůrkem, aby mi něco na zahradu 

dovezli. Nyní už nemusím, s Motúčkem jsem v 

mnohém soběstačný. Odvezl jsem s ním mnoho 

materiálu. Několik tun hlíny, kačírku i písku, pár 

kontejnerů suti a kamenů. Stejně tak mí dva kamarádi, 

které jsem do testu zapojil. Motúčko je silné a vlastně 

je mu úplně jedno, co veze. Když se to do něj objemově 

vejde a respektujeme pro náklad doporučenou 

hmotnost, je vše v pořádku. 

Hodně lidí se mě ptalo, kolik Motúčko stojí, je 

to samozřejmě podle konkrétního modelu a vybavení. 

Někomu to přišlo hodně, někomu akorát. Udělá a 

pomůže s takovým objemem práce a odveze tolik 

nákladu, že si na sebe rychle vydělá. Motúčku je skoro 

jedno co veze a jak daleko to na stavbě nebo zahradě 

do cíle má. Nevadí mu mírný ani velký svah. Jeho 

nosnost je až 150 kilogramů, to je šest pytlů cementu. 

Když si je hodím na kolečko a budu s nimi muset 

popojet několik desítek metrů nebo do kopce, moc 

dlouho mě to bavit nebude. S Motúčkem se moc 

neunavím a zbyde mi síla na další práci, nevyplýtvám ji 

při vezení materiálu. Kostra Motúčka je robustní pevný 

svařenec. Ani při plném zatížení se nekroutí a dobře 

drží. V jeho rámu je podvěšen akumulátor. Ten se při 

nabíjení nevyndává. Motor je v předním kole. 

 

Výsledek testu 

Jak jsem psal na začátku, kolečko mám k dispozici rok. O to více a důkladněji jsem si ho mohl 

vyzkoušet a půjčit ho pár lidem na práci a poslechnout si jejich názor. Všichni byli spokojeni. Motúčko 

jim, stejně jako mně, bez odmlouvání pomohlo a ulehčilo práci... Do mých testů mi nikdo nemluví a 

nenechám se nikým ovlivňovat. V tomto případě mi ale nezbývá než smeknout. Motorové kolečko 

Motúčko je spolehlivý a odolný dříč. A i když povaha některých řemeslníků je vše zničit, přetížit a 

nestarat se, Motúčko vydrží opravdu hodně, když se k němu budeme chovat jen trochu slušně. To 

znamená -  občas ho očistíme a budeme se starat o jeho nabití, udělá neskutečně moc práce. 

 Já na něj nedám dopustit! 

       Článek napsal:  HobbyPRstudio, Pavel Zeman 



50 
 

 Dopis od spokojeného majitele Motúčka 

(necháváme v původním znění po Ostravacku) 

Dobry den pane Vacek. 

Jsem HRDYM!!!!,majitelem MOTUCKA!!!  

Kdyz jsem poprve spatril reklamu na MOTUCKO,moc jsem je chtel,jiz tehdy jsem vedel,ze to bude uzasny 

pomocnik. 

 

9.10.2010 jsem oslavil kulatiny "50ku",k  tem kulatinam jsem dostal od sve skvele manzelky 

darek:MOTUCKO!!! (Manzelka mi je predavala se slovy:davam ti to  MOTUCKO k 50tinam a by jsi mi 

do 60ti, vydrzel!) Mame chalupu pod Lysou horou,jsem blazen do kamenu,z potoka MOTUCKO vyvozilo 

celou skalku, par tun to bylo,jezdil jsem v potoku ve vode,pohon i baterie byla cela pod vodou, odvezl jsem 

z potoka kamen cca59*50*20cm vaha cca 130 kilo. Pri nalozeni kamene se mi zohnuly trubky k rukojetim. 

Musel jsem tedy motucko v ramci moznosti " vytunit"(viz.prilozene foto)  vyskovy rozdil potok-skalka 

dobrych 10 metru. MOTUCKO dostalo zabrat,presto skvele slouzilo, (slouzi).  

Prvni zavada se objevila cca po roce pouzivani-strzene plastova kolecka. Poprve jsem pohon poslal k vam 

do servisniho oddeleni k oprave. Do cca 1 tydne byl pohon zpet namontovan v MOTUCKU,s praci 

servisniho oddeleni jsem naprosto spokojen,jednal se mnou pan Večeř. MOTUCKO jsem pouzival tez k 

doprave dreva-nalozil jsem 3 kusy (cerstve)kulatiny delky 230cm prumeru cca 25cm, prikurtoval a uz se 

jelo. 

 Jedna usmevna prihoda s MOTUCKEM:na chalupe jsem od rana 08:00 do cca 16:00 vozil kameny z 

potoka,nakladal jsem je na privesny vozik ktery byl zaprazen za YETTIHO. S nalozenym vozikem jsem 

chtel odjet k chalupe, po podmacene louce auto projelo, vozik se proboril po napravu. Byl podvecer, 

spechali jsme na oslavu, vozik jsem odpojil,nechal jej zapadnuty v louce.K veceru jsme s manzelkou sli na 

mistni oslavu (Vajecina)ktera se konala pod lyzarskou sjezdovkou u spodni stanice POMY. Prisli jsme tedy 

na oslavu, mistni starousedlik Ferda(budiz mu zeme lehka)na me: Yetti je auto na p..u,mas ho utopeny v 

louce! Ja mu rikam, Ferdo, ja mam,Yettiho v garazi,ale tvuj vuzek je utopenej v bahne! Ferdu jsem prevez. 

Bavime se, prisla rec na MOTUCKO, rikam na jedno nabiti vozim kameny z potoka proti kopci,porad jede. 

 Ferda mel svoje reci:to neni mozne,to nemuze cely den jezdit. Rikam Ferdovi:vsad se,cely den 

MOTUCKO jezdilo, nenabijel jsem je, a ja te na nem vyvezu po sjezdovce k prvnimu sloupu, abys nerekl, 

vyvezu te az ke tretimu slopu!!! Vsadili jsme se o 6 litru Rumu. Ferda 190 vysky,cca 120kg vahy, 

sjezdovka-strecha, na 80 metrch cca 45 vyskovych metru! Za cely den jezdeni jsem byl utahany,no co sel 

jsem do chalupy pro MOTUCKO,prijel pod sjezdovku,rikam, Ferdo, nasedej! Ferda popity, vytrestil oci,ja 

myslel ze pojedem Yettim,rikam Ferdo, je tu 12 lidi,slyseli ze byla rec o MOTUCKU! Sedej! Ferdinand 

nasedl,nohama ke kolu,nohy si dal na oblouk u kola. K prvnimu sloupu jsem dal na jeden zatah. Ferdinand 

byl tezkej a ja ho drzel v rukach. Zastavil jsem, kolenem jsem podpiral Ferdu do zad aby nespadl. Mezi 

prvnim a druhym sloupem se zacal Ferdinand naklanet ze strany na stranu,mej jsem co delat abych ho 

udrzel,rikam mu,Ferdo, pokud se vybulime,prohral jsi. Tak toho nechal. Vyrazili jsme na posledni 

usek,mezi druhym a tretim sloupem,To uz jsem lapal po dechu,MOTUCKO stale jelo, v tom slysim,jak 

motor zabira,zpomalili jsme. Uz se serilo,Ferda zacina premyslet co udelat aby sazku neprohral,a ja vidim 

jak Ferdinand patama brzdi kolo, rikam Ferdo,to jsme si nedomluvili,nech toho!  Jak jsme se blizili k 

tretimu sloupu, cca 5 metru od sloupu MOTUCKO prestalo jet! Ferda hahaha prohral jsi! Blesklo mi 

hlavou,to bude mit Ferda radost,a 6 litru Rumu. Rikam mu ,Ferdo, vsadili jsme se, ze te vyvezu k tretimu 

sloupu, nerekli jsme di kdy,tak sed,treba do rana! S vypetim vsech sil jsem Ferdu s MOTUCKEM 

postrkoval koleny po 5 centimetrech proti kopci,stalo me to spoustu sil,rikam si,tohle se nikdy nestalo aby 

najednou MOTUCKO umrelo. Napadlo me vytahnot a znovu zasunout pojistku, MOTUCKO ozilo,ja Ferdu 

vyvezl 5 metru nad treti sloup. Ferda sesedl z MOTUCKA, jak byl popitej,udelal dve salta! Jit dolu 

nedokazal, rikam Ferdo aby jsi nerekl ze jsem hajzl, sedej svezu te i dolu!! Od spodu nas kamaradi 

sledovali,byla temer tma,svitili nam autama,troubili...Ferda ani nehlesl,ja mu 4 litry Rumu odpustil,vyhru 

MOTUCKA jsme vypili. 

V roce 2013 jsme zahajili stavbu rodinneho domku. Staveli jsme gabion: 2metry vyska, 0,5 m sirka, 180 

metru na delku, 220 tun kamene, temer vse odvozilo Motucko. Dalsi vyuziti MOTUCKA, vyrobil jsem si 

predni vidle, a diky "tuningu" vozim cca 130 kg vazici osazene zlaby. 08/2014 znova porucha(viz.foto s 

datem),strzena plastova kolecka,praskly venec. To jsme se s p. Večeřem dohodli,ze mi posle nahradni 

kolecka+venec a ja si opravu provedl sam. 
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 Od roku 2014 do ted 06/2019  mi MOTUCKO slouzilo k plne spokojenosti. V soucasne dobe mi prestala 

fungovat nabijecka, toto jsem s Vami, pane Vacek, konzultoval, dle Vaseho nazoru je asi stara baterie 

slouzi prece jenom uz 10roku. Meril jsem ji ma 11:86V. Asi budu muset koupit novou baterii.  

 

I pres techto par zavad za 10 roku jsem z provozu MOTUCKA  nadseny! Temer zadna udrzba,skvely 

vykon,temer bezporuchovy provoz, moje vyuzivani MOTUCKA bylo a je velice extremni.Navstevy ktere u 

nas MOTUCKO videli, byly nadseny jako ja a tez si je poridily, jezdi Krkonosich a Dolnim Rakousku. 

 Byl to genialni napad,myslenka! Genialne je resen pohon-pojistka proti pretizeni pomoci plastovych 
ozubenych kol. Strhnou se zuby,vymenite jezdite dal.Je to opravdu super pomocnik,dekuji.  
Zdravi Vas 
Miroslav Malon 
738 01 Stare Mesto u Frydku Mistku 

 

Poděkování za podporu dobročinné akce 

From: Simona Mikysková  

Sent: Tuesday, May 28, 2019 11:01 AM 

To: Kvido Štěpánek 
Subject: MDL - poděkování 

  

Milý Kvido,  

moc Tě zdravím a ještě jednou mi dovol poděkovat Ti za Tvou velkou podporu a taky za to, že jsi u toho 

byl s námi. Jsem opravdu moc ráda, že sis našel čas a dorazil. Moc si toho vážím. 

 Z neděle máme všichni velice dobrý pocit a bylo vidět, že za celým týmem stojí kus práce. To nás nabíjí 

😊. Do DDDČ poputuje krásná částka a hned, jak to dopočítáme, pošlu Ti ji. Zatím se přímo na MDL 

vybralo 57.144,-Kč. K tomu ještě přičteme do poslední koruny peníze od vás, sponzorů. Ještě čekáme na 

doúčtování nákladů, ale v součtu to bude, jak už jsem napsala, krásná částka 😊.  

Poděkuj prosím také pánům od pódia i Dankovi Benešovi za svačiny. Spolupracovat s nimi bylo potěšením. 

Ještě jednou děkuji a jsem ráda, že Tě tady v Jablonném máme. Hezký den…. Tedy Dobré dny. Srdečně 

zdraví Simona 

  

PhDr. Simona Mikysková 

zástupce ředitele 

Základní škola Jablonné nad Orlicí 

Jamenská 555 

561 64  Jablonné nad Orlicí 

www.zs.jablonneno.cz 

 

 

 

 

 

http://dal.je/
http://www.zs.jablonneno.cz/
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BRATŘÍČKU, ZAVÍREJ VRÁTKA 

Bratříčku, nevzlykej, to nejsou 

barbaři,  

vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci,  

přijeli v hranatých železných  

maringotkách. 

 

 

V Občasníku – Léto 2018   jsme si připomněli 50. výročí sovětské okupace. 

V Občasníku – Léto 2019   zavzpomínáme… 

 

V noci ze středy 20.srpna na čtvrtek 21.srpna 1968 se občané v celé republice probouzeli neobvyklým 

hlukem. Za jejich okny projížděly vojenské kolony, mnohým nad hlavami přelétala sovětská letadla s 

nákladem vojenské techniky. 

Československé hranice překročila sovětská, bulharská, maďarská, východoněmecká a polská vojska a 

během 21.8.obsadilo území ČSSR 600 000 vojáků, 12 tankových a 13 motostřeleckých divizí a 2 

výsadkové, 7 500 tanků a 1 000 letadel. 

Československá armáda sice nekladla žádný odpor, přesto vojáci Varšavské smlouvy, kteří byli vysláni 

zachránit československý lid před kontrarevolucí, naráželi všude na rozhořčení a odmítavý postoj 

zoufalých občanů. 

V Praze se začaly po třiadvaceti letech opět stavět barikády. 

V půl osmé ráno dorazilo několik tanků k budově Československého rozhlasu na Vinohradské třídě v 

Praze a začalo ji ostřelovat. Tanky zaútočily na barikády a vytlačily dav z ulice. Několik domů začalo 

hořet. Vysílání rozhlasu se však Sovětům nepodařilo zastavit. 

V noci z 20. na 21.srpen právě zasedal ÚV KSČ. Okupanti počítali s tím, že během zasedání bude 

reformní křídlo KSČ , vedené Alexandrem Dubčekem, ve vnitrostranickém boji poraženo a sám 

Dubček bude odvolán. Potom by vpád vojsk pěti států Varšavské smlouvy mohl být novým vedením 

formálně potvrzen jako legální, vítaná pomoc bratrských národů. 

To se však nestalo. Dubček do půlnoci odvolán nebyl a ÚV KSČ naopak vydal prohlášení označující 

„tento akt za odporující nejen základním zásadám vztahů mezi socialistickými státy, ale i za popření 

základních norem mezinárodního práva“. 

Ještě téhož dne byli Alexander Dubček, předseda vlády Oldřich Černík, předseda Národního 

shromáždění Josef Smrkovský, předseda ÚV Národní fronty František Kriegel, tajemník ÚV KSČ Josef 

Špaček a tajemník MV KSČ v Praze Bohumil Šimon násilně deportováni do Moskvy...  
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Prší a venku se setmělo, 

tato noc nebude krátká, 

beránka vlku se zachtělo, 

bratříčku, zavírej vrátka! 

Zavírej vrátka!                                                                                  Alena Šafářová 

 

      

POUŤ –  POSVĚCENÍ - POSVÍCENÍ 

 Tradiční jablonská pouť je za dveřmi… 

Jablonský kostel sv.Bartoloměje z r.1732 stojí uprostřed hřbitova obehnaného zdí a včetně 

kaple s márnicí tvoří typický celek pro vrcholné baroko. 

24.8.na svátek patrona kostela – sv.Bartoloměje -  probíhá v kostele slavnostní mše svatá, 

která bývala původně  hlavní událostí a smyslem celé pouti. Ke každoroční pouti ovšem 

neodmyslitelně patří kolotoče, houpačky adrenalinové atrakce a množství stánků, na které 

se těší děti i dospělí. 

Původní význam tohoto slova znamená cestu za účelem návštěvy určitého místa, které má 

náboženský význam. V našich podmínkách se jedná také o slavnost určenou  k uctění 

patrona místního kostela. 

Výstavba kostela bývala pro každou obec svátkem. Stála sice mnoho peněz drobných dárců 

z řad místních obyvatel i z obecní pokladny a také spoustu vynaložené práce, ale výsledkem 

byla místní dominanta. 

Po dostavbě však nemůže být takový objekt ihned využíván pro církevní účely. Nejdřív se 

musí vysvětit. Tato událost má vždy slavnostní charakter a výročí vysvěcení chrámu bývalo 

především ve středověku a i po velkou část novověku slavnostně připomínáno. 

Výraz posvícení je vlastně synonymem pro posvěcení či vysvěcení. 

Protože se kostely stavěly většinou na jaře nebo v létě, dostavěny a vysvěceny byly obvykle 

na podzim. V té době byly také ukončeny polní práce a sklizena úroda, takže vše na 

pořádnou hostinu bylo k dispozici. Spousta dobrého jídla, stůl prohýbající se pod horami 

dobrot, tanečky, veselí, setkání s rodinou a s přáteli. 

V minulosti došlo k pokusu o sjednocení posvícenských oslav, a to císařem Josefem II./ 1741 

– 1790/. Ten nařizuje slavit posvícení třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla / 

16.října/, tzv.císařské posvícení – výroční podzimní slavnost na památku posvěcení chrámu. 

Do té doby se totiž posvícení slaví v každé farnosti v jinou dobu a oslavy mnohdy trvají až 

týden. Císař se tímto rozhodnutím snaží vyhnout potížím s pracovní morálkou. 
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Na Moravě se posvícení říká hody. Jsou barevné veselé, plné překrásných krojů… 

Pouť i posvícení se dnes často mění z církevní události na akci světskou a řada lidí při nich 

kostel vůbec nenavštíví. Jiní si však bez slavnostní bohoslužby pouť ani posvícení nedokážou 

představit… 

                                                                                                              Alena Šafářová 

 

PROČ  JE  LIŠKA  MAZANÁ, SOVA  MOUDRÁ,  PES  

VĚRNÝ  A  VČELKA  PILNÁ ???  

 

Já jsem… mazaný jako liška 

Ve skutečnosti není liška zářným příkladem zvířete s přirozenou inteligencí. Svou 

přisuzovanou vlastnost si vysloužila díky své nedůvěřivosti. Dokáže totiž hbitě reagovat na 

možné nebezpečí. Ze své nory například ihned odnese mláďata, pokud ucítí lidský pach. 

Myslivci mají velké obtíže ji chytit, protože se pastem vyhýbá a při naháňkách dokáže velmi 

rychle rozpoznat, co se děje, a utéct z lesa. 

Ona je... moudrá jako sova 

Několik vědeckých výzkumů potvrdí, že sova není chytřejší než jiní ptáci. Když má například 

za pamlsek rozhýbat řetěz, nenaučí se to. Čím si ale vydobyla tuto přiřknutou vlastnost? 

V dobách antických je sova symbolem Athén, řecké metropole zasvěcené bohyni moudrosti 

Athéně. Společně se objevují na mincích a tato spolupráce jim už zůstane. O moudré sově se 

zmiňuje i římský filozof Plinius Starší / 23-79/ nebo se objevuje v legendách o kouzelníku 

Merlinovi. Naopak v Egyptě a Indii jde o ptáka mrtvých, rané křesťanství ji považuje za 

symbol ďábla a její houkání je chápáno jako předzvěst smrti. 

Ty jsi… věrný jako pes 

Zatímco vlaky na tokijském nádraží Šibuja přijíždějí a odjíždějí, věrný pes Hačikó stále leží 

před peronem a očekává příjezd svého pána, profesora na tokijské univerzitě Hidesaburó 

Uena. Svůj rituál neopustí ani v okamžiku, kdy jeho páníček v roce 1925 zemře. Na nádraží 

chodí každý den ještě dlouhých devět let po jeho smrti. Tento příběh o věrnosti němé tváře 

se brzy dostane do celého světa a dodnes ho připomíná bronzová socha na tokijském 

nádraží… 

To, že pes je nejlepší přítel člověka a věrný společník, se traduje už mnoho let. Vždyť také pes 

se stane prvním domestikovaným zvířetem, které s lidmi tráví čas už v dobách lovců a 

sběračů. Pomáhá při lovu, chrání majetek i život svého pána. Podle nejrůznějších vědeckých 
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výzkumů se klidný a oddaný pes vyvinul z divokého a samotářského vlka, a to na základě 

genetické mutace. 

My jsme… pilní jako včelka 

Když mluvíme o pilné včelce, máme na mysli včely dělnice. Ty se už od prvních hodin svého 

života chopí práce – nejprve čistí buňky, následně zásobují larvy potravinami, krmí matku, 

udržují úl a střeží ho. Po třech týdnech života začnou konečně dopravovat potravu. Včela létá 

rychlostí 29 km/hod. a za den navštíví několik tisíc květin. K výrobě 1 gramu medu je 

zapotřebí navštívit 7000 květů. Na 1 medový kilogram nalétají včely kolem 280000 km, což je 

jako 7x kolem zeměkoule. Přitom životní dílo každé včely je asi půl čajové lžičky medu. 

V době intenzivní práce žije včelí dělnice v průměru šest týdnů. Včely narozené na podzim již 

nepracují  a  přežijí až devět měsíců. 

Co se ještě říká??? 

Hladový jako vlk  -  i když vlk potřebuje v průměru 2 kg masa denně, dokáže dlouho hladovět 

a nežrat klidně i dva týdny, aniž by to na něj mělo nějaký vliv 

Pomalý jako želva -  v pohybu brání želvě její velký krunýř. Podle výzkumů se želvy pohybují 

rychlostí 0,2 – 0,5 km/hod. 

Pyšný jako páv – díky tomu, že je páv častou ozdobou zahrad bohatých a vlivných lidí, stane 

se symbolem výjimečnosti a pýchy jeho majitelů 

Silný jako býk – býk dokáže tahat až 1,5 násobek své váhy, tedy asi 900 kg. Největším 

silákem je ale slon, který zvedne až 9 tun. 

                                                                                                                          Alena Šafářová 
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Co se děje (a bude dít) na D5 … 

 

- 8. června 2019 proběhlo setkání zákazníků firmy v hotelu Beatrice ( mimochodem prvním 

pasivním hotelu v ČR )  v Prušánkách na jižní Moravě. Během setkání jsme  zákazníkům 

představili naše novinky, které chystáme na druhou polovinu roku (více o těchto novinkách 

dále v článku),  a poté již následovala návštěva vinného  sklípku U Jeňoura s  odborným 

výkladem vrchní sommeliérky Jany Čadik a volný program doprovázený cimbálovkou. Celá 

akce proběhla v uvolněné atmosféře a  zákazníci si ji velmi pochvalovali.  

- 28. června jsme společně oslavili 40. narozeniny obchodního  zástupce pro západní a střední 

Slovensko Martina Randuse. Martinovi ještě jednou přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a 

samozřejmě hodně úspěchů v každoročním zvyšování obratu v jeho regionu minimálně o 

10%.  

 

A teď již konečně k výše zmíněným novinkám : 

 

1) dva bluetooth reproduktory -  zpříjemníte si jimi nejen letní pobyty venku, ale využijete je i  

celoročně . 

                                                                                -          - - -- 

-        dosah přenosu 15m 

- výstup 6Wx2(RMS)  

- 10h vestavěná 1200Ah baterie  

- rozšířené basy  

 

- tento 

reproduktor 

( vpravo )  navíc s magnetem, takže se dá  

upevnit na jakýkoliv kovový předmět 

 

 

 

 

 

 

 

2) dva supervýkonné roboty Bondy  - jeden 

se základní výbavou  (pouze robot) a druhý i s 

masořezkou a mixérem  

- výkon motoru  1200 W 

- šlehací metla a hnětací háky 

- nerezová nádoba 4l 

- skleněná nádoba mixéru 1,5L 

- masořezka s dalším příslušenstvím na 

plnění klobás 
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- k robotu je možno dokoupit i následující příslušenství – nástavce na strouhání, nástavce            

na italské těstoviny a tvořítka na těsto 

 

3) kuchyňský robot se struhadly Santi, který umí jak strouhat, tak 

dokáže i mixovat a případně připravit i vynikající džus 

- 7 funkcí v jednom přístroji – sekání, hnětení, mixování, šlehání, 

strouhání, drcení ledu a při dokoupení příslušenství na 

odšťavňování i výroba džusu. 

- příkon 1100 W 

- pracovní mísa o objemu 2,5l 

- mixovací nádoba 1,2 l 

- LED podsvícený ovladač 

- šlehací metla, hnětací 

nástavec a 4 kusy 

celonerezových diskových 

struhadel.  

 

 

4) kuchyňská váha B-5176  

- Velmi pěkný design 

- Váživost do  15kg   

 

 

 

5)  vysavač Volcanto  

- eco motor – 800W 

- pětistupňová filtrace 

- hepa filtr 

- nástavec na plovoucí podlahy 

- štěrbinový a kartáčový nástavec 

- povrch vysavače vytvořený technologií 

„Waterprint“ 

 

 

6)   bezsáčkový vysavač Busty 

- objem nádoby 3l 

- Příkon 899W 

- Pětistupňová filtrace 

- Hepa filtr 

- Nástavec na plovoucí podlahy 

- Štěrbinový a kartáčový nástavec 
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7) 7)  dva vzhledově velmi zdařilé fény s ionizací  

-  příkony 1600W (černý) a 2000W (bílý) 

-   u černého fénu sklopná rukojeť 

-  tvarovací tryska 

-  difuzér u bílého fénu  

-  dva rychlostní stupně 

-  tři stupně teploty 

 

 

 

8)  Mezi další novinky, které jsou již v prodeji, patří vysavač Spesso, jednolitrové konvice Ani 

(plast) a Ela (nerez), několik radiobudíků, 

nerezový 

topinkova

č Long a 

sendvičov

ač Aldo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Ale tou 

největší „bombou“, 

která přijde na trh 

začátkem srpna, jsou 

dva profesionální 

kávovary A10 a A6, 

které budeme 

prodávat pod značkou 

Rooma.  Skvělý design, 

spařovací jednotka 

italské výroby a 

čerpadlo 

s maximálním tlakem 

19 barů. Co více si můžete přát? Veškeré informace naleznete na: www.roomacoffee.cz 
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10) A to není zdaleka vše: na předvánoční prodej připravujeme nové žehličky, mlýnek na maso,  

další vysavače, rychlovarné konvice, grily, CD rádia a kapesní digitální rádia.  

 

11) 24.8.2019 proběhne ve Filipinu další kontraktační den pro naše zákazníky, který bude 

zaměřen především na novinky v sortimentu BRAVO, ale také na prezentaci Motúčka a celé 

firmy.  

 

Určitě bychom mohli  popsat  polovinu Občasníku, ale přenecháme místo dalším spolupracovníkům a 

raději vás pozveme do naší podnikové prodejny, kde se o vás fantasticky postará Iva Hájková,  a nebo 

na náš nový web www.bravospotrebice.cz.  

 Ať tam , nebo tam určitě najdete něco, co se  bude hodit do vaší domácnosti.   

 

Za Bravo Team Blanka Doskočilová a Petr Bodlák 

 

 

ŽILI A ŽIJÍ MEZI NÁMI 

 

Čp.93 – Faltusovi  

 

Náš příběh začal 13.června 1901 v Kunvaldě. 

 Mistr pilníkářský Leopold Faltus (syn  Leopolda Faltuse, rolníka v Lukavici 

čp.75) si vzal za ženu Annu Žabkovou (dcera Jana Žabky, chalupníka v Líšnici 

čp.51). Po svatbě jejich kroky zamířily do Jablonného nad Orlicí. Rodinné 

zázemí našli v domě čp.60. 

 V roce 1908 Leopold Faltus koupil a nově postavil čp 93. Společně se svojí 

ženou zde vychovávali dcery Annu (1902), Marii (1909) a Miladu (1914) a syna 

Josefa (1904). 

Syn Josef se vyučil pilníkářem a po smrti svého otce se stal oporou nejen pro 

svoji matku, ale taky pro své sestry. Od dvaceti let se angažoval v českých 

spolcích, zvláště v tělovýchovné jednotě Sokol,  kde zastával  funkci náčelníka a 

činným byl hlavně v hudebním odboru.  

V místním Sokole poznal i svoji budoucí ženu Elu Růžičkovou. Rodina se na 

přelomu 30.  a 40. let rozrostla o syny Leoše  a Eduarda. 

 Krutý osud zasáhl rodinu 22.srpna 1941, kdy v pražské nemocnici zemřel ve 37 

letech Josef Faltus. 

 Koncem války, v květnových dnech roku 1945, se Ela Faltusová jako sestřička 

místní ošetřovny (praporní obvaziště partyzánského oddílu Hýbl-Brodecký) 

zapojila do průběhu povstání ve městě. 

 I nadále se nebála svůj názor dávat veřejně  najevo a v únorových dnech roku 

1948 vyšla společně se studenty v Praze podpořit prezidenta republiky 

http://www.bravospotrebice.cz/
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dr.Edvarda Beneše. Později kvůli tomu ztratila zaměstnání na MNV v našem 

městě a další našla jako dělnice na pile. 

 V průběhu 50.let se znovu provdala a přestěhovala se se svými syny do Přerova.  

 

Mladší syn Eduard vystudoval měšťanskou školu 

v Přerově. Při výběru jeho dalšího zaměstnání sehrály 

velkou roli kádrové posudky, zvláště z Jablonného nad 

Orlicí, kde se pisatelé nezapomněli zmínit o jeho 

buržoazním původu (jeho děda měl v Orličkách 

kartáčnickou firmu). „Díky“ zmíněným posudkům mu 

bylo nabídnuto vyučení v oboru horník nebo 

dřevorubec. S tímto pracovním zařazením se ovšem 

nesmířil a nakonec si osobně vyjednal další studium 

na Lesnické technické škole v Písku. Po jeho ukončení  

nastoupil do firmy Lesoprojekt  Hluboká nad Vltavou. 

 Vojenskou službu si odbyl v Bratislavě jako mechanik letadel MIG (ve Svazarmu 

měl zkušenosti s létáním). 

 Poté se vrátil do rodného kraje -  nejprve do polesí v Těchoníně, v roce 1968 

byl za trest (politické důvody) přeřazen do polesí Mladkov, později přešel do 

polesí v Helvíkovicích. Po zrušení polesí v Helvíkovicích nastoupil jako inspektor 

pro pěstování a ochranu lesa pro Orlické hory v Lesním závodě v Žamberku. 

Koncem 70.let došlo k reorganizaci a přesunu úřadu ze Žamberka. Novou práci 

našel ve Společné rostlinné výrobě (SRV) v divizi lesy. Na začátku roku 1982 se 

SRV rozpadla  na dvě zemědělská družstva se sídly v Mistrovicích a v Nekoři. 

Eduard Faltus i nadále zůstal ve stejné divizi, která nově spadala jako 

přidružená výroba pod JZD Nekoř. Jeho zásluhou se podařilo získat zakázky 

v zahraničí a tím i potřebné finance na další rozvoj družstva. 

 V průběhu „sametové revoluce“ v roce 1989 společně s p.Janouškem, 

ing.Šverákem, p.Vackem a p. Veselým spoluzakládal Občanské fórum v našem 

městě. 

 Na začátku roku 1990 proběhlo jednání polických stran s vedením MěNV o 

obměně zastupitelstva. Na mimořádné schůzi pléna dne 24.dubna 1990 bylo 

mezi nově navrženými poslanci i jméno Eduarda Faltuse. 

 Po svobodných volbách do obecného zastupitelstva byl  10.prosince 1990 

představen jako nový zastupitel za OF a na schůzi zastupitelstva byl jmenován 
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do funkce tajemníka Městského úřadu (funkci tajemníka vykonával až do roku 

2002). Během let v této funkci se zasloužil o vytvoření pamětní desky 

generálovi L. Krejčímu (odhalení proběhlo až v roce 2006), dohlížel a vedl 

Nadační fond nadaných… 

  

Starší syn Leoš zdědil hudební talent po svém otci. Od  pěti let docházel na 

hudební hodiny klavíru k učitelce Marii Junkové. Další hudební vzdělání nabyl 

v letech 1952 – 1958 na Státní konzervatoři v Brně,  kde studoval hru na klavír 

ve třídě Anny Skalické a kompozici u Františka Suchého. Studium kompozice se 

věnoval v letech 1958 – 1962 na Hudební fakultě Janáčkovy akademie mú-

zických umění v Brně pod dohledem Viléma Petržely a Teodora Schaefra. 

 Na studenty měli v té době vliv i profesoři Miloslav Ištván, Ctirad Kohoutek a 

Jan Kapr, kteří je seznamovali s tvorbou 2.vídeňské školy a jejích pokračovatelů 

a s hudební avantgardou 20.století, se serialismem, s Novou hudbou a 

současnými polskými skladateli. Po ukončení studia v letech 1959 – 1962 

působil jako učitel hry na klavír a hudební nauky na Lidové škole umění 

v Břeclavi.  

V letech 1962 – 1964 absolvoval základní vojenskou službu v Armádním 

uměleckém souboru Víta Nejedlého jako korepetitor a autor hudby 

k pantomimě.  

Poté se vrátil do Břeclavi na LŠU a vyučoval tu až do konce roku 1967. 

 Jeho další působení je od roku 1968 neodmyslitelně spjato s Pedagogickou 

fakultou univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova 

univerzita). Na katedře hudební výchovy přednášel o základní hudební teorii, o 

nauce o harmonii, hudebních formách, hudebních nástrojích, o dějinách hudby 

20.století, o analýze hudebních skladeb a hudební semiotice a sémantice…  

V letech 1969 – 1971 se věnoval postgraduálnímu studiu experimentální a 

elektronické hudby na JAMU pod vedením Aloise Piňose. Po úspěšně složené 

rigorózní zkoušce v roce 1976 na PedF UJEP v Brně získal titul PhDr.  

Na začátku 90.let byl jmenován docentem  na PedF MU v Brně a zároveň se stal 

proděkanem pro vědu, umění, výzkum a zahraniční styky. Na Hudební fakultě 

JAMU začal učit od roku 1991 nejdříve externě, o rok později interně –  stal se 

vedoucím Katedry kompozice a dirigování. 
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 Funkci prorektora pro vědu a výzkum, zahraniční styky a informační systémy 

JAMU zastával od roku 2000. Českou hudební veřejnost zastupoval Leoš Faltus 

na mezinárodních akcích.  

V roce 1998 měl přednášku na půdě UNESCA v Paříži o Janáčkově symfonii 

Dunaj, v roce 1992 přednášel na Burgundské univerzitě v Dijonu o Janáčkových 

orchestrálních skladbách, účastnil se sympozia kompozice na univerzitách ve 

Vídni a ve Štýrském Hradci.  

Jméno Leoše Faltuse najdeme v hudebním spolku Camerata Brno (zakládající 

člen), jako editora a člena Ediční rady Souborného kritického vydání děl Leoše 

Janáčka, jako člena oborových rad doktorského studia na Filozofické fakultě 

Masarykovy univerzity v Brně a Hudební a taneční fakultě Akademie múzických 

umění v Praze, člena vědecké rady PedF MU, člena uměleckých rad JAMU, 

člena správní rady Nadace Český hudební fond, jako předsedu oborové rady 

Skladba a teorie skladby HF JAMU a Teorie hudební výchovy s pedagogikou na 

PedF MU, předsedu oborové komise Fondu rozvoje vysokých škol, předsedu 

brněnské pobočky Asociace hudebních umělců a vědců, předsedu správní rady 

Nadace Leoše Janáčka, předsedu správní rady Editio Janáček, o.p.s. a předsedu 

panelu 409 Grantové agentury České republiky.  

V publikační činnosti je autorem mnoha odborných článků a statí (Jednovětá 

sonatina pro psací stroj, O potřebě kontaktu a komunikace, Miloslav Ištván a 

jeho komorní oratoria, Dozrávání a zralost díla, Komplexní analýza a problémy 

vernalizace jejích výsledků, Statistické metody v hudební sémiotice, Vícestup-

ňová analýza. Šumařovo dítě a dalších), skript (Hudební nástroje a ansámbly, 

K sémantické analýze hudebního díla, Formování hudby, Hudební sémiotika pro 

skladatele) a spolueditor souborného kritického vydání děl Leoše Janáčka. 

Ve skladatelské činnosti prof.Leoše Faltuse najdeme řadu orchestrálních, komo-

rních a vokálních skladeb, baletní hudbu a operu.   

 

                                                                                 Pavel Kalous 

                                                                                 Mlýnská 545 

                                                                                 Jablonné n.O. 
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Cyklotoulky 

 Před třemi lety jsme se s partou kamarádů, stejných bláznů do cestování a cyklistiky jako já, rozhodli, 

že ačkoliv je naše republika pro cyklisty rájem, zkusit vyrazit i za její hranice. Samozřejmě na kole! 

První volba padla na našeho západního souseda -  Německo. Vybrána byla trasa Drážďany - Jablonné 

nad Orlicí. Zpočátku odpočinkovou rovinkou podél Labe, přes Děčín, Máchův kraj, středověkou 

krčmu v Dětenicích, Hradec Králové a domů, do Jablonného. Po necelém týdnu cykloputování jsme 

litovali jediného, a to, že je již u konce. 

 Téměř okamžitě jsme tudíž začali plánovat další expedici. Původní plán přejet podél Dunaje z Pasova 

do Vídně se nám však zdál být příliš krátký a nenáročný. Samá rovina - nic pro nás! Nakonec jsme 

vyráželi už z Českých Budějovic. Než jsme dorazili do cíle, bývalého centra rakousko-uherské 

monarchie,Vídně, měli jsme  za sebou kilometrů a kopců víc než dost. Cesta vedla přes Český 

Krumlov, Lipno, do Passau, kde se stékají tři významné řeky: Inn, Ilz a Dunaj. Dále jsme pokračovali 

podél Dunaje přes Linec, údolí Wachau a Kremži až do Vídně. Zpátky jsme se vrátili opět naprosto 

nadšení, šťastní, i když trochu znavení. 

 Letos jsme se rozhodli pokračovat dál podél toku Dunaje. Cestu jsme zahájili v hlavním městě našeho 

východního souseda, Bratislavě. Doputovali jsme k významnému vodnímu dílu Gabčíkovo, od kterého 

jsme se  vydali přes starobylé město Györ, nádherný klášter Pannonhalma, korunovační město 

uherských královen Veszprém , k největšímu maďarskému jezeru Balatonu. Cesta nás dále vedla podél 

břehu tohoto největšího středoevropského jezera přes vinice Badacsony a město Székesfehervár až do 

našeho letošního cíle, kterým byla Budapešť. Najeté kilometry jsme tentokrát zužitkovali i po našem 

návratu domů, a to v rámci právě probíhající firemní soutěže ,,Dej flek do hry”, kde jsme rázem 

poskočili o téměř pět set bodů. 

 Na příští dovolenou již pilně spřádáme plány. Lákavě vypadá především etapa kolem Lužické Nisy k 

Lužickým jezerům. I další varianta trasa Gdaňsk - Jablonné, ač poněkud delší, se zdá být neméně 

přitažlivá. Navíc bychom tak k seznamu námi navštívených zemí přidali i našeho zbývajícího souseda, 

Polsko.  

Kdo ví, kam se nakonec vydáme. Vždyť celá Evropa je propletená spoustou nádherných cyklostezek a 

cyklotras! Stačí jen si nějakou vybrat a šlápnout do pedálů!

 

Eva Kyllarová, ekonomická účtárna 
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Svěř se Žemličkovi! 

Z titulu funkce personálního šéfa, ale také proto, že je přátelský, lidské příběhy ho zajímají a 

snaží se pomoci, se mnohdy Milanovi nejeden z nás svěří. Nevím kdo a nevím s čím, protože 

respektuji jeho, řekl bych, „zpovědní tajemství“. Nicméně Milanovi se dá svěřit i jinak. Poslechněte, 

jak jsem na to od lesa šel já…  :-) 

 Někdy letos v dubnu jsme s Milanem vymysleli soutěž v rekresportu. Postupně jsme 

precizovali pravidla a na závěr Milan vymyslel i příhodný název: Dej flek na hru! 

 Kromě rekreačního sportu jsme také chtěli – moderně řečeno -  bildovat tým (team-building). A tak 

jsme za základ zvolili dvojice – samozřejmě přednostně smíšené, aby to nebyla nuda. Nechtěl jsem 

v soutěži propadnout, a protože toho sám moc nenasportuji, oslovil jsem s nabídkou jednu 

pohlednou sportovně laděnou dámu. No, nebudu napínat  - úspěchy mívám u dam 70+ , ale tahle 

byla věku polovičního. Dopadlo to tedy, jak jinak ani nemohlo.  

Na další samostatné hledání, poučen prvotním nezdarem, jsem už rezignoval a …Svěřil jsem se 

Žemličkovi! 

 Nebudu napínat ani podruhé. Nemohl jsem udělat nic lepšího! Milan mi z moci úřední přidělil 

krásnou mladou sportovně talentovanou dámu a mně se splnil můj sen:  

Vezu se za ní v aerodynamickém pytli (pokud jste někdy jeli v pelotonu, tak víte, jak moc to 

pomáhá a kolik sil tím šetříte) a v celkovém hodnocení na tom nejsme díky ní vůbec špatně. :-) 

Předpokládám, že v závěru soutěže sice ještě některé dvojice vyrazí na finální zteč – bude to mazec – 

ale já své dámě věřím! :-) 

 Svěř se Žemličkovi!  

Jenom mě přitom trochu zamrazilo – jak on ten Milan dokáže číst myšlenky?! 

Kvido Štěpánek 

 

Hejbáme se 

aneb 

Dej flek na hru a přidej se k nám! 

 

V minulém Občasníku přišel skvělý impuls k podnikové všesportovní hře Dej flek na hru a přidej se k 

nám. Dala ho Dáša Sýkorová svým příspěvkem Do práce na kole.  

Této aktivity si všiml pan ředitel, který nadhodil téma, a já měl jasno!  

V tu dobu jsem se na sebe už nemohl dívat. Již delší dobu jsem jen přibýval na váze, nekontrolovaně 

se přejídal a na zdravý pohyb zapomínal. Několikáté jaro jsem si sliboval, že už začnu běhat, a stále 
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nic. Jediné, co jsem udělal, bylo, že jsem změnil šatník o několik čísel nahoru. Prostě hrozné téma! Ale 

už je to minulost a můžu to sdělit. 

Tato aktivita mě doslova nakopla, cítil jsem dát věci do pořádku. Už mě to zase bude bavit, bude 

motivace, bude soutěž, bude sranda. 

Vymyslel jsem pravidla a hodil to mezi lidi, kterým na sobě záleží. Odezva přišla obratem. S naší 

obavou, jestli nebudeme závodit ve třech, se do týdne přihlásilo asi 20 dvojic. Bylo příjemné, že mnou 

navržené druhy sportovních činností byly oponované, a  tak jsme je  na základě vašich žádostí 

rozšířili. 

Během prvního měsíce se rozpoutala velká bitva. Žebříček jsme rozdělili tak, jak bývá zvykem ve 

sportu. Vévodí Extra liga, to jsou ti, co bez toho nemohou být, dále  první liga, to jsou ti, kteří makají 

pravidelně, ale nejsou do toho úplní blázni, a dále  

okresní přebor, to jsou ti, kteří pro sebe něco 

dělají, ale nemají to na prvním místě. Všichni si 

zaslouží velký obdiv! 

V průběhu soutěže se přihlásili další hráči. Ti , co 

se přihlásí dodatečně, dostanou amnestii a je jim 

dopočítán vážený průměr za předchozí období tak, 

aby se neztratily body a bylo to motivační. 

Všichni, kteří odvedou skvělé výkony, budou po 

zásluze odměněni na Splnění 2019. 

A já za sebe říkám jedno: Pravidelně sleduji 

tabulku Extra ligy, chci být nejhůře do 3. místa, a 

to jsem chtěl udržovat vedení této tabulky! Těším 

se na každý den, kdy si můžu jít zasportovat, 

protože drtím soupeře, dělám něco pro sebe a 

ještě motivuji ostatní.  

Sám jsem touto skvělou hrou shodil asi 15kg, cítím 

se skvěle a jsem na to pyšný. Lehce vlezu do 

plavek, do kterých jsem se už nemohl nasoukat, a 

ve stoje si zaváži tkaničku u boty, protože se k ní 

mohu ohnout. :-) 

Kdykoliv se mi zachce, uběhnu 20 km, a ještě u 

toho relaxuji!  

Nezbývá, než vyzvat vás ostatní, abyste udělali 

něco více pro sebe, než si myslíte. 

Tak dej flek na hru a přidej se k nám… 

Milan Žemlička Sportovní referent IB 

 

Pořadí týmů - Jablonské 
bodování 

Pořadí Extraliga Body 

1. K.Štěpánek, E.Kyllarová 4618 

2. V.Kalousová, J.Toman 4381 

3. M.Žemlička, L.Krejčová 3964 

4. A.Jindra, E. Jansová 2803 

5. J.Kožnar, I.Kylarová 2688 

6. P.Bodlák, P.Bodlák ml 2412 

7. J.Blašková, D.Sýkorová 2237 

  1.liga Body 

1. M.Chládek, Š.Danačíková 2006 

2. M.Vašátková, R.Bartošová 1646 

3. V.Horníček, L.Šťastná 1291 

4. L.Pávková, M.Randus 886 

5. M.Randus, M.Randusová 697 

6. R.Cáb, E.Smolen 680 

  Okresní přebor Body 

1. R.Bosák, H.Bodláková 583 

2. O.Domin, L.Hrdinová 450 

3. K.Slavík, J.Ježková 410 

4. M.Kyralová, N.Kostúrová 282 

5. L.Šulc, R.Pavelková 196 

6. R.Linhart, Š.Veselá 182 

7. B.Doskočilová, E.Vostřelová 30 
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Ruszamy się, 

albo 

Daj kciuk w górę i dołącz do nas!  

W poprzednim Občasník nasunęła się świetna koncepcja dotycząca korporacyjnej, sportowej 
gry Daj kciuk w górę i dołącz do nas. Pomysł zainicjowała Dáša Sýkorová swoją inicjatywą              
"Do pracy na rowerze".  

Ta aktywność została zauważona przez pana dyrektora, który narzucił temat, a ja miałem 
jasność ! 

W tym okresie nie mogłem na siebie patrzeć. Już od dłuższego czasu tylko przybieram na 
wadze, przejadałem się, zapominając o zdrowym ruchu. Wiosną kilkakrotnie obiecywałem 
sobie, że już zacznę biegać i nadal nic. Jedyne, co zrobiłem, to musiałem wymienić garderobę 
o kilka numerów wyżej. Po prostu okropny temat, ale to już przeszłość, mogę to szczerze 
powiedzieć. 

Ta inicjatywa dosłownie dała mi kopa, miałem ochotę wziąć sprawy w swoje ręce.                    
Ponownie ruch zaczął sprawiać mi przyjemność, pomyślałem będzie motywacja, będzie 
konkurencja, będzie zabawa. 

Wymyśliłem zasady i rzuciłem je między ludzi, którym zależy na sobie. Odpowiedź przyszła 
natychmiast,  wręcz przerosła nasze oczekiwania. Do tygodnia zgłosiło się dwadzieścia 
dwójek. Przyjemne było, że proponowane przeze mnie rodzaje zajęć sportowych były 
podważane, a co więcej znalazły przeciwników dlatego musieliśmy je na podstawie waszych 
próśb rozszerzyć. 

W pierwszym miesiącu rozpoczęła się wielka bitwa. Podzieliliśmy ranking tak, jak jest to 
bywa zazwyczaj w sporcie. Dominujaca extra liga, to ci, którzy nie mogą bez tego żyć, 
następnie w pierwszej lidze, są ci, którzy pracują regularnie, ale nie są do końca na tym 
punkcie szaleni i dalej mistrzowie to ci, którzy robią coś dla siebie, ale nie stawiają tego nie 
pierwszym miejscu. Wszyscy zasługują na wielki podziw! 

Podczas przebiegu zawodów zapisali się kolejni gracze. Ci, którzy zgłosili się dodatkowo, 
dostaną alibi, którym jest średnia ważona za poprzedni okres tak, aby nie stracili punktów i 
było to dla nich motywujące. 

Wszyscy, którzy osiągnął świetne wyniki, zostanął nagrodzeni za swoje osiągnięcia na   
Splnění 2019. 

A ja powiem od siebie jedno: regularnie przeglądam tabelki Extraligi, chcę być w najgorszym 
wypadku na trzecim miejscu i chciałbym utrzymać prowadzenie w tej tabeli. Cieszę się 
każdym dniem, w którym mogę uprawiać sport, ponieważ miażdżę przeciwnika, robię coś dla 
siebie i jeszcze motywuję innych. 

Sam dzięki tej super grze straciłem około 15 kg, czuję się świetnie i jestem z tego dumny. 
Mogę łatwo wejść w swoje kąpielówki, w które niedawno nie mogłem się zmieścić i zawiązać 
na stojąco sznurówki w butach, ponieważ mogę się do nich schylić.  

Kiedy tylko mam ochotę, to biegam 20 km i jeszcze się przy tym relaksuje. 
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Nie pozostaje mi nic innego niż tylko zaprosić was pozostałych, żebyście zrobili coś więcej dla 
siebie, niż myślicie. 

Także daj kciuk w górę i dołącz do nas .... 

Milan Žemlička Referent ds. sportu ‚IB 

 

 VÍTE, ŽE… 

V roce 2018 proběhla na Facebooku anketa, kde mohli lidé hlasovat o tom, který opeřenec 

by mohl obsadit čestnou pozici českého národního ptáka. 

Celkem bylo nominováno 300 ptačích druhů. I když se jednalo o pouhý pokus, akce vzbudila 

zájem a výsledky jsou zajímavé.  

Zvítězila s přesvědčivým náskokem sýkora modřinka, stříbrnou pozici obhájil ledňáček říční a 

na třetím místě se umístila sojka obecná. :-) 

                                                                                                                            redakce Občasníku 

 

 

Kvido Štěpánek stepanek@isolit-bravo.cz 

Komu: 

vsichni@isolit-bravo.cz 

RE: Konvice Marry N. Bravo 

Zdravím, 

v sobotu jsem nalezl v Sobkovické hospodě na návsi 23 let starou a v těžkém provozu stále plně funkční 

konvici Marry N. – náš originální  výrobek. 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Poděkování za pozdrav ze zasloužené dovolené od 

Miloše Buriana… 

Miloši,  

děkujeme Ti touto cestou za krásné pozdravy, které jsi nám poslal z Tvé krásné dovolené ze 

slunné Itálie. Moc Ti to přejeme a věříme, že sis to patřičně užil… . 

Spolupracovníci IB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Motúčka Živá kláda - jsme vyvinuli pro boj 

s kůrovcem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.isolit-bravo.cz     www.motucko.cz    www.bravospotrebice.cz  

http://www.isolit-bravo.cz/
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