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PŘESTUPNÝ ROK
Letos máme o jeden den víc…
Věděli jste, že lidem narozeným 29.února se říká
„přestupní“? U nás je jich přes 6 000.
Mnozí z nich slaví o den dříve, aby zachovali měsíc, ve
kterém se narodili. Rádi si dělají legraci z toho, kolik je jim
ve skutečnosti let, když 29.únor je jednou za čtyři roky. :-)
Věděli jste, že podle irské tradice může 29.února
vdavekchtivá žena požádat oficiálně muže o ruku? Jak to
dopadne? To můžete zhlédnout v romantické komedii Přestupný rok.:-)
Přestupný rok má 366 dní místo obvyklých 365.
Rok je doba, za níž Země oběhne Slunce – trvá jí to 365 dní, 5 hod.,48 min. a 45 sec. = 365,242189 dne.
Proto se jednou za čtyři roky přidá v únoru jeden den navíc, a tak má únor v přestupném roce 29 dní místo
28 dní. Díky tomu se docílí vyrovnání rozdílu mezi kalendářním a tropickým rokem.
Kalendářní rok = rok podle používaného tzv. gregoriánského kalendáře. Začíná 1.ledna a končí
31.prosince. Má 365 dní.
Tropický rok = doba mezi dvěma po sobě následujícími průchody pravého Slunce / středu
sluneč.disku/ tzv. jarním bodem. Trvá 365 dní,5 hod.,
48 min., 45 sec.
V případě, že by neexistoval jednou za 4 roky přestupný rok, nevyrovnával by se rozdíl mezi kalendářním a
tropickým rokem a postupně by se náš kalendář dostával do nesouladu.
Během několika let by došlo např. k tomu, že bychom měli prosinec v létě.
Proč 29.únor???
29. únor vznikl v dobách starého Říma v tehdejším juliánském kalendáři, zavedeném Juliem Caesarem, kdy
nový rok začínal v březnu. Na poslední měsíc v roce zbylo 28 dní.
Jednou za čtyři roky byl přidán jeden den navíc – nejdříve měli dvakrát 24.únor, později byl přidán 29.únor.
redakce Občasníku

Uctění památky padlým
hrdinům z roku 1866
Ve středu 22. 7. 2020 jsme si připomněli
obrovskou odvahu a hrdinství asi padesáti
Jabloňáků, kteří se přidali v ten samý
den, roku 1866 k třiceti šesti rakouskouherským vojákům, kteří tak společně napadli pruskou zásobovací kolonu,
kterou částečně pobili (asi 22 Prušáků) a zbytek zahnali na útěk. Z tohoto
fenomenálního vítězství se domů nevrátili tři hrdinové z Jablonného, které si
každoročně připomínáme. Čest jejich památce!
Redakce
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Úvodní slovo
Popravdě řečeno - dalo se už něco čekat…
Vážení čtenáři, spolupracovníci, přátelé IB,
Vy, co pravidelně čtete náš Občasník, dáte za pravdu, že jsme situaci, kterou jsme nedávno prožili a
prožíváme, v určité formě předpovídali.
Každý, kdo trochu přemýšlí, musí logicky dojít k závěru, že blahobyt nemůže trvat věčně a že způsob, jakým
člověk spotřebovává „rodnou hroudu“, kterou má pod nohama, je přinejmenším velmi nepraktický.
Krizička, která přeběhla svět, byla jen drobné varování. Nicméně varováním ještě větším by měl být fakt,
jaký průvan za sebou nechala ve státních kasách. Všichni žijeme na dluh! Od jedinců až po státy, a to je
špatně.
Pojďme nahlédnout do myslí našich dopisovatelů a udělejme si obraz toho, jak to kdo prožívá a čím žije rok
2020.
Věřme, že se situace ve světě uklidní a prožijeme krásné léto doma v Čechách, na které se v poslední dobou
v lidském rozmaru tolik zapomínalo.
Přejeme hezké letní čtení…
Milan Žemlička
Personalista IB

Przedmowa
Prawdę mówiąc - można było się czegoś spodziewać …
Drodzy czytelnicy, współpracownicy, przyjaciele IB,
Wy, co regularnie czytacie nasz Občasník, zgodzicie się, że sytuację, której ostatnio doświadczyliśmy i i
doświadczamy, w pewnym sensie przepowiedzieliśmy.
Każdy, kto trochę pomyśli, musi logicznie dojść do wniosku, że dobrobyt nie może trwać wiecznie i że
sposób, w jaki człowiek konsumuje „rodzimą bryłę”, którą ma pod nogami, jest co najmniej bardzo
niepraktyczny.
Kryzys, który przeszedł przez świat, był tylko małym ostrzeżeniem. Jednak jeszcze większym ostrzeżeniem
powinien być fakt, jaki przeciąg pozostawił za sobą w państwowych kasach. Wszyscy żyjemy w długach! Od
jednostek aż po państwa, i to jest złe.
Zajrzyjmy w głąb umysłu naszych korespondentów i stwórzmy sobie obraz tego, jak to kto przeżywa i czym
żyje 2020 rok.
Uwierzmy, że sytuacja na świecie się uspokoi i spędzimy piękne lato w domu w Czechach, na które w
ostatnich czasach przez ludzki kaprys zapominano.
Życzę miłego czytania …

Milan Žemlička Pracownik działu personalnego IB
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IB On-line
Motúčko uveze více, než jsme si mysleli! Již čtyři měsíce se na něm veze celá fabrika!
Rok 2020 bude takový, jaký si ho uděláme, takže je to jen a jen na nás…
„Krizí se propracujeme! “ říká Štěpánek.
Znamená to, že přijde řada příležitostí, což je přinejmenším a zvlášť
v těchto obdobích velmi nestandardní, o to více příjemnév .
Naše fabrika jede, má silný potenciál a je finančně stabilní! Jen je třeba si
toho více vážit!
V mnoha okolních firmách lidé takové štěstí nemají, to je prostě holý
fakt…
Motúčko team prožívá covidové žně. Jak lidé zůstali doma, vrhli se na zahrádky a práce kolem domu.
Zákazníci doslova zahltili náš eshop krásnými objednávkami. Ve výrobě Motúčka jsme museli začít chodit
na směny a vyráběli jsme až 50 Motúček za den. Obrat divize Motúčka tak stoupal strmě vzhůru. Konečně
se zúročila 11 letá dřina a úsilí! Paradoxně v době, kdy se zavíraly fabriky, Motúčko jelo na plný plyn!
Klepeme na dřevo…
Lisovna se postupně probouzí z omezeného provozu a začíná se alespoň vzdáleně přibližovat předcovidové
výrobě. Zdaleka ale nemáme vyhráno. Hospodářský výsledek ne a ne se odlepit ode dna. Tady si můžeme
upřímně říci, že nám v některých případech Covid pomohl otevřít oči a poukázat na věci, které jsme
předtím neviděli, anebo nám byly zamlčeny. Pochopitelně je třeba tohoto správného úhlu pohledu, který
jsme díky Covidu získali, využít ve prospěch lepší produktivity práce a hospodaření, protože, jak již víme,
příspěvek na dovolenou a kvartální prémie vyplácíme, jako by se „nechumelilo“.
Kovovýroba je dalším pracovištěm, které mělo v době Covidu zakázky nad běžný rámec. Do Kovovýroby
jsme dokonce v době, kdy ostatní fabriky stály, přijímali nové pracovníky a to je moc dobře.
3D Tisk má již první vyfakturované a zaplacené zakázky. Zajištění zakázek 3D tisku jsme přiřadili k nákupu a
kalkulacím Nástrojárny. Věříme, že nové zakázky určí směr této nové divize a i zde přijdou nové investice,
abychom se mohli profilovat i do složitější výroby tisku 3D. Považme, že nejmodernější 3D tiskárny jsou
investice řádově v desítkách milionů korun.
Obchodní divize D5 nabízí opět širokou škálu novinek, kterými by jistě chtěla vyplnit mezeru v obratu
v době, kdy se nesmělo obchodovat. Tady patří poděkovat našim dealerům, protože na místo vymýšlení
válení se doma okamžitě nastoupili do naší fabriky do výroby a významně se podíleli na překlenutí prvního
nárazu, kdy jsme byli bez 130 Poláků...
V době CVD jsme získali od Pardubického kraje titul …firma- Hrdina boje proti CVD. Těší nás, že náš nový
projekt výtěrové tyčinky, který se zrodil u nás v IB, je takto vnímán, a dokonce podporován. V září bychom
chtěli rozjet sériovou výrobu tohoto ojedinělého českého jablonského výrobku.
Stejně tak jako Bravospotřebiče i Motúčko má spoustu nových sourozenců. V katalogu Motúčka 2020
nabízíme řadu nových pomocníků na zahradu, na farmu i do průmyslu…
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Zveme vás nahlédnout do našeho Šourúmu v mezipatře pod montáží Motúčka. K dispozici vám bude
kdokoliv z týmu Motúčka včetně našich recepčních…
Recepční jdou příkladem. Nejenže v nouzovém stavu naskočili do výroby pomoci ostatním, ale v nově
nastaveném třísměnném režimu v provozu Lisovny, kdy je o víkendu ve fabrice volno, vzali na svá bedra
mazání ložisek do Motúčka. Tím ulehčili montáži Motúčka o několik výrobních operací. Laik by se určitě
zeptal, proč mažeme ložiska. No přeci, protože namazání ložiska od výrobce prostě nestačí! Našim cílem je,
aby se Motúčko dědilo z otce na syna a dále na vnuka. Nemůžeme si dovolit vyřadit tak vynikající výrobek,
jakým Motúčko je, jednou z nejmenších součástek, kterou právě ložisko bezpochyby je.
Další novinkou na Recepci bude denní obsluha, kterou jsme tak trochu obhlédli při návštěvách v jiných
firmách. V denních hodinách bude na Recepci služba našich referentů. Takže jsou další úspory, které jsme
v době rozmachu ekonomiky, až na střídání v době oběda, vůbec neviděli.
Na učilišti v naší Nástrojárně jsme byli nuceni předčasně ukončit výuku SOU Letohrad a SOU Lanškroun, ale
i přesto jsme většinu plánu stihli splnit. Momentálně se připravujeme na další ročníky školního roku
2020/2021.
Maturanti - strojírenští technici z Letohradu, naši stipendisté, nás potěšili tím, že také přidali ruku k dílu a
po povinné domácí výuce chodili pracovat na Motúčko. Získali tím cenné zkušenosti, které v následujícím
období jistě využijí. Jsou totiž přijati na VŠ, takže se zde snad konečně rýsují inženýři, kteří budou „odkojeni
ve výrobě“, tak jako to bývalo za starých časů.
V červenci jsme prošli prověrkami Bezpečného podniku čili BOZP a PO. Až na drobné domluvy jsme si vedli
dobře. Bezpečnost práce je na prvním místě, takže náš bezpečák apeluje na všechny spolupracovníky, aby
pracovali, chovali se na pracovišti bezpečně a to samé striktně vyžadovali od všech spolupracovníků.
Technické kroužky se žáky ze ZŠ Jablonné nad Orlicí, které vedeme v Nástrojárně a na Údržbě, jsme museli
také ukončit o pár týdnů dříve. Nicméně rozpracované práce doděláme v září. Na své si přijdou i bývalí
deváťáci, kteří už většinou další rok nepokračují. Své práce si rozhodně budou moci přijít dokončit.
Pracujeme také na životním prostředí pod heslem: Není nám jedno… Konečně jsme fyzicky rozjeli výzvu
Suchý vrch - Mokrý flek, kterou prezentujeme v samostatném článku. Máme již vyčištěné desítky
zanesených žlabů, které rozlévají vodu do lesů Suchého vrchu a zavlažují tak tuto známou a suchou lokalitu.
Jablonský Gurmán se těší z velkého zájmu strávníků o nová Vegie jídla. Dále zpestřuje stávající vynikající
jídla přidáním drobného zeleného ze zahrádky a stále vymýšlí, co by ještě vylepšil.
Jablonský Gurmán také bojoval s poklesem strávníků v březnu a dubnu – v době corona krize. Nyní se již
situace zlepšuje a pomalu se blížíme zpět k 1200 jídlům denně.
D5 dohání pokles obratu z března a dubna. Květnové a červnové výsledky byly lepší než za stejné období
loňského roku, nicméně na vyrovnání „covidového“ propadu to nestačilo.
Od 1. 8. dojte ke zrušení firemní prodejny papírnictví a hraček. Důvod je jednoduchý – prodejna se
nevyplácela. Prodejní prostory se pronajmou.
Potěšil nás krok pana ředitele, který se hned v úvodu nouzového stavu světa rozhodl věnovat 1 milion
korun českých na konto Člověk v tísni s určením konkrétních rodin uprchlíků v Sýrii i mimo ni, kteří uvízli
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v uprchlických táborech. To byl mimořádný krok. Vedle toho běží naše „standardní“ dobročinnost, kterou
poskytujeme potřebným.
Od počátku roku 2020 jsme právě na tuto dobročinnost přispěli částkou cca 4.000.000 Kč, která do konce
roku se ještě navýší.
Před Zeleným domem úspěšně dokončujeme krásné nové parkoviště pro spolupracovníky, návštěvy a
služební vozy. Tento skvělý projekt patří k modernizaci celého areálu IB.
Rekonstrukci zasedačky Time Machine jsme na čas přerušili. Dobrá zpráva je, že začínáme s druhou fází
ještě před závodní dovolenou. Do konce října bychom chtěli zasedačku předat do užívání.
Nástrojaři hlásí první pozitivní poznatky a usnadnění jejich práce s novým SW Siemens.
V Lisovně jsme zprovoznili další robotizované pracoviště a nově poptáváme lis 12 tun…
Novou hlavní ekonomkou IB je Ing. Renáta Bartošová.
Její postup a přístup je velmi příkladný. Z ekonomické kanceláře nejdříve přijala roli expedientky na
Motúčku, protože to prostě bylo třeba, a následně přišla výzva, která se neodmítá. Být šéfem financí je
skutečně velkou výzvou!
My dáváme Renátce palec nahoru a přejeme jen to nejlepší v její nové pozici .
Ve finále je investice na již avizované pracoviště v Kovovýrobě. Robotizovaná výrobní buňka - šestiosý volně
programovatelný robot Fanuc - bude brousit, vrtat, pilovat – jak se na pořádného poctivého robota sluší a
patří! Inu, když někteří lidé nemají zájem a využívají neschopenky a hlídačenky, my se umíme zajistit třeba
takto!
Plně robotizované pracoviště potisk a montáž Isofixů pro novou Octavii je v plném provozu. Cena tohoto
pracoviště, jehož součástí je šestiosý robot, potiskovací stroj, kamerový systém, montážní přípravek,
zásobníky a dopravník byla 2,5 mil Kč (bez potiskovacího stroje). S tímto pracovištěm ušetříme práci 8 lidí.
O Motúčko projevila zájem také Armáda České republiky. Jedná se o speciál 4X4, skládací do relativně
malého prostoru, s množstvím dalších technických novinek, který bude sloužit pro převoz raněných
v jakémkoli po dvou ještě schůdném terénu, za jakéhokoli počasí.
Po výtěrovkách nosohltanových na testy CVD vyvíjíme výtěrovky na plošné testování viru HPV, který
způsobuje především rakovinu děložního čípku.
Zveme vás srdečně na Motúčko den v sobotu 29. srpna od 13 do 16 hodin na nádvoří Laté.
Vaše redakce

IB On-line
Motúčko uwiezie więcej, niż myśleliśmy! Już cztery miesiące jedzie na nim cała fabryka !
Rok 2020 będzie taki, jaki zrobimy go sobie sami, także zależy to tylko i wyłącznie od nas …
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„Kryzys przepracujemy! “ mówi Štěpánek.

Oznacza to, że przyjdzie szereg możliwości, co jest przynajmniej i
szczególnie w tych okresach bardzo niestandardowe, tym bardziej
przyjemne 

Nasza fabryka działa, ma duży potencjał i jest stabilna finansowo! Trzeba tylko to bardziej docenić!
W wielu okolicznych firmach ludzie nie mają tyle szczęścia, to jest po prostu fakt…
Team Motúčko przeżywa covidove żniwa. Kiedy ludzie zostawali w domu, rzucili się do prac ogrodowych i
wokół domu. Klienci dosłownie zalali nasz sklep internetowy zamówieniami. Osoby pracujące przy
produkcji Motúčka musiały zacząć chodzić na zmiany. Produkowaliśmy aż 50 Motúček dziennie. W związku
z tym obroty działu Motúčka gwałtownie wzrosły. Wreszcie 11 lat ciężkiej pracy i wysiłku się opłaciły!
Paradoksalnie w czasie, kiedy większość fabryk się zamykała Motúčko pracowało na pełnych obrotach! 
Odpukać w niemalowane drewno …
Lisovna stopniowo budzi się z ograniczonego działania i zaczyna się przynajmniej zdalnie zbliżać do
produkcji sprzed covidovych czasów. Ale jesteśmy daleko od wygranej. Wynik ekonomiczny nie odrywa się i
nie odrywa od dna. Tutaj możemy uczciwie powiedzieć, że w niektórych przypadkach Covid pomógł nam
otworzyć oczy i wskazać rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy. Oczywiście musimy wykorzystać tę
właściwą perspektywę, którą uzyskaliśmy od Covid, na rzecz lepszej wydajności pracy i ekonomii, ponieważ,
jak już wiemy, premie na urlop i premie kwartalne wypłacimy, jakby się nic nie stało, jakby „nie śnieżyło”.
Kovovýroba to kolejne miejsce pracy, które miało w czasie Covidu zamówienia wykraczające poza zwykłe
ramy. Na dział Kovovýroby w czasie, gdy inne fabryki stały zatrudniliśmy nawet nowych pracowników, i to
bardzo dobrze.
Nadruk 3D ma już pierwsze zafakturowane i zapłacone zamówienia. Zabezpieczenie zamówień nadruku 3D
przypisaliśmy do zakupu i obliczeń w Nástrojárny. Wierzymy, że nowe zamówienia będą określać kierunek
tego nowego działu, a także że przyjdą nowe inwestycje, abyśmy mogli się specjalizować w bardziej
złożonej produkcji nadruku 3D. Rozważamy, że najnowocześniejsze drukarki 3D to inwestycje rzędu
dziesiątek milionów koron.
Dział sprzedaży D5 ponownie oferuje szeroki zakres nowości, dzięki którym z pewnością chcialibyśmy
wypełnić lukę w obrotach w czasie, gdy handel nie był dozwolony. Tutaj należy podziękować naszym
dealerom, ponieważ zamiast wymyślić i siedzieć w domu, natychmiast podjęli pracę w naszej fabryce i
znacząco przyczynili się do zlikwidowania pierwszego uderzenia, gdy byliśmy bez 130 Polaków ...
W czasie CVD otrzymaliśmy od województwa Pardubickiego tytuł… firmy- Bohater w walce z CVD. Cieszy
nas, że nasz nowy projekt patyczki wymazowe, który powstał u nas w IB, jest tak postrzegany, a nawet
dokońca wspirany. We wrześniu chcielibyśmy rozpocząć masową produkcję tego wyjątkowego czeskiego
jablonského produktu.
Podobnie jak Bravospotřebiče i Motúčko ma dużo nowego rodzeństwa. W katalogu Motúčka 2020
oferujemy szereg nowych pomocników do prac w ogrodzie, gospodarstwie i przemyśle…
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Zapraszamy was do obejrzenia naszego Šourúm na antresoli pod montażem Motúčka. Każdy z zespołu
Motúčka będzie do waszej dyspozycji, w tym nasi recepcjoniści…
Recepcjoniści dają przykład. Nie tylko podczas stanu wyjatkowego wkroczyli do produkcji z pomocą innym,
ale w nowo ustanowionym trzyzmianowym trybie pracy Lisovny, kiedy fabryka ma wolne w weekendy,
wzięli na swoje ramiona smarowanie łożysk Motúčka. Ułatwiło to montaż Motúčka o kilka operacji
produkcyjnych. Laik z pewnością by się zapytał, dlaczego smarujemy łożyska. Ponieważ smarowanie łożyska
od producenta to po prostu za mało! Naszym celem jest, aby Motúčko było dziedziczone z ojca na syna, a
następnie na wnuka. Nie możemy sobie pozwolić na wyrzucenie tak doskonałego produktu jakim jest
Motúčko, przez jeden z najmniejszych elementów, jakim niewątpliwie łożysko jest.
Kolejną nowością na Recepcji będzie codzienna obsługa, którą zaobserwowaliśmy tak trochę podczas wizyt
w innych firmach. W ciągu dnia na Recepcji służbę będą mieli nasi referenci. Także są to kolejne
oszczędności, których w czasie rozmachu ekonomiki, z wyjątkiem zastępstw w porze obiadu, wcale nie
widzieliśmy … 
W naszej szkole w Narzędziowni byliśmy zmuszeni przedwcześnie zakończyć naukę SOU Letohrad i SOU
Lanškroun, ale i tak udało nam się zrealizować większość planu. Obecnie przygotowujemy się do kolejnych
lat roku szkolnego 2020/2021.
Maturzyści - technicy maszyn z Letohradu, nasi stypendyści, ucieszyli nas tym, że przyłączyli się do pracy i
po obowiązkowy nauczaniu domowym przychodzili pracować na Motúčko. Zdobyli tym cenne
doświadczenie, które z pewnością wykorzystają w następnym okresie. Są przyjmowani na VŠ, więc być
może w końcu znajdą się inżynierowie, którzy zostaną „wykarmieni w produkcji”, jak to było za dawnych
czasach.
W lipcu przeszliśmy kontrole Bezpiecznej firmy czyli BHP i PPOŻ. Poza małymi uwagami dobrze się
spisaliśmy. Bezpieczeństwo pracy jest na pierwszym miejscu, także nasz pracownik bezpieczeństwa pracy
apeluje do wszystkich współpracowników, aby pracowali bezpieczne i wymagali tego samego od wszystkich
współpracowników.
Koła techniczne z uczniami ze ZŠ Jablonné nad Orlicí, które prowadzimy w narzędziowni i na dziale
konserwacji musieliśmy ukończyć kilka tygodni wcześniej. Niemniej jednak rozpoczęte prace zakończymy
we wrześniu. Byli dziewięcioklasiści, którzy zwykle nie kontynuują nauki przez kolejny rok, również
otrzymają wynagrodzenie i na pewno będą mogli przyjść i dokończyć swoją pracę.
Pracujemy także nad środowiskiem naturalnym pod hasłem: Nie jest nam obojętne … Wreszcie fizycznie
podjęliśmy wyzwanie Suchý vrch - Mokrý flek, którą przedstawiamy w osobnym artykule. Oczyściliśmy już
dziesiątki zatkanych rynien, które rozlewają wodę do lasów Suchého vrchu i tym samym nawadniają to
znane i suche miejsce.
Jablonský Gurmán cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony gości dań wegetariańskich. Dodatkowo
urozmaica istniejące pyszne dania, dodając maleńkie warzywa z ogrodu i wciąż wymyśla to, co mogłoby się
jeszcze poprawić.
Jablonský Gurmán również zmagał się ze spadkiem liczby gości w marcu i kwietniu - podczas kryzysu
corona. Teraz sytuacja się poprawia i powoli wracamy do 1200 posiłków dziennie.
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D5 nadrabia spadek obrotów od marca do kwietnia. Wyniki z maja i czerwca były lepsze niż w tym samym
okresie ubiegłego roku, jednak nie wystarczyło to, aby zrekompensować spadek powstały w skutek „covid”.
Od 1 sierpnia firmowy sklep z artykułami papierniczymi i zabawkami będzie zamknięty. Powód jest prosty sklep się nie opłaca. Powierzchnie handlowe do wynajęcia.
Pocieszył nas krok pana dyrektora, który już na początku światowej sytuacji kryzysowej zdecydował
przekazać 1 milion koron czeskich na konto Člověk v tísni z wyznaczeniem konkretnych rodzin uchodźców
w Syrii i poza nią, którzy utknęli w obozach dla uchodźców. To był niezwykły krok. Ponadto oprócz tego
działa nasza „standardowa” organizacja charytatywna, którą zapewniamy potrzebującym.
Od początku roku 2020 przekazaliśmy na cele charytatywne kwotę cca 4.000.000 Kč, która do końca roku
się jeszcze napewno zwiększy.
Przed Zielonym Domem z powodzeniem dokańczamy piękny nowy parking dla współpracowników, gości i
samochodów służbowych. Ten wspaniały projekt należy do modernizacji całego kompleksu IB.
Tymczasowo przerwaliśmy przebudowę sali konferencyjnej Wehikułu Czasu. Dobra wiadomość jest taka, że
zaczynamy drugą fazę jeszcze przed wakacjami. Do końca października chcielibyśmy przekazać salę do
użytku.
Pracownicy narzędziowni zgłaszają pierwsze pozytywne wyniki i ułatwienia w ich pracy z nowym
oprogramowaniem SW Siemens.
Na Lisovně uruchomiliśmy kolejne zrobotyzowane stanowisko pracy i właśnie szukamy prasy 12 ton …
Nowym głównym ekonomistą IB jest Ing. Renáta Bartošová.
Jej postępowanie i podejście jest bardzo przykładowe. Z biura ekonomicznego najpierw przyjęła rolę osoby
zajmujacej się expedycją Motúčka, ponieważ była po prostu taka konieczność, a potem pojawiło się
wyzwanie, którego się nie odrzuca. Być szefem finansów to naprawdę duże wyzwanie!
My dajemy Renatce kciuki w górę i życzymy wszystkiego najlepszego w jej nowej pozycji  .
W finale jest już inwestycja przeznaczona na stanowisko pracy w Kovovýrobie. Zrobotyzowana komórka
produkcyjna - sześcioosiowy, swobodnie programowalny robot Fanuc - będzie szlifować, wiercić, piłować jak przystało na porządnego robota! Cóż, gdy niektórzy ludzie nie są zainteresowani i korzystają ze
zwolnień lekarskich, my potrafimy zabezpieczyć się w ten sposób!
Albo tak:
W pełni zrobotyzowane stanowisko pracy nadruku i montaż Isofixů dla nowej octavii jest w pełnej
operacyjności. Cena tego stanowiska pracy, które obejmuje sześcioosiowego robota, maszynę drukującą,
system kamer, przyrząd montażowy, zasobniki i przenośnik, wyniosła 2,5 miliona CZK (bez maszyny
drukarskiej). Dzięki temu stanowisku pracy oszczędzimy pracę 8 osób.
Motúčkiem zainteresowała się także Armia Republiki Czeskiej. Chodzi o specjalny 4X4, składany na
stosunkowo niewielką przestrzeń, z wieloma innymi technicznymi nowościami, który będzie używany do
transportu rannych w dowolne tereny, przy każdej pogodzie.

9

Po wymazach z jamy nosowo-gardłowej na testy CVD opracowujemy wymazy do testowani wirusa HPV,
który powoduje głównie raka szyjki macicy.
Serdecznie zapraszamy na dzień Motúčko w sobotę, 29 sierpnia, od 13:00 do 16:00 na dziedzińcu Laté.
Wasza redacja

30 let podnikání
V pondělí 1. června jsme pogratulovali našemu panu řediteli Kvidu Štěpánkovi k úspěšnému
vedení firmy Isolit-Bravo u příležitosti kulatého výročí 30 let jeho podnikání.
Právě na špičkové Nástrojárně a Lisovně plastů, které ve své kariéře vybudoval, zakládá další
světové úspěchy. Těmi úspěchy jsou Motúčko a nyní nově Výtěrové tyčinky, které začínají dobývat
svět.
Pane řediteli, gratulujeme a přejeme hodně zdraví a dobrých nápadů v dalších dekádách .
K tomu Kvido Štěpánek:
Protože si pročítám Občasník před jeho vydáním, samozřejmě jsem narazil i na Milanovu zmínku o
mém třicetiletí. Upřímně řečeno, leckdo si přitom řekne, že po takové kládě let už by ten dědek měl skončit
a dát pokoj. To je asi jeden podstatný důvod, proč o mně kolují různé zvěsti.
Tak, jak jste určitě slyšeli, několikrát jsem byl jen krůček od smrti rakovinou! Naše firma se
opakovaně prodává a nově jsem slyšel, že kupuji Kümpers v Těchoníně za dvacet dva milionů pro Motúčko.
D5 si ponechá Petr Bodlák a to hlavní že prodám Číňanům. (K tomu se podařil dobrý vtip Milanu
Žemličkovi):
V místní restauraci mu to s rozšířenýma očima vykládal šéfkuchař. Milan mu přikyvoval a potom řekl: „No,
hele, vono už to není dvacet dva, ale vylezlo to mezitím na dvacet sedm!“ Fakt, jo?! Vykulil oči šéfkuchař
ještě víc. „A co tomu říká Štěpánek“ „Nic,“ odtušil Milan, „von vo tom nic neví!“).
Tak ale teď vážně:
Nic ani neprodávám, ani nekupuji, ale čas je samozřejmě neúprosný a platí pro každého! V tuto chvíli žádné
řešení stárnutí své osoby nemám, ale všechny vás ubezpečuji, že jej najdeme a rozhodně to nesmí skončit a
také neskončí tak, že bych chtěl stářím sešlý z invalidního vozíku řídit firmu.
Redakce:
Ne, že bychom chtěli mít poslední slovo, ale děkujeme, pane řediteli .

30 rocznicy działalności
W poniedziałek 1 czerwca pogratulowaliśmy naszemu dyrektorowi, Kvidu Štěpánkovi, udanego
zarządzania firmą Isolit-Bravo z okazji okrągłej 30 rocznicy jego działalności.

10

To właśnie na Narzędziowni i Lisovně Tworzyw Sztucznych, które wybudował w swojej karierze,
ustanawia inne światowe sukcesy. Tymi sukcesami są Motúčko, a teraz nowe Patyczki
wymazowe, które zaczynają podbijać świat.
Panie dyrektorze, gratulujemy i życzymy dużo zdrowie oraz dobrych pomysłów w kolejnych
dziesięcioleciach 

Do tego Kvido Štěpánek:

Ponieważ przeczytałem Občasník przed jego publikacją, oczywiście natknąłem się na wzmiankę Milana o
mojej trzydziestce.
Szczerze mówiąc, wiele osób powie, że po tylu latach już ten dziadek by miał skończyć i dać spokój. To jest
prawdopodobnie jeden z głównych powodów, dlaczego krążą o mnie różne plotki
Jak być może słyszałeś, kilka razy byłem o krok od śmierci na raka! Nasza firma jest wielokrotnie
sprzedawana, a ostatnio słyszałem, że kupuję Kümpers w Těchoníně za dwadzieścia dwa miliony na
Motúčko. Petr Bodlák zatrzyma D5, a to najważniejsze, że sprzedam Chińczykom. (Milanu Žemličkovi udal
się dobry żart):
W miejscowej restauracji mu to z szeroko otwartymi oczami opowiadał szef kuchni. Milan mu przytakiwał,
po czym powiedział: „No, ono to, już nie jest dwadzieścia dwa, ale w międzyczasie doszło do dwudziestu
siedmiu!” „Naprawdę?!” oczy szefa kuchni rozszerzyły się jeszcze bardziej. - A co na to Štěpánek?! „Nic”,
powiedział Mila „on nic o tym nie wie!”).
Ale teraz poważnie:
Niczego nie sprzedaję ani nie kupuję, ale czas oczywiście jest nieubłagany i dotyczy każdego z nas! W tej
chwili nie mam rozwiązania na starzenie się mojej osoby, ale zapewniam was wszystkich, że ją znajdziemy i
na pewno to nie może się skończyć, ani nie skończy się tak, że chciałbym prowadzić firmę na starość z
wózka inwalidzkiego.
Redakcja:
Nie, że byśmy chcieli mieć ostatnie słowo, ale dziękujemy, panie dyrektorze 

ANI KORONAVIRUS nás nezastavil…
V první polovině roku 2020 jsme přispěli na dobročinnost
částkou 2.500.000,-Kč.
Nyní v srpnu jsme již na 4.000.000,- Kč.
A rozhodně v tom hodláme pokračovat! 
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Darovali jsme 1.000.000,-Kč prostřednictví organizace Člověk v tísni rodinám uprchlíků s dětmi v Sýrii. V
Sýrii se válčí víc jak 10 let. Každodenní bombardování a ostřelování vyhnalo z domovů miliony lidí a
pandemie koronaviru ještě více zkomplikovala zdejší, už tak katastrofální, situaci.
- Přispěli jsme částkou 150.000,-Kč pro Dům seniorů v Michli, kde zaměstnanci bojovali s koronavirem.
- Částku 100.000,-Kč jsme poslali našemu dlouhodobému partnerovi Domovu OLGA, který je zaměřen na
podporu a pomoc lidem s mentálním postižením.
-Finanční pomoc jsme zaslali 53 rodinám, které naši pomoc nutně potřebovaly. Virová epidemie s sebou
přinesla zásadní omezení. Už tak náročná péče o zdravotně a mentálně postiženého člověka se stala ještě
těžší.
Bartošová Renáta
FU

Jak mě (skoro) přestalo bavit psát a chutnat sladké
Kdoví, jestli nemám cukrovku – z původního nadšence pro sladké se mi teď při představě šišek
s mákem a kupou cukru dělá mdlo.
Nějak podobně je tomu s psaním. Byly kdysi doby, kdy jsem do Občasníku psával pod pseudonymy –
to, aby tam nebylo deset dvanáct článků podepsaných Kvido Štěpánkem. A teď nic – Milan Žemlička vyzývá
a vyzývá a mně ne a ne něco napadnout.
V nouzi nejvyšší mě zachránil syn Haničky Luxové a jeho zamyšlení nad odkazem Milady Horákové.
Jasně, v zásadě má pravdu, jenže…
Bohužel vinu na současném stavu nesou dle mého názoru právě zavedené demokratické strany, které se
v dobách divokých privatizací a následných škrtů příliš nevyznamenaly. Není tedy na místě dělat trochu
něco jiného než se zaštitovat portrétem Milady Horákové? Nebylo by lepší jít naproti oněm zklamaným
voličům, přiznat svůj podíl viny a nabídnout jim jinou a lepší alternativu? To by mohla být ta správná
cesta, jak minimalizovat podíl komunistů na moci.
Potud Jiří Lux v článku Pravý odkaz Milady Horákové dnešku.
Lehce se to řekne, ale hůře se to dělá. Tak já, abych jenom nekecal, bych takový program měl, a
dokonce se mi dostalo té výsady, že jej uveřejnil týdeník Reflex. Zde je, černé na bílém:
Stručnost – první ctnost

Náš svět už byl stejně tak labilní, že krizi mohlo přivodit cokoli menšího, třebas blbá nálada na
burze ve čtvrtek odpoledne. Jediná pomoc teď je od základu změnit svět.
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-Vláda nechť skončí populistickou jízdu. Ať podpoří ty, které odstavila, a nám ostatním nechť vzkáže:
Nejjistější pomocnou ruku najdeš na konci svého ramene!
-Pozvednout morálku lidí! Žádná krize, jen běžné provozní problémy. Nekecáme-makáme!
- Vrátit výrobu zpět do Evropy! Na všechno asijské zboží nejméně čtyřicetiprocentní clo.
-Zpřísnit a posléze zcela zrušit podporu v nezaměstnanosti!
-Zavést institut Posledního zaměstnavatele, kterým bude stát a veřejný sektor. Žádní nezaměstnaní
nikdy více! Práce je tu dost!
-Nepohřbít s pandemií i EU.
-Přehodnotit a naplnit strategické zásoby země i EU.
-Připravit plán nouzových a válečných výrob v rámci EU.
-Obnovit povinnou vojenskou službu. Obrana vlasti je věcí cti nás všech!
-Nastavit nadnárodním firmám pravidla rovná s námi – českými dobrohlupáky.
-Uprchlíci jsou, nelze je bezhlavě přijímat, ale nelze problém ignorovat. Budu-li v tomto, srab, budu i
ekonomicky vždy jenom volat po podporách, dotacích a tištění nekrytých peněz.
- Napravit černou díru peněz zdravotnictví. Zpřísnit pacientům neschopenky, znemožnit zdravotníkům
provádět lukrativní práce v soukromí a lopatovou, nevýnosnou práci ve státním.
Až se divím, že příroda či Pánbůh nás poměrně mírně upozorňují, že to děláme od základu blbě.
To s našimi předky se takhle nemazlili…
Asi se nebudete divit, že ani na základě masáže takto populárním týdeníkem se ke mně nepřihlásil
ani jeden volič – pokud tedy nepočítám svého nejlepšího životního kamaráda Honzu Hoftu, jednoho
z nejlepších českých ortopedů, který mi volal, že teda fakt jsem to s tím zdravotnictvím trefil do desítky a že
to jako doktor potvrzuje.
Takže to nezní jako výtka mladému panu Jiřímu Luxovi – ale jak se prosadit, když řečený Andrej Babiš slíbí
lidem úplně všechno?! A oni mu to žerou?! To by museli být jiní lidé, jiní voliči, kteří by řekli asi tohle: Já
těm populistům nevěřím už ani slovo! Já svoje děti, vnuky a vnuky svých vnuků takhle šíleně nezadlužím!
To bych se musel v hrobě nebo v urně obracet! Ale takových hrdinů s malým „h“ je u nás, zdá se, moc
málo.
Jenže – ta nejlepší zpráva nakonec, i když si budu zdánlivě protiřečit. Pověstné čertovo kopýtko tkví
v detailu, v tomto případě v obratu „zdá se“. Dost často věci nejsou tak, jak se na první pohled zdají. Já
nejsem ve skutečnosti tak pesimistický a pořád – stejně jako prezident Beneš na smrtelné posteli – věřím
v dobrého ducha našeho národa.
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Projevil se v roce 1989 a projeví se i teď. A projevuje se při mnoha drobných příležitostech, kterých
si ani nevšimnete. Tak jedna za všechny. Chodili jste jako děti rádi na Vinnetoua?! Neznám nikoho, kdo by
ty zdánlivě šablonovité a kýčovité mayovky, plné neředěné odvahy, cti, spravedlnosti, hrdinství, nemiloval.
Úplná limonáda, filmoví kritikové řeknou – mýdlová opera. A teď, považte, že v průběhu dalších let vzniklo
několik nových filmových přepisů. Vždy jsem je sledoval – byly mnohem realističtější. Old Shattherhand i
Vinnetou v nich sprostě nadávali, občas jim bandité pořádně natloukli, někdy i přímo rozbili hubu, občas si
jeden či oba najednou odskočili do nevěstince, někdy se pořádně napili whisky a měli nezřízenou opici a
tuším, že si jednou i něco šlehli. Ale, co se nestalo?! Tahle realistická a řeklo by se dnešnímu člověku
sympatická filmová ztvárnění se promítla jednou a upadla okamžitě v zapomenutí, zatímco to původní,
s kladnými hrdiny bez bázně a hany už přetrvalo tři generace a bude těšit a naplňovat krásnými pocity
ještě vnuky našich vnuků! Čím to? Inu, je to jednoduché – jakkoli jsme povrchní, ať už slovy nebo spíše činy
mnohdy přisprostlí hulváti, zdánlivě se rádi válíme na neoprávněných neschopenkách, zneužíváme sociální
systém a jakoby chceme všechno vyžrat a zadlužit vnuky našich vnuků – je tahle naše špína jenom na
povrchu. Hluboko v nás dřímají čisté a nezkažené duše, které touží po pravdě, odvaze, spravedlnosti a
hrdinství. A ty ve chvílích nejhorších strhnou tu povrchovou špínu a zachráníme se!
Kvido Štěpánek

P.S.
A chtěl jsem komentovat i Black Lives Matter a All Lives Matter, ale už by to bylo dlouhé. Tak aspoň krátký
citát z německých novin, který přeložil další můj výborný kamarád Honza Vaněk:
Slova z německého deníku DIE WELT z 5. července 2020 v českém překladu:
Volkert Herzog
„Postkonzervativní“ období je proletářská doba, jejíž symboly je možno shrnout do následujících pojmů:
Ztráta sebekontroly, projevující se nezřízeným konzumováním a požitkářstvím, hulvátským, provokativním
výsměchem všemu konzervativnímu, občanskému - a konečně i drzostí, s níž je v době „anything goes“ vše
konzervativní, občanské, zpochybňováno a zesměšňováno - přičemž je toto současně s zneužíváno jako
fasáda, jako kamufláž k tomu, pod zástěrkou antikonzervativních cílů prosazovat svůj egoizmus a starat se
o vlastní prospěch.
Toto jsou společenské proudy, které pod zástěrkou společnosti sloužit tuto ničí.
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Jak mnie (prawie) przestało cieszyć pisanie i degustowanie słodkości
Kto wie, może mam cukrzycę – z entuzjasty słodkości teraz, gdy pomyślę o szyszkach z makiem i
dużą ilościa cukru robi się mi niedobrze.
Podobnie jest z tym pisaniem. Były czasy, jak pisałem artykuły do Občasníku pod pseudonimem aby nie było dziesięciu czy dwunastu artykułów podpisanych Kvido Štěpánkem. A teraz nic - Milan Žemlička
wzywa i wzywa mnie do napisania jakiegoś artykułu, a ja nie mam żadnych pomysłów.
Z największej opresji uratował mnie syn Haničky Luxové i jego przemyślenia na temat Milady
Horákové. Jasne, zasadniczo ma rację, ale…
Niestety, winę za obecną sytuację ponoszą moim zdaniem nowo powstałe partie demokratyczne, które w
czasach dzikich prywatyzacji i kolejnych cięć nie wiele znaczyły. Czy zatem nie należy robić czegoś innego,
niż chronić się portretem Milady Horákové? Czy nie byłoby lepiej przeciwstawić się tym rozczarowanym
wyborcom, przyznać się do winy i zaproponować im inną, lepszą alternatywę? To by mogła być ta
właściwa droga, jak zminimalizować udział komunistów we władzy.
W tej kwestii Jiří Lux w artykule Prawdziwa dziedzictwo Milady Horákové dziś.
Łatwo powiedzieć, ale trudniej zrobić. Więc ja, żeby nie było, że tylko mówię, miałbym taki program,
a nawet miałem zaszczyt publikować go w tygodniku Reflex. Tu jest czarno na białym:
Zwięzłość - pierwsza cnota
Nasz świat był już tak labilny, że kryzys mogło spowodować cokolwiek mniejszego, naprzykład
głupi nastrój na giełdzie w czwartkowe popołudnie. Jedyną pomocą jest teraz od podstaw zmienić świat.
-Rząd nie chce zakończyć jazdy populistów. Niech wspiera tych, których odstawił, a nam pozostałym
pozwoli powiedzieć: Najpewniejszą pomocną dłoń znajdziesz na końcu swojego ramienia!
-Podnieść morale ludzi! Żaden kryzys, tylko typowe problemy operacyjne.
Nie
gadamy - pracujemy!
- Przywrócić produkcję z powrotem do Europy! Na wszystkie towary azjatyckie nałożyć cło w wysokości
co najmniej 40%.
- Zaostrzyć, a następnie całkowicie znieść zasiłek dla bezrobotnych!
-Wprowadzić instytut Ostatniego pracodawcy, którym będzie państwo i sektor publiczny. Nigdy więcej
bezrobotnych! Jest wystarczająco dużo pracy!
-Nie zakopywać z pandemią i EU.
- Oszacować i uzupełnić zapasy strategiczne w kraju i EU.
-Przygotować plan produkcji awaryjnych i wojennych w ramach EU.
-Przywróć obowiązkową służbę wojskową. Obrona ojczyzny jest dla nas wszystkich kwestią honoru!
-Nastawić międzynarodowym firmam zasady równe z nami - czeskie gadżety.
- Uchodźcy są, nie można ich przyjmować bez końca, ale problemu nie można ignorować. Jeśli będę w
tym, będę i z ekonomicznego punktu widzenia zawsze tylko apelować o wsparcie, dotację i drukowanie
niepokrytych pieniędzy.
- Naprawić czarną dziurę pieniędzy na opiekę zdrowotną. Zaostrzyć pacjentom zwolnienia lekarskie,
uniemożliwić pracownikom służby zdrowia wykonywanie lukratywnej prywatnej praktyki lekarskiej,
nierentownej pracy w państwie.
Aż się dziwię, że natura czy Bóg dość nieznacznie przypominają nam, że robimy to od podstaw źle.
Z nami nasi przodkowie się tak nie pieścili …
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Prawdopodobnie nie będziecie zaskoczeni, że nawet na podstawie tak poplarnego tygodnika nie
dołączył do mnie ani jeden głosujący - jeśli nie liczę mojej najlepszejgo kolegi Honzu Hoftu, jednego z
najlepszych czeskich ortopedów, który do mnie zadzwonił, że naprawdę trafiłem w opiekę zdrowotną w
dziesiątkę i to potwierdza lekarz.
Także nie brzmi to więc jak zarzut dla młodego pana Jiřímu Luxovi - ale jak się zachować, skoro
wspomniany Andrej Babiš obiecał ludziom wszystko ?! A oni to jedzą ?! To musieliby być inni ludzie, inni
wyborcy, którzy powiedzieliby coś takiego: Ja tym populistom nie wierzę już w ani słowo! Ja swoje dzieci,
wnuków i wnuków moich wnuków nie zadłużę w ten sposób ! To bym musiał się obrócić w grobie lub w
urnie! Ale takich bohaterów z małym „h”, jak u nas jest mało.
Ale – ta najlepsza wiadomość na koniec, chociaż wydaje mi się, że zaprzeczam sam sobie.
Legendarne kopyto diabła tkwi w szczegółach, w tym przypadku w obrocie „wydaje się”. Dość często
rzeczy nie wyglądają tak, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Nie jestem w rzeczywistości tak
pesymistyczny i nadal - podobnie jak prezydent Beneš na łożu śmierci - wierzę w dobrego ducha naszego
narodu.
Objawił się w 1989 roku i objawi się i teraz. Objawia się przy wielu drobnych okazjach, których
nawet nie zauważacie. Więc jeden za wszystkich.
Lubiliście jako dzieci chodzić na Vinnetoua ?! Nie znam nikogo, kto by nie kochał tych pozornie
wzorzystych i kiczowatych majów, pełnych nierozcieńczonej odwagi, honoru, sprawiedliwości, heroizmu.
Totalna lemoniada, mówią krytycy filmowi - opera mydlana.
A teraz zastanówcie się, że na przestrzeni lat powstało kilka nowych transkryptów filmowych. Zawsze je
obserwowałem - były znacznie bardziej realistyczne. Old Shattherhand i Vinnetou w nich strasznie
przeklinali, czasami bandyci bili ich mocno, czasem nawet rozbili sobie twarze, czasami jeden lub oboje
nagle wskoczyli do burdelu, wypili whisky i chyba jeśli dobrze pamiętam coś ukradli. Ale co się nie stało?
Tak realistyczna i powiedziałoby się współczesnemu człowiekowi sympatyczne odtworzenie filmu zostało
wyświetlone i natychmiast popadło w zapomnienie, podczas gdy oryginał, z pozytywnymi bohaterami bez
strachu i hańby przetrwał już trzy pokolenia i będzie zachwycać i wypełniać pięknymi uczuciami jeszcze
wnuki naszych wnuków! Czym to jest spowodowane? Cóż, to proste - bez względu na to, jak
powierzchowni jesteśmy, czy to słowami, czy raczej czynami, często jesteśmy pod wpływem kadry, wydaje
się, że lubimy tarzać się na nieuzasadnionych zwolnieniach lekarskich, nadużywamy system społeczny i
jakbyśmy chcieli wszystko zjeść i zadłużyć naszych wnuków – tak nasz brud jest tylko na wierzchu.
Głęboko w nas drzemią nieskorumpowane dusze, które tęsknią za prawdą, odwagą,
sprawiedliwością i heroizmem. A te w tych najgorszych chwilach zetrą ten powirzchowny brud, a my
będziemy ocaleni!
Kvido Štěpánek
P.S.
Chciałem skomentować Black Lives Matter i All Lives Matter, ale to już by było na długo.
Tak więc przynajmniej krótki cytat z niemieckiej gazety, który przetłumaczył mój wspaniały kolega Honza
Vaněk:
Słowo z niemieckiej gazety DIE WELT z 5. lipca 2020 w czeskim tłumaczeniu:
Volkert Herzog
Okres „postkonserwatywny” to okres proletariacki, którego symbole można streścić następującymi
terminami:
Utrata panowania nad sobą, przejawiająca się nieuregulowaną konsumpcją i pobłażaniem, wulgaryzmem,
prowokacyjnym wyśmiewaniem wszystkich konserwatystów, obywateli - i wreszcie zuchwałość, z jaką w
czasie„anything goes“jest wszystko konserwatywne, obywatelskie, kwestionowane i wyśmiewane 16

podczas gdy jest to obecnie niewłaściwie wykorzystywane jako fasada, jako kamuflaż do tego, aby pod
pozorem antykonserwatywnych celów promować własny egoizm i dbanie o siebie.
Są to prądy społeczne, które pod pozorem społeczeństwa służą temu, niszczą.

Poděkování spolupracovníkům aneb Krok za krokem proti CVD
V dnešní době se nestává tak často, že by šli všichni jedním směrem za společným cílem. Nám se to
podařilo a já jsem za to velmi rád.
Pátek 12. března 09:00 hod
Když jsem avizoval v pátek 12. března, že mohou Poláci zavřít hranice a nám budou chybět spolupracovníci
ve výrobě, všichni pokyvovali hlavami, že na pokyn případně nastoupí a pomohou. Mám na mysli všechny
THP a režijní pracovníky, kteří byli v ČR.
Pátek 12. března 14:00 hod
Vláda ČR vyhlásila nouzový stav platný od pátku 12. 3. 2020 od 14:00 hod
Sobota 14. března
Tak se stalo očekávané a Poláci skutečně o víkendu uzavřeli hranice. Konkrétně v sobotu 14. 3. o půlnoci.
Víkend (celou sobotu a neděli volali křížem krážem šéfové okolních firem včetně konkurenčních fabrik,
dopravci, novináři, co se děje, jak na to kdo reaguje, začaly padat první zmínky o uzavírání fabrik, pro nás to
bylo nepřijatelné).
Neděle 15. března
Když jsme v neděli posílali emaily a SMS, že v pondělí se sejdeme v 5:00 hod. ráno na mimořádné výrobní
poradě, kde si rozdělíme úkoly, očekával jsem, že se dostaví většina. Vyčkejme na pondělní ráno.
Zavřené hranice (130 Poláků zůstalo za hranicemi, nikdo nevěděl, co se bude dít).
Pondělí 16. března 05:00 hod
Ranní pondělní výrobní porada Velmi milé překvapení ovšem bylo, že jsme se sešli do jednoho! Přišli
prostě všichni oslovení!
(do jednoho THP a režijního jsme se sešli a rozdali si práci ve výrobě napříč směnami).
Za minutu pět bylo plné Atrium a mohli jsme začít. Ze zájmu lidí jsem byl nadšený! Situace, která vznikla,
byla na jedné straně velmi krizová, na straně druhé jsme to očekávali, takže jsme v podstatě počali jen
dělat kroky, které jsme měli napsané na papíru.
Člověk by mohl říci, že je ta chvála zbytečná... Mě ale nadchlo, že to lidem nebylo jedno, že všichni sledovali
zprávy ohledně uzavření hranic, podívali se do služebního mailu či mobilu a reagovali. Situace to byla
mimořádná! Nikdy jsme se na to nepřipravovali, a přeci jen jsme se sešli. Paráda!
Jednoduchý krizový plán jsme spíchli již v pátek, takže jsme byli krok napřed, a to bylo dobře, protože jsme
nebyli zaskočeni. Rozdělili jsme si úkoly a rozešli jsme se s jasným cílem.
Ten cíl byl překonat krátkodobou krizi. Bylo jasné, že krize bude dlouhodobá, až trvalá, ale potřebovali jsme
získat čas na plánování dalších kroků. Bylo to vcelku jednoduché. Vždy jsme měli připravené dvě až tři
varianty. Byli jsme připraveni na situaci špatnou, velmi špatnou a kritickou. Tu kritickou jsme naštěstí
nemuseli nikdy spustit.
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Po celou dobu překonávání této krize všichni spolupracovníci tahali, jak se říká, za jeden provaz, na jehož
druhém konci byla bublina CVD. Díky tomu se nám podařilo přežít první náraz, když jsme měli fabriku bez
většiny spolupracovníků, i ty další zlomy v průběhu krize.
Pojďme si krátce shrnout, jak to celé probíhalo, co vše se nám podařilo a pozitivně ovlivnilo naši úspěšnost,
ve které sehrála mimochodem značnou roli média, která se nám právě věnovala…

Pondělí 16. března v 06:00 hod
Ředitel ve výrobě (pan ředitel si oblékl montérky jako první a ukázal všem směr… Na tu první schůzku přišel
v montérkách a ze schůzky šel do lisovny odvážet výrobu).
Všichni šli makat (nikdo neodmítl práci, snažili jsme se vybírat dle potenciálu lidí určitou práci a profesi).
Pondělí 16. března v 08:32 hod
Roušky ihned (doba CVD zastihla národy a státní fondy rezerv nepřipravené, člověk si musel poradit sám a
tak jsme učinili i my. Vzali jsme antibakteriální sáčky do vysavačů a začali jsme šít první roušky tak, aby je
měl úplně každý. Roušky jsme sešívali kancelářskou sešívačkou, takže stačilo běžnou kancelářskou rutinu).
Kdo držel provoz firmy (všichni úkoloví pracovníci Češi, velké díky patří Mongolům a Ukrajincům).
Úterý 17. března ve 13:29 hod
ŠKODA AUTO oznamuje v oficiálním dopise zákazníkům uzavření závodů a zastavení výroby.
Úterý 17. března v 19:30 hod
Média zafungovala nad očekávání (jak se rozkřiklo, že je Štěpánek v montérkách, chytla se toho všechna
média, do večera toho byla plná televize a druhý den ostatní tištěná média. Nám začaly drnčet telefony
s nabídkou lidí na práci z celé republiky).
Středa 18. března v 6:00 hod
Pár Poláků se nevzdává (naši spolupracovníci, které CVD zastihl pod rouškou těch, kteří se nenechali
svléknout do naha, našli cestu přes Náchod a jezdili do práce 150 km, pár dní tady přespali a vrátili se zpět
do Polska). Všem ostatním to bylo jedno. Více v příspěvku Covid odhalil nejeden charakter.
Středa 18. března ve 14:00 hod
Automobilový průmysl se skutečně zastavuje na necelé tři týdny. My jedeme dál. Lidé v ČR panikaří a
někteří hledají práci. V médiích se dozvídají o jakési firmě Isolit, která funguje a dál vyrábí.
Čtvrtek 19. března
Brigádníci, firmy a naši dealeři D5 (začali se hlásit studenti, kteří byli doma, cizí firmy, kterým zůstali doma
řemeslníci z uzavřených fabrik a asi stovka agentur, všichni měli tisíce pracovníků, kteří neměli práci, doma
zůstali i naši dealeři z prodeje Bravospotřebičů, tato jednotka o síle 3 muži také okamžitě naskočila do
výroby).
Pátek 20. března
Zapůjčujeme naši uzavřenou školku vedle fabriky a přicházíme s plánem, hlídat děti našich
spolupracovníků. Bohužel, nikdo neměl zájem. Vláda schválila masové hlídačenky.
Objednávky stále chodily (v podstatě se čekalo na to, kdo první zavře fabriku a naruší tím celý
dodavatelský řetězec, objednávky chodily jak na běžícím páse, všichni si plnili sklady. My jsme měli jasno,
výroba pojede, lidí jsme měli dost, v podstatě jsme je už museli odmítat).
Pondělí 23. března
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Motúčko jede na plné obrátky a nestíháme vyrábět (Česko se zastavilo a lidé byli doma, copak asi dělali?
Práce kolem domu a k tomu nutně potřebovali naše Motúčko, objednávky na našem eshopu nabraly
neskutečné obrátky, v jednu chvíli jsme měli objednaných a nevyrobených 300 ks Motúček ).
Odstávka automobilek (jak oznámila první automobilka uzavření provozu, následovaly ji všechny ostatní).
Pátek 27. března
Nouzové noviny (přišli jsme s novým šířením informací v podobě Nouzových novin, které jsme našim
spolupracovníkům vydávali vždy, kdy to bylo třeba, celkem vyšla čtyři čísla).
Neděle 29. března
Snížený provoz (nejsme závislí jen na automobilkách, naše objednávky stále udržovaly fabriku v chodu,
takže jsme provoz jen snížili).
Čtvrtek 2. dubna
Posíláme dar. Zatímco firmy počítají ztráty ve velkém, Kvido Štěpánek daruje 1.000.000 korun na pomoc
rodinám v uprchlických táborech, prostřednictvím organizace Člověk v tísni. Tam je třeba pomoci v první
řadě.
Sobota 11. dubna
Víkend na zotavenou (krátké zastavení jsme naplánovali na Velikonoce a s výjimkou Nástrojárny jsme
výrobu o víkendu přerušili. Docela se to všem hodilo, únava z vypjaté situace se již projevovala).
Úterý 14. dubna
Omezený provoz (po Velikonocích jsme provoz ještě na dva týdny omezili a vyráběli jsme jen to nejnutnější
a neodkladné).
Konec dubna
Náběh automobilek (po náběhu automobilek jsme rozjeli i naší výrobu a čekali na nějaké objednávky, je
třeba si ovšem na rovinu říci, že předcovidový výrobní režim ještě hodně dlouho nebude mít nikdo, kdo je
napojený na automotiv, objednávky na auta šly prostě dolů).
Květen
Propouštění v okolních firmách (a propouštění v okolí, potažmo ČR na sebe nenechaly dlouho čekat a
okolní fabriky začaly masivně propouštět.…).
Červen
Přiblížení se běžnému provozu (hned po uvolnění vládních opatření se konečně rozjíždí celý průmysl a my
jsme začali alespoň přibližovat výrobu v lisovně do obrátek, které byly v únoru před CVD).
Co jsme vůbec nemuseli řešit (Nástrojárna v podstatě vůbec nezaznamenala, že se něco děje, množství
objednaných forem do výroby IB zaměstnávalo naše nástrojaře jako ve kterékoliv jiné době, takže tam se
pracovalo i o Velikonocích. A jak jsem již zmínil Motúčko, a to je moc dobře).
Na co se nemá zapomínat
Poděkování patří všem spolupracovníkům, kteří pracovali v době CVD, za jejich práci a přesčasy, a hlavně za
perfektní přístup v době zaškolování dalších pracovníků, které jsme nově posílali do výroby! Na nich to celé
stálo.
Díky všem THP a režijním spolupracovníkům, včetně dealerů D5, kteří přešli ze svých kanceláří do výroby a
přiložili ruku k dílu.
Díky panu řediteli, který ukázal všem správný směr, když šel za tím, co ho nejvíce táhne - a to je výroba.
Konec konců to bylo přesně to, co strhlo mediální zájem o IB s následnou nabídkou pracovníků z celé
republiky. Panu řediteli patří díky za důvěru, kterou nám dal s řízením krizového štábu.
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Díky Karlu Slavíkovi za skvělou spolupráci ve štábu.
Pokud se to zdá někomu přehnané, tak říkám není. Měl jsem možnost slyšet asi stovku firem, jak si
nevedly, a jsem pyšný na to, jak se lidé v naší fabrice semkli a šli si za svým.
Udržet tu naši fabriku v chodu a nevymýšlet, jak se vyválet doma!
Milan Žemlička, Personalista IB

Zpráva z našeho učiliště v Nástrojárně IB
V našem učilišti - v nástrojárně IB - jsme ukončili školní rok 2019/2020 předčasně.
Do plánovaného kalendáře nám scházel jen jeden měsíc, takže se nám podařilo splnit cca 80% plánované
praktické části. Žáci se vystřídali celkem na 10 pracovištích jak strojních, tak ručních prací. Počínali si dobře
a práci zvládali bez větších problémů. Ti nejlepší v poslední části zkusili pracovat na CNC strojích, což byl
určitý bonus, protože jinak se k těmto strojům dostávají až ve 3. ročníku.
Prvním rokem jsme pracovali hned se dvěma učilišti současně a můžeme říci, že jsme to zvládli dle
očekávání.
Žáci SOU Lanškroun a SOU Letohrad k nám dojížděli střídavě ob týden, takže naše učiliště je v provozu
každý pracovní den. Neznamená to jen otevřít učiliště, ale mít připravenou práci a zkušené instruktory,
které v nástrojárně máme. Za tuto nadstandardní činnost, kterou si nemůže dovolit každá fabrika,
děkujeme vedení naší firmy a nástrojárně.
V tomto vzdělávání a praktickém procvičování budeme pokračovat i v září s novým školním rokem
2020/2021.
Již třetím rokem se druháci nástrojaři stanou součástí opravdické nástrojárny, kde se naučí a dozví
mnohem více, než kdyby se učili na klasickém učilišti. To je prostě holý fakt, který uznávají jak mistři
odborného výcviku, tak i sami žáci. Mají totiž možnost vidět na svém pracovišti nejen to, jak se rodí forma čili všechny díly, ze kterých je složena, ale také, jak funguje a k čemu vlastně slouží.
To samozřejmě žádné učiliště nemůže poskytnout.
Těšíme se na další spolupráci s SOU Lanškroun a SOU Letohrad.
Milan Žemlička
Personalista IB

Covid odhalil nejeden charakter, ba dokonce, svlékal do naha…
Říká se, že vše zlé je k něčemu dobré... A to je pravda!
Nedávná krize kolem CVD odhalila mnohé, které mělo být utajeno kdesi v útrobách našich některých
kolegů. Když přijdou doby zlé anebo neplánované situace, lidé na ně reagují různě. Na jedné straně začínají
vynikat ti, od kterých by to nikdo nečekal, což je moc milé, ale na straně druhé přicházejí mnohá
překvapení od jiných, se kterými by člověk počítal právě v dobách nejtěžších. Některé takové rádoby
kolegy a kamarády těžká doba svlékne doslova do naha a odhalí se jejich pravá tvář, což bývá dosti nemilé.
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O tato milá či nemilá překvapení jak v pracovním, tak i osobním životě nebyla nouze, a to je dobře. Člověk
má vědět, na čem je. Dobře oděný, usmívající se a na oko vstřícný člověk ještě neznamená, že to s námi
myslí dobře… Bohužel, v blahobytu mu to léta procházelo. Stačilo podstrčit jeden drobný úspěch, pozvat
někoho na kávu, vézt se na vlně úspěchu týmu, poukazovat na nezdary druhých, i tím lze vyniknout, ale
v dobách zlých musí zabrat všichni, a když se chce někdo vézt, hned se to projeví, a to je taky dobře.
Jsem celkem rád, že to není jen můj osobní názor nebo náš názor tady v IB, ale napříč republikou a světem.
O charakteru hovoří skutečně mnoho osobností - kdo koho nadchl nebo naopak zklamal svým jednáním,
počinem, skutkem... Je to hlavně v branži starostů, lékařů, hasičů, prostě těch, kterých se krizová doba
dotýká v první linii a potřebují jakoukoli dobrou spolupráci ostatních. Kdekoliv jsem se objevil, vždy od
těchto lidí zaznělo slovo charakter. Je to zvláštní, jak se společnost dokázala zaměřit na tento nešvar! Je to
přirozené...
Krizové situace vyžadují rychlá, až blesková rozhodnutí a řešení. Není čas dohadovat se, kdo má pravdu.
Někdo kompetentní, kdo má důvěru, to musí vzít na sebe a dělat určité kroky. Všichni ostatní musí
spolupracovat a následovat ho. Spousta lidí, kteří odhalili svůj charakter, bohužel nedokáže pracovat
týmově, pro tým, pro ostatní, protože jim jde jen o vlastní osobní dobro a už vůbec si nechtějí nechat urvat
něco ze svého. Oni přeci za tu krizi nemohou!
Je dobře, že se odhalili. Další důležitý prvek určité neochoty spolupracovat v krizové situaci je, že se zachází
do rizika, rizika toho, že každá mince má dvě strany a zvolená cesta nemusí být vždy posléze vyhodnocena
jako správná. Pro některé lidi je lepší držet se zpět, být určitým pozorovatelem, jak se situace vyvine, a
čekat na obrat. Ti pak jako první křičí, že se vše mělo udělat jinak. To je zákeřné, že… Upozorňuji, že na
tohle se nedá použít staré a dobré: „Po bitvě je každý generálem,“ protože toto počínání je odtažité a se
zlým úmyslem nepomoci. Tady bych snad použil: „Já budu generálem až po bitvě!“
Nejčastějším prohřeškem bylo zneužívání sociálního zabezpečení, svádění své neschopnosti na
neschopnost pracovní, neúčast v pracovním režimu na základě ohledu na staré lidí nebo děti v rodině,
předstíraný strach o své vlastní zdraví a svých rodin, a tak bych mohl pokračovat…
Zamysleme se nad tím a buďme lepší společností! Bůh ví, co se na nás chystá.
Naše společnost bude muset někdy v budoucnu čelit daleko větším krizím, než byla tato cvičná stezka
odvahy.
Milan Žemlička
Personalista IB

Covid ujawnił niejeden charakter, ba do końca, rozebrał do naga
Mówi się, że wszelkie zło jest na coś dobre... I to prawda!
Niedawny kryzys związany z CVD ujawnił wiele rzeczy, które miały być ukryte gdzieś w głębi naszych
niektórych kolegów. Kiedy nadchodzą złe czasy lub nieplanowane sytuacje, ludzie reagują na nie różnie. Z
jednej strony ci, po których nikt by się tego nie spodziewał, zaczynają się wyróżniać, co jest bardzo miłe, ale
z drugiej strony pojawia się wiele niespodzianek od innych, na których by człowiek liczył właśnie w tych
najtrudniejszych czasach. Niektórych takich potencjonalnych kolegów i koleżaki trudny czas rozbiera
dosłownie do naga, a ich prawdziwa twarz zostaje ujawniona, co bywa dosyć nieprzyjemne.
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Takich miłych czy przykrych niespodzianek nie brakowało zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym i to
jest pozytywne. Człowiek musi wiedzieć, na czym stoji. Dobrze ubrany, uśmiechnięty i przyciągający wzrok
człowiek jeszcze nie oznacza, że dobrze o nas myśli… Niestety w dobrobycie mu to przechodziło lata.
Wystarczył jeden mały sukces, zaprosić kogoś na kawę, przeżyć falę sukcesu zespołu, wskazać porażki
drugich, i tym można się wyróżnić, ale w złych czasach każdy musi pracować, a jeśli ktoś chce się ,,wozić‘‘,
natychmiast się to uwidoczni, i to też jest dobre.
Cieszę się, że to nie tylko moja osobista opinia czy opinia nas w IB, ale całej republiki i świata.
O charakterze mówi wiele osobowości – kto kogo inspirował albo przeciwnie rozczarował swym
zachowaniem, swoimi działaniami, czynami ... . Dotyczy to głównie burmistrzów, lekarzy, strażaków, tych,
których czas kryzysu dotyka w pierwszej linii i potrzebują dobrej współpracy pozostałych. Gdziekolwiek się
pojawiłem, zawsze od tych ludzi słychać było słowo „charakter”. Jest to dziwne, jak firma była w stanie
skupić się na tym bałaganie! To jest naturalne ...
Sytuacje kryzysowe wymagają szybkich decyzji i rozwiązań. Nie ma czasu na kłótnie o to, kto ma rację. Ktoś
kompetentny, ktoś, kto budzi zaufanie, musi wziąć to na siebie i podjąć określone kroki. Wszyscy pozostali
muszą współpracować i podążać za nim. Niestety, wiele osób, które ujawniły swój charakter, niestety nie
zdołają pracować jako zespół, dla zespołu, dla innych, ponieważ im chodzi tylko i wyłącznie o swoje własne
dobro i już wcale nie chcą, aby coś własnego zostało im odebrane. Oni przecież za ten kryzys nie mogą!
Dobrze, że zostali zdemaskowani. Kolejnym ważnym elementem pewnej niechęci do współpracy w sytuacji
kryzysowej jest to, że jest ona traktowana jako ryzykowna, ryzyko, że każda moneta ma dwie strony, a
obrana ścieżka nie zawsze może być później oceniona jako poprawna. Dla niektórych ludzi lepiej jest się
powstrzymywać, być swego rodzaju obserwatorem rozwoju sytuacji i czekać na zmianę. Ci jako pierwsi
krzyczą, że wszystko powinno być zrobione inaczej. To podstępne, prawda … Zwracam uwagę, że nie
można do tego zastosować starego i dobrego: „Po bitwie każdy jest generałem”, ponieważ to działanie jest
wycofane i nie pomoże w złych zamiarach. Tutaj użyłbym: „Ja będę generałem dopiero po bitwie!”
Najczęstszymi przestępstwami było nadużycie zabezpieczenia społecznego, przenoszenie swojej
nieudolności na niezdolność do pracy, nieuczestniczenie w reżimie pracy ze względu na starszych ludzi lub
dzieci w rodzinie, udawany strach o zdrowie własne i zdrowie swojej rodziny, i tak bym mógł
kontynuować…
Pomyślmy o tym i bądźmy lepszą firmą! Bóg wie, co nas czeka.
Nasze społeczeństwo będzie musiało kiedyś w przyszłości stawić czoła znacznie większym kryzysom, niż ta
ścieżka odwagi.
Milan Žemlička
Pracownik działu personalnego IB
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Shrnutí stáže pana profesora…
From: František Kristen <kristenf@seznam.cz>
Sent: Sunday, July 5, 2020 12:14 PM
To: stepanek@isolit-bravo.cz
Subject: Stáž u zaměstnavatele
Vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych Vám i všem Vašim spolupracovníkům vyjádřil poděkování za možnost, vykonat stáž ve
Vašem závodě Isolit-Bravo, s.r.o. v Jablonném nad Orlicí. Zároveň bych chtěl touto cestou poděkovat
personalistovi panu Milanu Žemličkovi, který mi včas zajistil během stáže jednotlivá pracoviště Vašeho
závodu a seznámil mě s výrobou. Velmi si vážím Vašich provozních porad, které mi umožnily nahlédnout do
řešení výrobních problémů, odstranění poruch technických zařízení a plnění výrobních programů.
Během stáže jsem se seznámil s logistikou, skladovým hospodářstvím, přípravou materiálu, BOZP,
účtárnou, lisovnou, lakovnou, s výrobou, montáží a testováním Motůčka a nakonec s náplní práce
recepčního. Na všech pracovištích byli ke mně Vaši spolupracovníci velice vstřícní a ochotně mi odpovídali
na všechny dotazy kolem výroby a technologie.
Stáž ve Vašem závodě byla obohacením mé dlouholeté pedagogické praxe a významně přispěje na
našem gymnáziu k získávání studentů pro studium technických a přírodovědných oborů na vysokých
školách. Stáž je i součástí projektu " Šablony 2019 - 2021", do kterého se naše gymnázium přihlásilo. Po
splnění všech kritérií získá naše škola finanční prostředky na modernizaci učeben a vybavení laboratoří
fyziky, biologie a chemie.
Přeji Vám, pane řediteli, pevné zdraví a mnoho pracovních úspěchů v oblasti vývoje, výroby i odbytu
Vašich výrobků.
S úctou RNDr. František Kristen
Gymnázium Ústí nad Orlicí
Redakce dodává:
My děkujeme panu profesorovi Kristenovi, tak zkušenému pedagogovi, za milá a upřímná slova.

Úhel pohledu Karla Slavíka…

Dobrý den všem!
Začnu jedním rčením - že všechno zlé je k něčemu dobré…
Co by mohlo být na pandemii dobrého????
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Musím pouze suše konstatovat, že situace, která vznikla, není nic takového, na co by se dalo připravit či
plánovat. V takových chvílích se začnou projevovat charaktery lidí a jejich úvahy o tom, zda si vážím práce a
jsem rád, že mám zaměstnání, nebo mi na tom nezáleží.
Uvedu několik velice konkrétních příkladů. Musím říct, že z mnoha mi je smutno a že jsem se spletl v lidech
bez ohledu na to, jaké národnosti dotyčný či dotyčná je.
V den, kdy se zavřely hranice, jsme se během jednoho dne dostali do stavu, že na směně nebyli
režisté, operátoři atd. Největším problémem bylo, že naši zákazníci stále ještě požadovali objednané výlisky
na daný termín. Ze 130 polských pracovníků projevilo zájem pouze pouhých 6 spolupracovníků, kteří se
zajímali o práci i v tomto období.
Musím se přiznat, že jsem byl zklamán nejen z polských pracovníků, ale také pár českých jedinců.
Když nastala tato mimořádná situace, požádal jsem technologa vzorkaře, který byl toho času na
neschopence s ramenem, zda by nám mohl pomoct alespoň tak, že by pouze rozjížděl výrobu - tedy pouze
mačkal prstem obrazovky na lise. Odpovědi se mi dostalo, že byl ještě ten den u lékaře, který mu zakázal
jakoukoli práci. Nechci to nějak komentovat, ale shodou okolností jsem jel po náměstí a vidím dotyčného
pána, jak nese dvě plné tašky s nákupem. Zajisté dostal od lékaře doporučení, aby si průběžně vytahoval a
posiloval ruce.
Jako další příklad mohu uvést polské seřizovače, kteří byli za své výkony placeni velice slušně. Místo
toho, aby se zajímali, jaká je aktuální situace a kdy budou moci nastoupit do práce, tak za celé tři měsíce
ani nezvedli telefon. Pro mě to je jediný signál - že o takové pracovníky bez zájmu nemám zájem a je
potřeba se domluvit, aby se zwolnili. Naopak musím vyzdvihnout Adama Koziarzewského, který byl lídrem
té polské šestice, která nám významně pomohla.
Hodně smutným případem je pro mě pracovník, který zde mnoho let působil jako „guru“ polských
spolupracovníků, a musím natvrdo říct, že za nadstandardní peníze. Pokud si někdo myslí, že by dotyčný byl
vděčný a jevil zájem o stav a o to, co se děje v krizové situaci s firmou, která mu sypala horem dolem, tak se
šeredně spletl! Pro mě to byla další hořká pilulka, kterou jsem musel spolknout, protože po pěti měsících
reakce žádná.
Co říci závěrem?
Musíme být připraveni na to, že situace se může opakovat. Je třeba mít ve svém pracovním týmu pouze
takové spolupracovníky, na které se mohu spolehnout a o kterých vím, že mě nenechají ve štychu, když je
budu nejvíce potřebovat.
Karel Slavík
Vedoucí lisovny

Punkt widzenia Karela Slavíka…
Dzień dobry wszystkim!
Zacznę od jednego powiedzenia - że wszelkie zło jest na coś dobre ... Co może być dobre na pandemii ????
Muszę tylko sucho stwierdzić, że zaistniała sytuacja nie jest niczym, na co można się przygotować lub
zaplanować. W takich chwilach zaczną pojawiać się charaktery ludzi i ich przemyślenia na temat tego, czy
cenię sobie pracę i cieszę się, że mam zatrudnienie, czy nie zależy mi na tym.
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Podam kilka bardzo konkretnych przykładów. Muszę powiedzieć, że wiele z nich jest smutnych i że myliłem
się co do ludzi, bez względu na to jakiej narodowości jest konkterna osoba.
W dniu, gdy zamknięli granic w ciągu jednego dnia doszliśmy do stanu, że na zmianie nie było
pracowników godzinowych, operatorów itp. Największym problemem było to, że nasi klienci wciąż żądali
realizacji złożonych zamówień wyprasek na dany termin. Spośród 130 polskich pracowników tylko 6
współpracowników wykazało zainteresowanie pracą w tym okresie.
Muszę przyznać, że byłem rozczarowany nie tylko polskimi pracownikami, ale także kilkoma
Czechami. Kiedy zdarzyła się ta niezwykła sytuacja, zapytałem technologa wzorków, który był wówczas na
zwolnieniu lekarskim z ramieniem, czy mógłby nam pomóc przynajmniej z rozpoczęcie produkcji - to znaczy
po prostu naciskjąc palcem na panel znajdujący się na prasie. Otrzymałem odpowiedź, że był w tym dniu u
lekarza, który zabronił mu wykonywania jakiejkolwiek pracy. Nie chcę tego jakoś komentować, ale
zbiegiem okoliczności przejeżdżałem przez rynek, i widziałem tego konkretnego pana niosącego dwie pełne
reklamówki z zakupami. Pewnie dostał od lekarza zalecenie, aby sobie na bieżąco rozciągał i wzmacniał
ręce.
Jako kolejny przykład mogę wymienić polskich ustawiaczy, którzy byli wynagrodzeni bardzo przyzwoicie za
swoją pracę. Zamiast tego, żeby zainteresować się jaka jest aktualna sytacja i kiedy będą mogli wrócić do
pracy, to za całe trzy miesiące nawet nie odbierali telefonu. Dla mnie jest to jedyny sygnał - że takimi
pracownikami, którzy nie są zainteresowani pracą, ja zainteresowany nie jestem, że należy się dogadać, aby
się zwolnili. Przeciwnie, muszę wyróżnić Adama Koziarzewskiego, który był liderem polskiej szóstki, która
nam znacznie pomagała.
Bardzo smutnym przypadkiem jest dla mnie pracownik, który pracował tu od wielu lat jako „guru” polskich
współpracowników i muszę powiedzieć, że za ponadstandardowe pieniądze. Jeśli ktoś myśli, że dana osoba
byłaby wdzięczna i wykazałaby zainteresowanie sytuacją i tym, co się dzieje w sytuacji kryzysowej z firmą,
to się strasznie myli! Dla mnie była to kolejna gorzka pigułka, którą musiałam przełknąć, ponieważ po pięciu
miesiącach nie ma żadnej reakcji.
Co powiedzieć na zakończenie?
Musimy być przygotowani na powtórzenie się sytuacji. Należy mieć w swoim zespole tylko takich
współpracowników, na których można liczyć i wiedzieć, że nie zostawią mnie na lodzie, kiedy będę ich
najbardziej potrzebował.
Karel Slavík, Kierownik lisovny

Road No. 11 - Bredůvka - Jablonné n/O
Jezdím každý den do práce trasu Ústí nad Orlicí a zpět a většinou
přes Šedivec.
Od podzimu 2019 (jak opadalo listí) jsem si všiml, že úsek silnice
uvedený v názvu článku je lemován velkým množstvím PET lahví,
které byly nasazené na větvích keřů a stromů. Nejdříve jsem si
lámal hlavu tím, jaký to má účel. Chtěl tím snad někdo naznačit, jací
jsme my lidé nepořádníci (slovo prasata jsem záměrně nepoužil,
abych tato zvířata neurazil)? Ptal jsem se na názor kolegů v práci,
auta nějakou tu lahev neviděl.
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Pomyslný pohár přetekl jednu neděli na jaře, kdy jsem vzal Péťu a celý
tento úsek jsme od PET lahví a dalších na zemi se válejících plastů
(včetně cedulky z naší firmy: "ocelový odpad - špony - zodpovědný p.
Kayzer") vyčistili. Trvalo to asi tři hodiny a výsledkem byly tři plné pytle
plastového odpadu.
A proč jsem tento "pidi" článek vlastně napsal? Protože jsem chtěl.
Každý si tam najděte, co chcete. 
Petr Bodlák

Pravý odkaz JUDr. Milady Horákové dnešku
V nedávné době jsme si připomněli 70. výročí odsouzení a následné popravy odvážné ženy a bojovnice za
pravdu Milady Horákové v komunisty zinscenovaném politickém procesu.
Byl jsem však překvapen, že v médiích nerezonoval ani tak její odkaz, jako spíše její portrét s nápisem
Zavražděna komunisty a promítání její fotky během tiskové konference KSČM. Je to škoda. Je trochu
zvláštní, že zrovna její jméno bylo právě nyní takto dle mého názoru zneužito v současných politických
bitvách. Proč obří plachty s její podobiznou nevlály před dvaceti či deseti lety, když bylo také takové kulaté
výročí?
Že komunisté nebyli před třiceti lety zakázáni, s tím nyní už moc neuděláme. Prezident Havel nechtěl být
jako ONI. Jeho postoj chápu. Naši komunisté těžili z protestních hlasů lidí nespokojených se stavem
demokracie, tudíž její voliči nevymřeli, jak se všeobecně předpokládalo. Naopak. Paradoxně nejvíce ublížil
komunistům Andrej Babiš, k němuž řada voličů přešla a stále v něm vidí spasitele. Koronavirová krize a její
PR ztvárněné hnutím ANO to ještě více posílily. Vzhledem k faktu, že Babiš měl malý koaliční potenciál,
využili své historické šance právě naši komunisté a vládu nyní drží. Není to úplně skvělé vysvědčení
polistopadového vývoje.
Bohužel vinu na současném stavu nesou dle mého názoru právě zavedené demokratické strany, které se
v dobách divokých privatizací a následných škrtů příliš nevyznamenaly. Není tedy na místě dělat trochu
něco jiného než se zaštitovat portrétem Milady Horákové? Nebylo by lepší jít naproti oněm zklamaným
voličům, přiznat svůj podíl viny a nabídnout jim jinou a lepší alternativu? To by mohla být ta správná cesta,
jak minimalizovat podíl komunistů na moci. Samotná doktorka Horáková si jistě zaslouží důstojnější
připomínku než jen obří plachtu s jejím portrétem. Celý její život byl bojem za pravdu. O tu usilovala jako
právnička, jako představitelka ženského hnutí i jako bojovnice proti nacismu a komunismu. Boji za tuto
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pravdu obětovala vše – odloučení od své rodiny a malé dcery a nakonec i celý svůj život. Ne náhodou se tu
nabízí přirovnání k mistru Janu Husovi či k Janu Palachovi. Všichni zaplatili za mravní ideál cenou nejvyšší.
Mohli to vzdát, mohli rezignovat, mohli odvolat, ale nesnížili se k tomu a nesešli ze své cesty.
Boj Milady Horákové ale řadím nejvýš. Nikdo ze zmíněných po právu velkých mužských postav našich dějin
nebyl rodičem, Horáková ano. Nikdo z českých žen snad s výjimkou neprávem opomíjené senátorky
Plamínkové popravené nacisty a velkého vzoru Horákové nedošel ve svém boji za pravdu tak daleko.
Setkávám se s názory, že její postoj byl egoistický, že měla rodinu a měla se věnovat malé dceři a na
politiku rezignovat. Nebyl by právě tento akt projevem egoismu, který by dceři neumožnil žít svobodnější
život? Kdo jiný než bojovnice za ženská práva mohl lépe vnímat tento rozpor? Její obhajoba během
procesu, kdy odmítla hrát předem připravené divadlo, a nakonec i její oběť jasně ukázaly, že tu jsou lidé,
kteří se nechtějí smířit s daným stavem věcí a chtějí pro společnost a své děti svobodný vývoj.
Myslím si, že právě reflektování tohoto jejího životního příběhu a postoje současné připomínce nejvíce
chybělo. Přitom právě její život a neuhnutí z cesty je pro dnešek hodně inspirativní. Nemám na mysli, že
bychom museli hned obětovat životy, ale určitě bychom měli více čerpat z jejího mravního poselství, které
současná doba tolik postrádá a zároveň tolik potřebuje.
Jiří Lux, učitel a výchovný poradce v ZŠ a MŠ Bílá Třemešná, okres Trutnov
Pro Občasník oslovila syna Hana Luxová, servis

Dva světy
Nevím, jak si to kdo uvědomujeme, ale všichni jsme součástí strojku, který se jmenuje
Dobročinnost Isolit-Bravo.
Ročně dáváme na tyto účely přes čtyři miliony korun a letos to bude zřejmě až dvakrát tolik!
Řekl bych, že tahle zpráva snad musí každého potěšit. Co mě ale vůbec netěší, jsou dva světy, ve kterých se
já pohybuji.
Ten jeden je při čtení dopisů od žadatelů o podporu – věřte mi, že vám přitom běhá mráz po zádech
nahoru dolů, a kdybyste to nepovažovali za nechlapské, tak se rovnou naplno rozbrečíte. Jsou to
srdceryvné příběhy! A to je ta největší část mého problému – přemýšlím, jak je to možné, že ti lidé musí
prožívat, co prožívají. Kde se vzala ta nespravedlnost?! Proč není tenhle svět zařízen tak, aby k ničemu
takovému a podobnému ani náhodou dojít nemohlo a nedocházelo?! Čím se ti lidé provinili, že musí takhle
trpět?! Takové a podobné otázky mi nedávají spát, ale můžu s tím udělat jenom velmi málo = že jim
pomůžeme finančně. Co je to ovšem ve srovnání s jejich obrovským problémem?! Maličká nicka…
A pak je tu ten druhý svět, do kterého vkročím hned, jak složím zpátky do obálky ten dopis či zavřu
ten e-mail a složím brejle do futrálu. Vyrazím do fabriky a tu potkávám lidi, kteří žijí v docela jiném světě.
Jejich problémy jsou problémky o několik řádů menší než lidí v tom předchozím světě – ale přesto! Člověk
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by čekal, že se budou smát a budou šťastní, že nějakým neznámým řízením božím či osudu mají tu výsadu
žít v tom světě druhém, pouze se svými nicotnými a prkotinovými problémky. Ale oni ne – mnohdy jsou
zamračení, naštvaní, nabubřelí, odměření, neřku-li někteří rovnou zlí. Zlobí se, že by snad měli udržovat
nějaký pořádek?! Že by snad, když jsou třebas mistři, měli porušit falešné kamarádství a trochu srovnat
nepořádného či nedbalého spolupracovníka?! Sebrat papírek?! Nevyrábět zmetky?! Dodržovat své
pracovní popisy? Technologické postupy?! No, považte, kdo to jaktěživ kdy slyšel?! Co on to ten Štěpánek
zase po nás chce?! On si nás vůbec neváží?!
Nechci se nikoho ze svých jinak milých spolupracovníků dotknout – ale přemýšlejte, prosím, jaké
nádherné výsady se nám dostalo, že žijeme v tom světě druhém! A možná se vám hned naše problémky
promítnou v té své skutečné pidi-velikosti. Možná budeme hned šťastní, jak bychom také měli být, budeme
si vážit své práce a toho našeho světa. Možná se i sehneme pro povalující se papírek a možná i dáme
najevo nepořádníkovi či hulvátovi, že není normální a že k nám nepatří. Možná začneme dodržovat
technologickou kázeň, pořádek, zodpovědnost za svoji práci.
Promiňte mi moji upřímnost, přátelé!
Kvido Štěpánek

Dobrý den pane řediteli,
ráda bych vám všem svým jménem a jménem dcerky poděkovala, že jste
se podíleli na pořízení speciální tříkolky, která nám pomůže v rehabilitaci a
alternativě sportovního vyžití a pomohli nám tak v nelehkém boji
s nemocí. Moc si vážíme vašich finančních příspěvků, budeme přes léto
pořádně makat, abychom ji využili na 100% (od jara do podzimu
jezdíme
o děláte a jak pomáháte.
Každá pomoc zahřeje na srdci a dodá obrovskou chuť do dalšího boje.
V příloze posílám fakturu, potvrzení banky o zaplacení a fotografie.
S přátelským pozdravem, Lenka Severová s Verunkou

Dwa światy
Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale wszyscy jesteśmy częścią maszyny, która się nazywa
Dobroczynność Isolit-Bravo.
Rocznie na te cele przeznaczamy ponad cztery miliony koron, a w tym roku to będzie prawdopodobnie
dwa razy więcej!
Powiedziałbym, że ta wiadomość musi zadowolić wszystkich. Ale to, co mnie w ogóle nie cieszy, to dwa
światy, w których się poruszam.
Ten jeden jest podczas czytania listu od osób ubiegających się o wsparcie - uwierzcie mi,
że przechodzą ciarki po plecach, a jeśli uważacie to za nie męskie, to odrazu zaczniecie płakać.
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Są to bolesne historie! I to jest ta największa część mojego problemu - zastanawiam się, jak to jest możliwe,
że ci ludzie muszą przejść przez to, przez co przechodzą. Skąd wzięła się ta niesprawiedliwość? Dlaczego ten
świat nie jest skonfigurowany w taki sposób, że nic takiego i podobnego nie może się wydarzyć
przypadkiem? Czym ci ludzie sobie zasłużyli na to, żeby tak cierpieć ? Takie i podobne pytania nie pozwalają
mi spać, ale niewiele mogę na to poradzić = pomożemy im finansowo. Ale co to jest w porównaniu z ich
ogromnym problemem? Mała drobnostka…
A potem jest ten drugi świat, do którego wkraczam natychmiast, gdy wkładam z powrotem list do
koperty lub zamykam e-mail i władam okulary do futeriału. Idę do fabryki i tu spotykam ludzi, którzy żyją w
zupełnie innym świecie. Ich problemy są o kilka rzędów mniejsze niż ludzi z poprzedniego świata - ale
nadal! Człowiek by się spodziewał, że się będą śmiać, że będą szczęśliwi, że przez jakąś nieznaną kontrolę
nad Bogiem lub przeznaczeniem mają przywilej życia w innym świecie, tylko ze swoimi nieistotnymi i
nędznymi problemami. Ale oni nie - często marszczą brwi, są niezodowoleni, wkurzeni, nie mówiąc już
poprostu, że są źli. Denerwują się, że powinni utrzymywać porządek? Że jeśli na przykład są majstrami,
powinni zerwać fałszywą przyjaźń i trochę naprawić niechlujnego lub nieostrożnego współpracownika?
Podnieść papierek? Nie wynieść odpadków? Postępować zgodnie z opisami stanowisk? Procedury
technologiczne ?! No zastanówcie się, kto kiedykolwiek o tym słyszał? Co on znowu Štěpánek od nas chce?!
On nas w ogóle nie szanuje?
Nie chcę dotykać żadnego z moich miłych współpracowników - ale przemyślcie proszę, jaki
wspaniały przywilej dostaliśmy, że żyjemy w tym drugim świecie! A może się wam natychmiast nasze
problemy odzwierciedlą w tym prawdziwym rozmiarze pidi. Może będziemy tak szczęśliwi, jak powinniśmy,
docenimy naszą pracę i pracę naszego świata. Może pochylimy się nad kawałkiem papieru, a może
pokażemy niechlujowi czy gburowi, że to nie jest normalne i że nie pasuje do nas. Może zaczniemy
utrzymywać dyscyplinę technologiczną, porządek, odpowiedzialność za swoją pracę.
Wybaczcie moją szczerość, przyjaciele!
Kvido Štěpánek
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Čapkova 400/13, 140 00 Praha 4 – Michle
Tel: +420 261 223 842, Fax: +420 261 223 841
www.dumseniorumichle.cz, email: info@dumseniorumichle.cz

Vážený pan
Ing. Kvido Štěpánek

Poděkování za firemní finanční dar ve výši 150.000.-Kč

Vážený pane inženýre,
já samozřejmě vím, že jste ředitelem a majitelem veliké firmy, ale dovoluji si Vás oslovit jen jako
soucitného a velkorysého muže.
Někdy se stane, že se nám život obrátí během několika chvil úplně „naruby“, věci dosud běžné nedávají
smysl a můžete se pouze ptát, jak se to mohlo stát…
A tohle přesně se přihodilo mně a mojí paní, se kterou Dům seniorů Michle vedu.
Poslední zhruba dva měsíce jsme v karanténě, naši zaměstnanci musí pracovat v kompletním
„protivirovém“ oblečení, i když na to nebyli připravováni a já se ještě v tom celém příšerném stresu musím
ptát, jestli udržím firmu v chodu…
A když vidím, jak mámy, které mají doma malé děti a ne úplně zdravého manžela, pracují s nasazením
bez ohledu na riziko, tak jsem dojat a musím udělat vše pro to, abych se o ně mohl postarat po stránce
hmotné.
Po této cestě, která trvá už dva měsíce, jsem poztrácel zbytky své pýchy a dělám věci, které jsem si
neuměl představit. Třeba žádám o peníze…
Nejprve to byl pan inženýr Březina, který nám svým velkorysým darem naprosto vyrazil dech a pak byl
ještě tak laskav, že se obrátil se žádostí o pomoc na Vás. A protože pana inženýra trošku znám, je mi jasné,
že to jistě nedělá často.
A vidím, že jste člověk podobného ražení jako pan Ing. Březina. Vy jste taktně, rychle a bez zbytečných
řečí pomohl tam, kde je to potřebné a nutné.
Já v podstatě ani nevím, jak Vám poděkovat, protože Váš dar nám pomůže překonat tu nejhorší krizi a
snad vše ustojíme.
Bylo by škoda, kdybychom museli skončit, neboť jsme zařízením unikátním, spojení sociální služby a
ambulantního zdravotnického zařízení, díky čemuž jsme schopni se postarat o velmi nemocné a velmi staré
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klienty. I proto nás pandemie zasáhla tak strašlivě, neboť naši klienti jsou již skutečně na konci cesty, nemají
již žádné rezervy a každá změna zdravotního stavu, byť malá, může být pro ně fatální.
Je to práce těžká, zvláště pak pro naše ošetřovatelky, které naše klienty doprovází až k jejich konci.
Každé poděkování Vám je málo, protože i díky Vám máme všichni u nás v této době zkoušky naději.
A to je víc, než si člověk jako já může přát.
Moc Vám děkuji. Jménem svým, jménem našich zaměstnanců a hlavně jménem našich seniorů, kteří jsou
u nás již zvyklí a každou změnu by nesli velmi těžce.
Kdybyste chtěl někdy, v dobách klidnějších, si naše zařízení prohlédnout, budeme rádi.
Ještě jednou děkuji a zůstávám v dokonalé a skutečně nepředstírané úctě.

Lumír Bareš
Dům seniorů Michle
Jednatel společnosti
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GENERAČNÍ SOUBOJ
BABY, X, Y nebo Z ?
Ke které generaci patříte vy? :-)
Generace BABY BOOMERS

1946 - 1964 -

Kontrast nade vše ! :-)

USA míří vstříc poválečné prosperitě a z gramofonů se line hlas Elvise Presleyho. Studenti lační po
vysokoškolském vzdělání, jakási „zlatá mládež“ má možnost těšit se z vysokých příjmů a ze vzdělání.
V Československu je však do blahobytu daleko… V kurzu jsou pouze ti, kteří mají rodiče ve straně. Sehnat
něco do domácnosti připomíná plnění bobříka odvahy. Na většinu spotřebního zboží a potravin se stojí
fronty.
Rodiče jsou pro příslušníky této generace svatými autoritami, kterým je třeba od dětství pomáhat. Většinou
s nimi zůstávají ve dvougeneračních domech a ve stáří se o ně láskyplně starají.
Mají pevné morální zásady a žebříček hodnot stejný po celý svůj život.

Generace X

1965 - 1982

Husákovy děti -

Éra rebelská ! :-)

Je to generace narozená do světa bez počítačů.
Celé dětství běhali zablácení venku, hráli si na
indiány. Dospívali bez technologií, a aby se
nenudili, četli si nebo sestavovali modely
letadýlek.
Na rande chodili do kina, a když chtěli s někým
vyrazit, zazvonili před domem./ Proč by mu měli
volat?/
Vyrůstali v normalizaci, poznali tuzexové zboží a vnitřní potřebu rebelovat vůči tomu,co jejich rodiče
akceptovali.
Rozdávaly se novomanželské půjčky. Stát hlavně v 70. letech podporoval rodinu a pracující matky
a ročně přišlo na svět až 200 000 dětí této generace.
Dospívali tedy bez technických výdobytků, zatímco později poznávají první strasti práce se sociálními
sítěmi a užitím mobilních telefonů.
Namísto nákupů on-line dávají přednost „starým dobrým“ nákupním centrům, stejně tak v případě
vyhledávání informací nebo vyřizování úředních povinností.

Generace Y

1983 - 2005 -

Vstříc moderně a novým zítřkům! :-)

Mnohdy se jim říká „mileniálové“ nebo generace Petera Pana = ti, kteří nechtějí dospět.
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Jejich poznávací znamení? Oťukávání moderní technologie. Pracují jen proto, aby zaplatili účty. Střídají
jedno zaměstnání za druhým ve snaze zjistit, co je pro ně nejlepší a co by je bavilo. Jsou vychováváni tak, že
když si půjdou za svým, mohou mít, co si zamanou. Nezřídka bojují s autoritami, ale jsou přesvědčeni, že
právem, protože vědí, umí ... Jejich životním cílem je vydělávat, mít se dobře, užívat si. Práci se odmítají
obětovat. Sebevědomí by mohli rozdávat.
Proti ostatním jsou generací „narcistů“.

Generace Z

2005 - 2015 -

Internet jako modla? :-)

Všechno potřebné naťukat do počítače a počkat na vyřízení.
Ať už jde o nákup, konzultaci u lékaře nebo zaplacení
složenek. Bez internetu by příslušníci generace Z neuměli žít!
Jejich cílem je odlišit se! Ve velkém točí blogy nebo sjíždějí
konkurenci na Instagramu. Školní docházka frčí na vlně
elektroniky, papírové žákovské knížky jsou už za zenitem.
Dnešní dospívající pijí bubble tea, ráno co ráno stahují nové
aplikace, moc nerozumějí tomu, proč by se měli učit psát rukou.
Těší se, až vyletí z hnízda…
Každý si brzy najde svého oblíbeného youtubera nebo sám založí kanál, aby světu zprostředkoval svůj názor
na cokoli nebo jen přenášel střípky ze svého cool života. Chybí jim motivace a touha po stabilním
zaměstnání.
Generace ALFA

2015 - dosud -

Přilepení k obrazovce ! :-)

Přichází na svět v době, kdy trh dobývají první tablety a
chytré telefony. Odkojí je Google a zahřeje svit obrazovky.
Namísto plastových hraček a čtení pohádek jim dělají
společnost robotičtí kamarádi či audioknížky.
Je to nejvyspělejší generace, která kdy zasedne do školních
lavic a zcela je ovládne.
Být on-line pro ně bude přirozené jako dýchat, technologie zcela integrují do svých životů, klasické učení
jim bude na hony vzdálené. Nebude totiž nic, co by se nedalo „vygooglit“ - od informací do školy až po
objednání k lékaři...Podle odborníků budou sociální sítě pro ALFY nejlepším přítelem a namísto lidského
kontaktu jim postačí svit obrazovky.
Alena Šafářová

36

Dodatečně uveřejňujeme krásný příspěvek věnovaný k 30. výročí svobody a demokracie v ČR.

SÁZÍM NA MLADOU GENERACI!
Třicet let svobody a my – pohled mladé generace

Dovolte mi, abych Vás tu dnes seznámila s názory mého syna, dvaatřicetiletého učitele dějepisu, na
přelomovou etapu našich nedávných moderních dějin a vlastně i na současnost. Věřím, že jeho pohled je
vhodný k zamyšlení.

Na konci letošního roku si připomínáme již třicet let
od chvíle, kdy jsme poprvé po více jak padesáti letech
pocítili závan svobody. Jak hodně si jí ale vážíme?
Nepliveme svým nynějším přístupem k ní po památce
všech těch, kteří nám svobodu pomohli i za cenu oběti
nejvyšší zpět vybojovat?
Čas neúprosně kvapí... Současná demokratická éra
trvá bez přerušení už o deset let více než ta prvorepubliková. Nebude trvat dlouho a počtem let už vyrovná
i dobu komunistické totality. Stačí to ovšem? T. G. Masaryk říkal, že by potřeboval pro náš nový stát
alespoň padesát let nepřerušeného vývoje, aby demokracie a svoboda v hlavách občanů pevně zakotvily.
V tomto případě mohu být optimistický - jsme teprve za půlkou. Ale?!
Řada věcí a dějů v naší současné společnosti naznačuje, že možná ani půl století stačit nebude, tak dobrá
byla komunistická indoktrinace, ale i tak pohodlní bohužel všichni stále jsme. To musíme změnit! Prostě
nemůžeme už stále vše svádět na život v totalitě, vyměnilo se až moc vody v našem malém rybníčku!
Co mě zaráží nejvíc? Velká podpora lidí a stran zpochybňujících správný směr polistopadového vývoje.
Obracení se na Východ, hledání nového ,,Spasitele“. Tohle vše je strašně nebezpečné a už jsme to tu měli…
V nedávné době vyšel průzkum, podle něhož u lidí nad čtyřicet let věku, tedy u těch, kteří alespoň na chvíli
komunismus aktivně zažili, převažuje názor, že se za socialismu žilo lépe. Toto přesvědčení naštěstí klesá se
snižujícím se věkem a zvyšujícím se vzděláním. Dalo by se říci, že zde komunistický ,,výplach mozků“
zvítězil. Ale proč? Co se s tím dá dělat?
Nejčastější odpověď je, že dříve byly sociální jistoty, každý měl práci, což je ale úplně největší faul, protože
všichni museli mít zaměstnání, jinak byli označeni za příživníky a končili ve vězení. Také se setkávám
s názorem, že doba byla pomalejší, bez stresu. V práci se lidé příliš nepředřeli, protože nemuseli – vše se
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přece plánovalo, a tak svou nečinností vlastně paradoxně pomáhali k hospodářskému rozvratu režimu
zevnitř. Problémem tu možná je, že tento přístup zůstal některým dodnes.
Roli u starších lidí hraje i prostý fakt, že tenkrát byli mladší, plni sil a vzpomínají jen na to dobré. Je také
pravda, že některým stačilo a stačí, když mají, lidově řečeno, co do ,,huby“ a nějaký abstraktní pojem
svoboda, který navíc nese velkou zodpovědnost, kdy si sám musím najít své místo na slunci a nikdo jiný za
mě nic nevyřeší, zkrátka mnoha lidem nevoní. Jde o jakousi přirozenou lenost. Proto když přijdou politici
slibující zvýšení životní úrovně, kteří mnohdy nenápadně utahují kohoutky svobody, občanům to nevadí,
hlavně když jsou plné regály a já na to mám. Nepřipomíná vám to něco, co už tu bylo?
Stranou však nechci nechat ani polistopadové politické strany a vlády. I ony mají svůj velký díl viny na tom,
že jsme tam, kde jsme. Mnohdy si hrabaly jen na svém písečku, neřešily věci nad nimi, onen vyšší princip
mravní, na který často prezident Havel, dostávaje jen úšklebky a ústrky, upozorňoval. Šlo jen o moc a
mamon, napojení na přední tuneláře a podvodníky. Výsledek? Nutně musel přijít někdo, kdo se postaví za
onu podváděnou masu lidí a osloví je, byť jeho zájmy nejsou příliš odlišné od těch původních, ale
marketingově to zvládá skvěle. Je mi líto, že doba polistopadová je dnes nazírána zejména optikou těch, co
v ní prohráli. Nutně jsme ale o ideály přijít museli, protože ideál, jak známo, je nedostižný. Můžeme se
k němu jen přiblížit, což jsme ale zatím příliš neučinili.
Dalším velkým problémem jsou sociální sítě, mediální negramotnost, všeobecný úpadek vzdělání, neznalost
základních dějinných zvratů v našich moderních dějinách. Výsledkem je opět zvyšující se podpora
všemožných trollů, populistů, demagogů. Dobrá, zatím nepříliš dobré vysvědčení. Navíc můžeme se dnes i
vymluvit, že taková je prostě doba, populismus zkrátka vítězí i na Západě. Trump, Johnson, brexit jsou toho
jasným příkladem. Jak to má vyřešit postkomunistická země, když ani tradiční demokracie si nevědí rady?
Jak z toho ven?
Sázím na mladou generaci! Na ty, kteří už vyrůstali ve svobodě a dnes postupně přebírají otěže. Není
pravda, že jsou všichni peciválové, nevzdělaní a hloupí. Jsou přirozeně zvídaví, často správně a zdravě drzí,
ne ,,ušplápnutí“. Potřebují ale jiný přístup, jinak pojaté vzdělání založené na dialogu, na zážitku.
Vloni jsem zapojil deváťáky do projektu Příběhy našich sousedů. Žáci oslovili paní, která zažila útrapy doby
předlistopadové, a udělali s ní rozhovor. Informace přetavili do prezentace a ještě stihli sehrát krátkou
divadelní ukázku z jejího života. To byste se divili, kolik vyvstalo přirozených otázek a jak velká vlna
zvídavosti se zvedla! Je to něco úplně jiného než jen memorování dat. Tady lze hledat cestu. Podobně i u
mediální výchovy. Je třeba rozeznávat fake news od pravdy. Neříkám, že všechny školy to svedou, ale je
dobře nastartováno, věřím tomu.
Nakonec i tvrdá data statistiků napovídají, že čím mladší a vzdělanější respondenti jsou, tím více
nepodléhají žádným svodům. Ohledně vývoje jsou optimističtější a na nich lze stavět. Zájem o věci veřejné
se u mladých zvyšuje. Jejich účast na demonstracích za svobodu v rámci protestu Milionu chvilek pro
38

demokracii je masová. Věřím, že právě na nich leží odpovědnost za naplnění Masarykových slov a díky nim
do dvaceti let snad demokracie a svoboda konečně v našich hlavách zakoření. Bylo by už na čase…
Jiří Lux, učitel a výchovný poradce v ZŠ a MŠ Bílá Třemešná, okres Trutnov
Pro Občasník oslovila syna Hana Luxová, servis

Redakce dodává:
Kdyby toto napsal učitel před rokem 1989, byl by zatčen a uvězněn. V tomto smyslu je třeba vnímat tu
velkou změnu před 30 lety, kterou je demokracie a svoboda slova.
A proto je také na místě poděkovat za náš svobodný a milý OBČASNÍK.

Novinky z obchodní divize D5
Obchodní divize svůj „rank“ rozšířila i o tzv. „Ne Bravo“ značky. Možná někteří z Vás už zaregistrovali
v podnikové prodejně značku NEDES.
Firma NEDES je slovenská značka, která se zabývá distribucí různých typů žárovek, svítidel , LED panelů a
také různých čelovek, svítících náramků , zvětšovacích lup s LED osvětlením, kempingových svítidel atd.
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Další značkou je SAPRO - to jsou výrobky jiného „ražení „ – jedná se powerbanky, autorádia, kuchyňská
rádia, nyní populární a nutné settopboxy DVBT2, internetová rádia atd.

Pro nynější letní dovolenou jsou pro Vás připravené různé druhy „chemie“ do Vašich bazénů a také mobilní
klimatizace - toto zboží je od fy Mountfield, která je vlastně jedničkou na trhu v bazénové chemii. My
jsme jim na oplátku dodali naše letní ventilátory.
A co nového pod značkou Bravo ?
Tady máme také mnoho novinek – konvice různých tvarů a barev - konvice Simona, Nora. Ruční šlehač
Vilda se 6 stupni rychlosti, kulmy a kulmofény. Dále výkonný vysavač Pinto, který dostává „zabrat“ i při
čištění našich firemních aut a zvládá to perfektně. Má totiž účinnost 4xAAA.
Poslední dobou jsou moderní akumulátorové věci a spotřebiče – i zde máme novinku – vysavač Ligero.Tak
se určitě stavte v naší podnikové prodejně Elektro.
Těšíme se na Vás.

Obchodní divize D5
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Dopis od spokojeného zákazníka nás vždy potěší,
s velkou pokorou a úctou říkáme, že se nám krásně množí… 

Dobrý den,
pane inženýre Štěpánku.
Dnes jsme začali pracovat na zakázce u novostavby, kde není možné použít těžkou techniku na zemní
práce. I přesto, že jsme zvyklí jezdit s klasickým kolečkem, tak mě i kolegu zaskočil kopec. A co teď - do
půjčovny pro dumper …ne, ne, to nepůjde - motor, hluk, novostavba - sousedi už chtějí klid a nic neponičit!
Tak jsem si vzpomněl… Kdysi dávno jsem viděl pořad s nějakým vynálezcem, co přišrouboval elektromotor
na kolečko. Áá - jdeme na google!!! Jo, ještě se to vyrábí. No dobrá - najdu půjčovnu v Praze a zkusím to,
co to uveze…Aha, není tu nic, jen Rentia v Ruzyni má nějaké AKU kolečko Makita …
No dobrá, brnknu do Motúčka a zeptám se, kde se to dá půjčit... jo, tady je číslo! Táta Motúčka, ten bude
vědět! Rozhovor s Vámi... a už jsem věděl, že 12.000,- klidně dám! Jen bych si to fakt chtěl zkusit na tom
kopci! A teď - kde to dneska koupím v Praze? Nikde!...No ok, jdu na oběd.
Kousek v Horních Počernicích dělá kamarád, servisuje moje vozy...jdeme na oběd. Povídám mu - dám si
ten karbanátek s kaší, ať mám sílu. Musím navozit pytle betonu tam a zpátky zeminu..potřeboval bych
Motúčko…
Jóo, to je bezva pomocník! Skoro tchýně ho má...Kecáš! Brnkni jí, ať mi ho půjčí na tři dny za patnáct
set…volá ..jo, půjčíš ? Skvělý, řeknu mu to..jo dobře, zeptej se skoro tchána a dej vědět. Objednáváme kávu
a zvoní mu telefon….jsem smutný, tchán nedá Motúčko z ruky.
No, na internetu jsem viděl, že almipraha.cz je prodává. Je to kousek a jedu se podívat. Jedno stojí
v prodejně nerozbalené..Vypadá to na Motúčko..pane vedoucí, je to Motúčko?Ano je..Je volné? Ne, není,
to si objednal pán před měsícem,ale je pravda že mi ještě neodpověděl na email. Volá mu..on to
nebere…nechávám mu číslo a jedu na zakázku.
Kolega už napytloval hlínu z výkopu a já vezu rudlíkem pytlovaný beton. No upřímně, dlouho jsem nic
fyzického nedělal, a teď zase musím, když se kluci z Ukrajiny ještě nevrátili.
Jak já dostanu tu zeminu do toho kopce, sakra? Kdo to zase volá, kdo co chce??
Dobrý den, tady Almi Praha, pokud máte zájem - Motúčko je volné…Krásná práce, jedu zpátky za vámi...
Přijedu zpátky, z Motúčka trhám strečku jak o Vánocích a opravdu nikdy bych nevěřil, jak to se sto kilama
dalo ten kopec!
No, pane Štěpánek, to Vy musíte být výjimečný chlap a už z rozhovoru s Vámi jsem z Vás cítil, jak ten
výrobek znáte a jak mu věříte. Krásná práce!
Pokud bude potřeba někomu v Praze nebo v Praze západ (Davle) a okolí ukázat, půjčit, odzkoušet nebo
opravit, vyměnit porouchaný díl, klidně se na mě obraťte. Času není moc, ale tohle a ryby mě prostě baví.
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A tímto zdravím i pana Cába, který volal, zrovna jak jsem platil Motúčko a neměl na něj čas :o)
S přáním krásného a úspěšného dne Petr Sluka
Neváhejte mě kontaktovat na telefonu 777 317 278
WHERE THERE'S A WILL THERE'S A WAY

Krásný email od zákazníka
aneb
V IB utajeného generála rozhodně nemáme
Subject: duše, Motúčko
Dobrý den, pane inženýre,
včera jsme spolu telefonovali.
Dnes mi na call centru Geis řekli, že zásilku doručí večer
nebo zítra ráno, nebo ať si pro ni přijedu osobně do
Mnichovic na kraji Prahy.
Jinak já Vám děkuji za včerejší rady a vstřícnost. Také si vážím toho, že je možné volat Vás jako majitele na
mobil, což u mnoho českých výrobců není možné. Mnozí čeští podnikatelé se chovají jako utajení
generálové.
Přeji hezký den, Michal Jirkovský, Praha
Redakce dodává:
Pán má 100% pravdu. Většina majitelů firem má utajený mobil a zakouřená okna luxusních limuzín, za
kterými se schovává před obyčejnými lidmi.
Děkujeme za tento krásný postřeh, moc si toho vážíme. Mobil našeho pana ředitele je skutečně veřejný a
ještě zajímavější je, že se každý dovolá. Když by to náhodou nemohl vzít, což je v neděli kolem poledne,
v nejkratší možné době zavolá zpět.
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Ředitel ve škole
Kvido Štěpánek a Milan Žemlička se přihlásili do svářečské školy, viz foto výše. Chtějí být prostě více
prospěšní, a tak se rozhodli svářet Triglavy na Motúčko. Svářet začnou už od srpna v rámci výuky. A co vy,
také se chystáte rozšířit svoji kvalifikaci?
Personální oddělení

Merde! Jablonné se nevzdává!
Jablonné bojuje, umírá – a… a je nevděčné
Merde! Garda se nevzdává! Garda bojuje a umírá! odpověděl francouzský generál Claude-Etienn Michel
Angličanům v bitvě u Waterloo, když mu nabízeli kapitulaci. Francouzi jsou na to také patřičně hrdí a
odkazem žijí celé generace. Oni se jen tak nevzdávali, i když situace byla bezvýchodná!
Jsme-li patřičně hrdí na Jabloňáky, kteří se nevzdávali a bojovali, o tom lze velmi úspěšně
pochybovat.
Tak při dvou ze tří historicky známých a doložených okupací našeho města se někteří nevzdávali, bojovali a
umírali. Je to – zejména v dnešní popletené době bez hodnot – velký příklad a doslova poklad! Bohužel ale
s nepatrným využitím a zanedbatelnou odezvou...
Tak při první okupaci v létě 1866 povstali Jablonští a napadli pruskou zásobovací kolonu, a to hned
dvakrát po sobě – nejprve asi 10 vozů a poté dokonce 200 vozů napěchovaných vojenskými zásobami i
s pruskou divizní pokladnou. Přitom padlo na pruské straně dvacet dva vojáků a na jablonské tři Jabloňáci
(což je v boji nevycvičených občanů proti regulérnímu vojsku obrovský úspěch) – František Skalický, Jan
Kylar a smrtelně byla zraněna Františka Skalická, pětatřicetiletá matka pěti malých dětí, z nichž nejmladší
Vincíček zemřel za dva měsíce po své mamince, ve věku pouhých osmi měsíců. Důvody jsou nasnadě.
Musela to být rodinná tragédie! Je být nač hrdý!
Co jim pak dalo Jablonné? Inu, nahlédněme zpustlý pomníček postavený při dvacetiletém výročí
v roce 1886(obrázek 1 ) - a to je vše...
Při druhé okupaci, končící v květnu 1945, také Jablonné jako jedno z mála měst povstalo a německý
rozhlas je „ocenil“ památnou větou, že…“
v protektorátu Čechy a Morava byl dnes klid,
bojovalo se pouze v Praze, v Holicích v Čechách a
v malém horském městečku Jablonném nad Orlicí.“
Odhad padlých příslušníků SS, kteří nakonec
povstání zlomili, se různí od čtyř do devíti, ztráty na
straně Jablonských jsou jasné (a opět, vojenskými
měřítky hodnoceno, byl to nepopiratelný úspěch
povstalců) – Kvido – Quido Štěpánek, můj strýček, u
vchodu do Hradisek – pomníček postavili můj
Neudržovaný pomníček
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dědeček a táta, Standa-Stanislav Černohous, na státní silnici – destičku věnovalo město (vdova se třemi
dětmi se posléze z Jablonného odstěhovala), Pepa-Josef Macháček -destičku na sokolovně dalo město a
Hrabě – Ladislav Netušil - také na jedenáctce – pomníček věnovala rodina, a protože nemá žádné
pokračování, je zpustlý.
Počítáno v dnešních korunách, jsou to za ta léta miliardy, které Jablonné investovalo, a ne vždy do věcí
potřebných a ne vždy úspěšně! Avšak na ty, kteří za Jablonné dali životy, se nedostalo! A přitom jejich
příklad a odkaz - zejména v dnešní praštěné době - tolik - tolik potřebujeme!
Kvido Štěpánek

Merde! Jablonné się nie poddaje!
Jablonné walczy, umiera - i… i jest niewdzięczne
Merde! Gwardia się nie poddaje! Gwardia walczy i umiera! odpowiedział Anglikom francuski generał Claude-Etienn
Michel w bitwie pod Waterloo, gdy zaproponowali mu poddanie się. Francuzi również są z tego dumni i żyją
dziedzictwem od pokoleń. Oni nie poddali się po prostu, mimo że sytuacja była beznadziejna!
Jeśli jesteśmy odpowiednio dumni z Jabloňáky, którzy nie poddali się i walczyli, możemy z powodzeniem w to
wątpić.
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Tak więc podczas dwóch z trzech historycznie znanych i udokumentowanych okupacji naszego miasta,
niektórzy nie poddali się, walczyli i ginęli. Jest to - szczególnie w dzisiejszych zagmatwanych czasach bez wartości świetny przykład i dosłownie skarb! Niestety, ale przy niewielkim użyciu i znikomej odpowiedzi ...
I tak podczas pierwszej okupacji latem 1866 roku Jablonští powstali i dwukrotnie z rzędu zaatakowali pruską
kolumnę zaopatrzeniową - najpierw około 10 samochodów, a potem nawet 200 samochodów załadowanych
zapasami wojskowymi i pruskim skarbcem dywizji. Po stronie pruskiej zginęło dwudziestu dwóch żołnierzy, a po
stronie jablonské trzech Jabloňáci (co jest wielkim sukcesem w walce niewyszkolonych obywateli z regularną armią) František Skalický, Jan Kylar i śmiertelnie ranna była Františeka Skalická, 35-letnia matka pięciorga małych dzieci,
z nich najmłodszy Vincíček zmarł dwa miesiące po swojej matce, w wieku zaledwie ośmiu miesięcy. Powody są
oczywiste. Musiała to być rodzinna tragedia! Jest powód do dumy!
Co im dało Jablonné? Cóż, rzućmy okiem na opuszczony pomnik postawiony w dwudziestą rocznicę w roku
1886 (zdjęcie 1) - i to wszystko ...
Podczas drugiej okupacji, kończącej się w maju 1945 roku, także Jablonné jako jedno z nielicznych miast
powstało, a niemieckie radio je „doceniło” pamiętnym zdaniem, że… „w protektoracie Czech i Moraw panował
dzisiaj spokój, walczyło się tylko w Pradze, w Holicích w Czechach i w małym górskim miasteczku Jablonné nad
Orlicí. ”Szacunek poległych członków SS, którzy ostatecznie złamali powstanie, waha się od czterech do dziewięciu,
straty po stronie Jablonských są wyraźne (i ponownie, według standardów wojskowych, był to niezaprzeczalny
sukces powstańców) - Kvido – Quido Štěpánek, mój wuj, przy
wejściu do Hradisek - pomnik postawił mój dziadek i ojciec,
Standa-Stanislav Černohous, przy drodze krajowej – płytę
przekazało miastona sokolovně dało miasto i hrabia - Ladislav
Netušil - również na jedenastce – pomnik zostały ofiarowane przez
rodzinę, a ponieważ nie ma kontynuacji, jest opuszczone.
Liczone w dzisiejszych koronach, są to przez te lata
miliardy, które Jablonné inwestowało i nie zawsze do potrzebnych
rzeczy i nie zawsze z sukcesem! Jednak ci, którzy oddali życie za
Jablonné, nie dostali tego! A jednak ich przykład i dziedzictwo zwłaszcza w dzisiejszych głupich czasach - tak bardzo - tak bardzo
potrzebujemy!
Kvido Štěpánek

Zbabělci
Po přečtení příspěvku pana ředitele mě nemůže nechat klidným skutečnost, jak naši dědové bojovali za lepší
společnost, jak si to celé, co vybojovali, my necháváme, mlčky přihlížíme, lacině bereme.
V podstatě draze...
Co jsme to vlastně zač, ta naše prohnilá moderní společnost? Mám na mysli stále se zhoršující téma –
zbabělost, kterým je jako mor zaneřáděná celá společnost bývalého východního bloku.
Nemám jiné přirovnání pro současné podvodníky, kteří, byť jsou fyzicky zdatní a v nejlepším věku, marodí,
kdy se jim zachce, a hlídačenky zneužívají jak na běžícím pásu. Je to v podstatě legální zlodějna, která se
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nepotírá, i když někteří dokonce olupují společnost o statisíce korun! Někdo by řekl, že jsem „hnusnej“, ale
nejsem. Hnusný je krást!
Zbabělci proto, že nepřispívají k obecnému rozvoji společnosti, ale veřejně a bez ostychu ji vykrádají ve svůj
prospěch. Společensky aktivní lidé, kteří by měli být prospěšní, za peníze ostatních nepracují a v době míru
tak přispívají k rozvracení společnosti. Ať se to vezme z jakékoliv stránky, je to prostě tak. Všichni o tom
víme, stát to podporuje a my s tím nic nenaděláme… Je to tak „legalizované“ špatnými zákony, že běžné
kontroly na ně nestačí.
Chování těchto zbabělců samozřejmě budou kopírovat další a další generace, které si pochopitelně myslí,
že když to vidí u rodičů a prarodičů, tak je to správné. Jsou k tomu prostě vedeni…
Nedovedu si vůbec představit, kdyby přišla válka nebo kdybychom byli napadeni a my jsme se museli bránit
a bojovat za holé životy! Tato společnost by prostě nebyla schopna akce! Ti zbabělci, co jsou doma na
falešných neschopenkách a nechodí do práce, by jako první vyrabovali krámy, protože by se domnívali, že
je to taky normální. Ti, co by chtěli bojovat za vlast, by patrně zemřeli hlady, protože by při cestě z práce
zjistili, že už nikde nic není.
Historie se opakuje a nikde není napsáno, že už nikdy nemůže být válka. Taková záruka prostě neexistuje.
Stačila jedna CVD bublina a svět je naruby!
Tak vidíte, jaké máme asi tak jistoty, že se budeme mít stále lépe? Odpovím si sám, žádné. Jak se říká, líp už
bylo.
Jenom zbabělí blázni si mohou myslet, že krást peníze ostatních občanů ze společného sociálního fondu je
nekonečné, beztrestné a že se to jednou někde neprojeví.
Je to zbabělost, která jednou musí obdržet zasloužený účet!
Milan Žemlička, Personalista

Tchórze
Po przeczytaniu wypowiedzi pana dyrektora nie mogę zostać obojętny, jak nasi dziadkowie walczyli o
lepsze społeczeństwo, jak sobie to wszystko, co wygrali, my zachowujemy, milcząco przeglądamy, bierzemy
tanio. Zasadniczo drogo ...Kim właściwie jesteśmy, kim jest to nasze zgniłe nowoczesne społeczeństwo?
Mam na myśli coraz gorsze tematy - tchórzostwo, które nęka całe społeczeństwo byłego bloku wschodniego
jak plaga.
Nie mam innego porównania dla dzisiejszych oszustów, którzy choć sprawni fizycznie i w najlepszym wieku chorują,
kiedy się im chce, a zasiłek opiekuńczy nadużywają nieustannie. Jest to w zasadzie legalne złodziejstwo, z którym się
nie walczy, chociaż niektórzy okradają społeczeństwo nawet o setki tysięcy koron! Niektórzy powiedzieliby, że jestem
„obrzydliwy”, ale nie jestem. Kradzież jest obrzydliwa!
Tchórze dlatego, że nie przyczyniają się do ogólnego rozwoju społeczeństwa, ale wręcz przeciwnie publicznie i
bezwstydnie okradają go na swoją korzyść. Ludzie aktywni społecznie, którzy powinni być pożyteczni, za pieniądze
pozostałych nie pracują, a tym samym przyczyniają się do wywrotu społecznego w czasach pokoju. Niezależnie od
tego z jakiego punktu widzenia na to spojrzymy, jest to po prostu tak. Wszyscy o tym wiemy, państwo to wspiera, a
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my nic z tym nie zrobimy… Jest to tak „zalegalizowane” złymi prawami, że zwykłe, rutynowe kontrole na nich nie
wystarczą.
Zachowania tych tchórzy będą oczywiście naśladowane przez coraz więcej pokoleń, które naturalnie myślą, że kiedy
to widzą u swoich rodziców i dziadków, to to jest słuszne. Po prostu są do tego zmuszeni…Nie potrafię sobie nawet
wyobrazić sytuacji, gdyby wybuchła wojna, czy też zostalibyśmy zaatakowani i musielibyśmy się bronić i walczyć o
życie! To społeczeństwo po prostu nie byłaby w stanie podjąć żadnych działań! Ci tchórze, którzy są w domu na
fałszywych zwolnieniach lekarskich i nie chodzą do pracy, by jako pierwszymi obrabowali sklepy, ponieważ
pomyśleliby, że to też jest normalne. Ci, którzy chcieliby walczyć o swoją ojczyznę, prawdopodobnie umarliby z
głodu, ponieważ w drodze z pracy stwierdziliby, że już nigdzie nic nie ma.
Historia się powtarza i nigdzie nie jest napisane, że nigdy więcej nie będzie wojny. Taka gwarancja po prostu nie
istnieje. Wystarczyła jedna bańka CVD i świat stoi do góry nogami!
Widzicie więc, jak bardzo jesteśmy pewni, że będziemy mieć się coraz lepsi? Odpowiem za siebie, nie.
Jak się mówi, lepiej już było. Tylko tchórzliwi głupcy mogą sobie myśleć, że kradzież pieniędzy innych obywateli ze
wspólnego funduszu socjalnego jest nieskończona, bezkarna i że gdzieś się to nie odbije.
Jest to tchórzostwo, które musi pewnego dnia otrzymać zasłużone konto!
Milan Žemlička, Pracownik działu personalnego

Jak vznikla Japonka Koňačka
aneb
Táta rozhodně nezahálí
Japonka Koňačka je na první pohled něčím zajímavá. Už jen to, že vlastně získala dva názvy a ani
jeden jí nechceme odebrat.
Každý, kdo má na tomhle světě nějaké zkušenosti,
moc dobře ví, k čemu sloužila stará dobrá Japonka a co vše
uvezla, byť vypadala jako obyčejný železný, podivný ale velmi
praktický vozík. K tomu název Koňačka, protože to je prostě
místo, kde bude sloužit člověku k práci. Ano, farmy, statky,
ZOO a všude tam, kde se chovají zvířata, o která člověk
pečuje. Tam najde své obrovské uplatnění!
Japonka Koňačka dostala do vínku jedno obrovské
plus. Byla vymyšlena při práci a konkrétně samotným Tátou
Motúčka, který převážel hlínu na své zahradě. Převážel tolik
hlíny, že začal přirozeně přemýšlet, jak si to ještě více usnadnit, aby nemusel jezdit „jen“ se 120 litry hlíny,
které se běžně naloží na klasické Motúčko, ale ani s 200 litry, což naložil na 200 litrovou korbu. Volného
času je prostě málo, a tak se Táta rozhodl zproduktivnit svoji volnočasovou aktivitu tak, že u toho vymyslel
nový praktický model Motúčka nejen pro farmáře.
Japonka Koňačka byla v jeho hlavě, a to je vždy hotová věc! Jak si vezme něco do hlavy, již se toho
nevzdá, dokud to nevyřeší!
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Spočítal si, že když naloží kolem 300 litrů, pojede zhruba o polovinu méně častěji, a to se sakra vyplatí!
Nenaběhá se tedy zbytečně, a navíc nápad podpořil pořádným podvozkem s vyklápěčkou. Jak říkám,
v hlavě měl hned jasno. Ušetří to spoustu práce a spoustu času! A to jsou dvě mouchy jednou ranou!
Nakreslil to, jak hrdě říká, na pytlík od svačiny. Strejda Motúčka Honza Kožnar přidal a na počítači
optimalizoval nůžkový mechanizmus, Jirka Mrázek „posvářel pár trubek“, osadil motory z Motúčka a
vyrazili jsme ke Štěpánkům na zahradu. Každý jsme naložili naroubovanou Japonku, převezli si ji na určené
místo a tam pěkně vyklopili. Na rovinu říkám, měli jsme pusy dokořán! Tento úžasný pomocník
nepotřebuje žádnou reklamu! Na první pohled je vidět, že je to skvělý pomocník, tahoun, dříč a kamarád do
nepohody.
A kde se vzal najednou tak úžasný podvozek? To je jednoduché .
Každý, kdo nás sleduje již delší dobu, ví, že jsme se před pár lety vozili na čtyřkolce Motúčka. Byl to
takový malý traktůrek se vším všudy. Ten jsme nakonec uložili do šuplíku, stejně tak jako vývoj různých
vyklápěček, které jsme měli rozpracované hned ve třech generacích. Teď přišel ten správný čas vytáhnout
tyto vývojově pozastavené věci, přeskupit je a poskládat z nich jeden pořádný kousek!
To je vývoj, to je ten obrovský náskok před každým, kdo by nás chtěl napodobit! Není až tak snadné
nás dostihnout, ale ani kopírovat! Konkurence jsou až dosud jen levné, nebo dokonce drahé dreky, které
nejsou na pořádnou práci a chybí jim kvalita. Není tam ta poctivost vývoje, neustálé zlepšování, úsilí
usnadnit lidem práci, a hlavně jim podle nás chybí, nazvu to osobní angažovanost – tedy, že konstruktéři se
svými výrobky po večerech a víkendech skutečně dřou. Na kvalitu jsme pyšní a děláme pro ni maximum –
vždyť přece Motúčko bude předmětem dědictví z otce na syna a z dědy na vnuka!
Štěpánek Motúčko vymyslel a společně ho posouváme stále vpřed. Zvedne telefon každému
zákazníkovi, který mu zavolá, a věnuje mu svůj čas, kterého, jako ředitel velké továrny, nemá na rozdávání.
Je to prostě Táta Motúčka s velkým T.
Japonka Koňačka je za mě zatím nejlepším kouskem, který vyjel z Motúčkové dílny.
Pevně věřím, že stejně tak, jako Živou kládu a další skvělé kousky, vymyslíme brzy něco dalšího, co bude
lidem usnadňovat práci!
Milan Žemlička - strejda Motúčka

Začátky v IB
Nedávno jsme s mojí kolegyní Radkou nastoupily jako posily do finanční účtárny.
IB byl pro nás jasný favorit hned od začátku. Za výběrem firmy stála její prosperita, finanční stabilita a
spolehlivost.
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Nejen, že jsme se do tohoto kraje obě přistěhovaly, ale dokonce jsme obě pracovaly v dopravě, tedy ve
službách.
Já přišla z Valašského Meziříčí z firmy, která se zabývá mezinárodní kamionovou přepravou. Radka se
vrátila z Prahy, kde pracovala u společnosti, která je součástí holdingu rakouských drah. Její hlavní činností
je kombinovaná přeprava.
Pro nás obě je tedy práce ve výrobní firmě novinkou a zároveň velkou výzvou.
Začátky pro nás byly velmi hektické a náročné, ať už z pohledu práce v novém programu HOC, činností
firmy, orientace v prostorách atd. Kolegové nejen z finanční účtárny, ale i z celé firmy jsou nám vždy
ochotni pomoci, a tak nám vše ulehčují.
Kolektiv v naší účtárně je sympatický a s Radkou doufáme, že do něj rychle zapadneme.
Věříme, že brzy budeme schopny se rychle a dobře poprat samostatně se všemi svěřenými úkoly.
Markéta Vavříková a Radka Prokopcová

Vtip roku 
Kvido Štěpánek je v celku praktický člověk. To není vtip, to je teprve začátek.
Když nepřijeli Poláci do práce a tým Isolitu se v pondělí ráno v 5:00 hod sešel na krizovou poradu, Kvido už
přišel navlečený ve starých, opraných, ale hodně zkušeně působících montérkách. Nevyčníval ani mezi THP
v opraných riflích a tričkách, ale ani mezi ostatními, kteří pravidelně pracují a mají vkusně oprané a lehce
vybledlé pracovní oblečení. Prostě mezi lidi zapadl. Popadl paleťák a odvážel výrobu jako zkušený mazák.
V podstatě si nikdo ani nevšiml, že je to on.
Naopak, velmi úsměvný pohled se naskýtal, když ostatní manažeři a THP začali vycházet z výstrojního
skladu v zářivě červených, zelených, modrých, kvalitních a moderních, ale trapně nažehlených nováčkovsky
neotesaných mundurech. V podstatě ani nepotřebovali reflexní vestu. :-)
Tento pohled se naskytl i jednomu našemu kolegovi, který to celé sledoval ve frontě u výstrojního skladu.
Čelo měl opocené z pomyšlení, jak bude celý den na očích...
Při pohledu na Štěpánka se mu blýsklo na lepší časy. Věděl, jak na to! Když přišel na řadu, nenápadně se
naklonil ke skladníkovi, který vydával oblečení, nahodil obočí, nadechl se na kuráž a směle povídá: „Hele,
nedělejte si se mnou škodu, já si klidně vezmu nějaký ty starý oprané montérky“.
Skladníkovi hned docvaklo. Pousmál se a odpověděl: „Hele, nemám! Ty jediný, co tady byly, si bral hned
ráno ředitel…“. 
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Zaškolení se vyplatilo
Siemens NX a Teamcenter
Na podzim jsme zahájili školení v novém konstrukčním softwaru NX od Siemensu.
Po absolvování několika lekcí a zahájení konstrukce první formy jsem měl dojem, že práce v NXu bude
strašně zdlouhavá a vyčerpávající. Částečně to bylo i tím že NXo ještě nebylo plně kompatibilní
s doprovodným softwarem, který nám má hlídat data (Teamcenter). Postupem času jsme tyto dva
softwary upravovali dle svých představ. Nyní se mi v Nxu pracuje dobře. Řekl bych, že se v něm cítím už
lépe než v našem starém programu Creo-3.
Rozhodně je to cesta kupředu!
Teď už zbývá doladit jen pár detailů, abychom to dotáhli k dokonalosti.
Vaníček Filip

Tak to neprošlo / za každého nejsme vděčni
Pondělní ráno 17.2.2020 kolem 8:00hod. V naší firmě probíhalo ukončení filmování a velký úklid
spojený se stěhováním všeho možného. Několik jednotlivců ze štábu měla podpořit externí firma
stěhováků. Při příjezdu stěhovací firmy jsem se nemohl zbavit dojmu, že není něco v pořádku. Tak jsem
neváhal a provedl jsem u těchto osob orientační dechové zkoušky. To jsem nepobral! Všichni tři pánové
měli po ránu slušně nalito, a to 0,5 až 1 promile alkoholu v dechu! Asi jsem je potěšil, když jsem jim řekl, že
u nás ve firmě určitě nic stěhovat nebudou. Dobrá zpráva pro stěhováky, ale horší pro členy štábu. Pánové
ze stěhovací firmy si myslí, že bez nich to nepůjde? Že se nebude stěhovat? Ale půjde, a taky to šlo! Za
každou cenu být vděčni za každého, kdo přijde, určitě ne! Stěhování udělal někdo jiný, kdo si práce váží a
nemusí se za sebe stydět. Docela slušná ostuda! Já bych se hanbou snad propadl, být vedoucím pánů, nebo
dokonce majitelem firmy, která takovéto pracovníky zaměstnává!
U nás to tak není! Zaměstnávat lidi, kteří chodí do práce pod vlivem alkoholu, určitě nebudeme! A u
externích pracovníků platí to samé! Co si o nás asi řeknou Pražáci ze štábu? Recepční nám nepustil
nasmlouvanou firmu do IB!? To nám udělal schválně!? Vím, že ne! Nakonec jsou vlastně rádi. Co by asi
stěhováci odvedli za práci ve stavu, v jakém přišli? Jaké nehorázné peníze by za to chtěli? Ale hlavně by se
jim mohlo něco stát! Kdo by pak za zraněné a podnapilé dělníky nesl odpovědnost? Pan produkční nad nimi
jen mávl rukou a mně nakonec poděkoval…
Redakce dodává:
Před našimi zkušenými recepčními neobstál ze známých důvodů ani člen jednoho nejmenovaného
zákaznického auditu, když nám chodil auditovat naši výrobu. Jednoho rána to z něj totiž táhlo jak ze
sudu, takže nebylo možné takového člověka pustit do fabriky. Pán dostal dýchnout a bylo vymalováno…
Ostuda pro firmu našeho zákazníka jako trám. Chlap se odporoučel a již nikdy jsme ho neviděli…
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Taková obyčejná neděle …
Byla obyčejná neděle. Já jsem přijela po noční směně domů a jako obvykle jsem si uvařila kávu a přivítala
se se psy. Obyčejně chodím pak spát, ale tentokrát se mi nechtělo. Tak jsem se rozhodla počkat na rodinku,
až se vzbudí. Mezitím jsem začala chystat snídani a vařit čaj a kakao.
A jak tak míchám na plotně mléko a přemýšlím nad prací a rodinou, tak na mě vybafl můj nejmladší syn
Martin (7let). A ptá se mě: ,, Mamko, ty nespíš??“ Odpovídám: ,,Jak vidíš, tak ne, miláčku.“
A začal mně pokládat různé otázky: jak bylo v práci, jestli všichni byli hodní a poslouchali, nebo jestli taky
někdo zlobí jako on a že by rád někdy se mnou taky šel do práce. Tak jsem mu průběžně odpovídala, co a
jak dělám.
Následující otázka mě překvapila – týkala se pana ředitele- jestli taky pracuje, anebo to vše řídí?
Odpověděla jsem mu, že dělá vlastně obojí - řídí firmu a pracuje. Začal se smát a zamyslel se: „Aha, tak
proto má toho velkého robota v práci?? On ho vlastně hlídá!“
To mě pobavilo. Je to snílek a dětská fantazie je úžasná! V ten moment jsem mu dávala hrnek s kakaem a
uvědomila jsem si, jaký je to už treperenda a že ten čas opravdu letí. Proto se zastavme na chvíli, i když
jsme unavení, a věnujme čas svým blízkým. Můžu vám říct, že mně to povídání se synem dalo mnohem
více, než hned jít spát.
Život je jeden velký okamžik a nezastaví se. Jak říkával můj děda - odpočívat můžeme až v hrobě, tam na to
bude času až až. A je to tak. Když ztratíme blízkého člověka, teprve potom si uvědomíme, co jsme mu vše
chtěli říci, avšak nestihli to. Ale už je pozdě…Proto si najděme čas na svou rodinu a přátele!
Já na ten nedělní rozhovor se synem nezapomenu! Byla to pro mě úžasná chvíle. 
S pozdravem recepční Lenka Šťastná

EXTROVERTI versus INTROVERTI

jsou protichůdné rysy lidské povahy podle toho, zda se
obracejí převážně navenek , do svého okolí / lat. extra – vně/
, nebo do vlastního nitra / lat. intra – uvnitř, vertere –
obracet/.
Existuje i AMBIVERZE, která má rysy extroverze i introverze.
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EXTROVERTI jsou lidé, kteří čerpají energii a inspiraci z okolního světa. Jsou rádi, když se kolem nich něco
děje. Mají tendenci nejdříve jednat a až pak myslet, nebo dělají obojí současně. Obvykle se rozhodují rychle
/ někdy neuváženě/ a jsou vstřícnější ke změnám.
Naopak je stresuje a vyčerpává nedostatek vnějších podnětů.
INTROVERTI jsou ti, kteří čerpají energii ze svého vnitřního světa, - z pocitů, myšlenek a vlastních prožitků.
Bývají více přemýšliví. Mají rádi klid a své soukromí. Jsou uvážliví a jednají až poté, co si své jednání předem
promyslí. Mnozí mají nadání pro tvůrčí činnost – jako je psaní, malování, skládání hudby, programování…
I introverti mají rádi lidi, a pokud jsou současně i komunikativní, dokáží společnost skvěle bavit. Jen z té
situace neberou energii, ale pak si ji musí dobít v soukromí.
JAK POZNÁME, DO KTERÉ SKUPINY PATŘÍME? :-)
1. Jak si představujete ideální večer?
- Hospoda s kamarády, noc v klubu, večer ve společnosti
- Čtení dobré knihy nebo sledování filmu
- Návštěva jednoho nebo dvou dobrých přátel
2. Co považujete za svou největší charakterovou chybu?
- Každá maličkost vás znervózní
- Jste poměrně přelétaví a u ničeho dlouho nevydržíte
- Musí být po vašem
3. Právě jste získali nové vytoužené zaměstnání. Kdo se o tom dozví
nejdříve?
- Ten, kdo vám první zvedne telefon
- Vaše partnerka nebo rodiče
- Každý, koho potkáte
4. Kdy se cítíte nejživější?
- V roli hostitele na party
- Když se soustředíte na nějaký zajímavý pracovní úkol
- Při rodinném setkání
5. Kdy se vám nejlépe vyjadřuje?
- Před velkým publikem
- V rozhovoru s blízkým člověkem
- Písemně, např. po mailu
6. Pokud byste si mohli vybrat, jak naplníte svůj život?
- Byli byste celebritou
- Snažili byste se být co nejlepší ve svém oboru
- Žili byste jen pro svou rodinu
7. Co je pro vás nejdůležitější?
- Klid
- Pozornost
- Uznání
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8. Jaký dárek vám udělá největší radost?
- Kniha
- Stylové oblečení
- Sportovní vybavení
9. Tančíte rádi?
- Velmi
- Záleží na momentální náladě
- Absolutně ne
10. Který z těchto úkolů by pro vás byl nejnáročnější?
- Projev před velkou skupinou lidí
- Zorganizování večírku
- Napsání eseje

1b
3b
2b
3b
2b
1b
2b
1b
3b

HODNOCENÍ
10 - 17 bodů
Vaše založení je jednoznačně introvertní. Nejlépe se cítíte sami se sebou a rozhodně nevyhledáváte
pozornost ostatních. Pokud už musíte trávit čas ve společnosti, raději se držíte stranou a zůstáváte pouze v
roli pozorovatele.
18 - 24 bodů
Vaše osobnostní založení není jednoznačné. Velmi záleží na vašem momentálním rozpoložení, zda dáte
průchod svým extrovertním nebo introvertním charakteristikám. V situacích s lidmi, kterým můžete
důvěřovat, se dokážete otevřít a stát se duší společnosti, Ale o pozornost cizích nijak zvlášť nestojíte.
25 - 30 bodů
Pravděpodobně vás nepřekvapí, že vaše osobnostní charakteristika je jednoznačně extrovertní. Ke svému
životu potřebujete pozornost ostatních lidí. Velmi rádi vypravujete, předvádíte se a vůbec jste ochotni
udělat všechno pro to, abyste upoutali pozornost a zájem okolí.
Alena Šafářová

ŽILI A ŽIJÍ MEZI NÁMI
Čp.96 – Čamrovi, Nožkovi
Na konci 90.let 19. století bylo naše město známo výrobou kvalitního klihu.
O jeho rozšíření se zasloužila rodina Čamrova a Nožkova. Osudy jejich rodů se prolnuly v Ostrovní ulici
v čp.96.
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Náš příběh začal na začátku 19.století svatbou
Jana Čamra (1794), jircháře v Jablonném nad
Orlicí čp.98, a Anastásie (1798), dcery Ignáce
Pauka, měšťana v Jablonném nad Orlicí čp.3.
Jejich synové Jan, Josef, Arnošt, František,
Karel a Vilém se stali zakladateli klihařské
živnosti v našem městě.
Syn Jan (1819) se usadil v čp.98 (tento domek
se stal první usedlostí, kde byla provozována
výroba klihu v našem městě). Ve 40.letech 19.století se oženil s Marianou, dcerou Václava Neškudly, mistra
krejčovského v Jablonném nad Orlicí čp.86. Rodina se záhy rozrostla o syny Jana (1847) a Václava (1853) a
dceru Marii (1851). Na začátku 60. let přijal funkci městského písaře. Tato činnost obnášela i vedení kroniky
města. Život Jana Čamra přerušila zákeřná nemoc krátce po dovršení 48 let – zemřel 3. května 1867. Na
jeho práci navázali synové Jan a Václav.
Starší Jan (1847) koupil od svého strýce Josefa Čamra čp.96. 29.srpna 1876 se v kostele sv. Bartoloměje
v Jablonném nad Orlicí oženil s Aloisií, dcerou Františka Šlesingera, domkáře a krupaře z čp.14. Rodina se
koncem 70.let rozrostla o syna Aloise a dceru Annu. Jan Čamr byl několikrát zvolen do městského
zastupitelstva, do školní rady… Na zasedání městské rady 26.srpna 1890 byl zvolen purkmistrem města.
Jeho službu pro město přerušila až náhlá smrt 19.prosince 1893.
Mladší syn Václav(1853) převzal otcovu živnost v čp.98. 4.února 1879 se oženil s Eleonorou, dcerou
Františka Neškudly, mistra koželužského z čp.46. Rodina se rozrostla v 80. letech o syny Václava (1882) a
Františka (1889).
Koncem 80.let 19.století prodali bratři Jan a Václav čp.96 a čp.98 a společně koupili v Nádražní ulici
hostinec čp.135. I na nové adrese se zabývali výrobou a prodejem klihu. Po smrti Jana a Václava převzal
jejich řemeslo Janův syn Alois.
Dcera Jana Čamra Anna se provdala 28.ledna 1902 za zaměstnance c.k. severozápadní dráhy Václava
Jiráska (jejich syn ing.Václav Jirásko).
Syn Jana Čamra Josef (1820) svoji živnost jircháře provozoval v čp.96. 19.listopadu 1850 se v Jamném nad
Orlicí oženil s Josefou, dcerou Antonína Fišera, výměnkáře v Jamném čp.84. Během let se rodina rozrostla o
syny Josefa a Viléma a dceru Františku. V 70.letech 19.století prodal čp.96 a vydal se do Ruska. Po krátké
době se vrátil zpátky do rodného města. Při sčítání lidu v roce 1880 byl hlášen v čp.9.
Syn Josefa Čamra Josef (1851) se po návratu z Ruska usadil ve Strmilově u Jindřichova Hradce, kde se oženil
(17.ledna 1877) s Kateřinou, dcerou Jakuba Machy, řezníka ve Strmilově čp.17. Jeho klihárna dala základ
výroby klihu ve Velkém Meziříčí. V 90.letech 19.století se vrátil do rodného města a v čp.113 společně se
svojí ženou Kateřinou vychovávali syna Karla a dcery Marii a Růženu. Později společně s otcem koupili
usedlost v Orličkách, kde provozovali klihařství. Josef později tohoto řemesla zanechal. Odstěhoval se do
Švédska, Německa (Kolín nad Rýnem) a po letech se vrátil do rodného města.
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Syn Jana Čamra Arnošt (1827) převzal po otci mlynářskou živnost v čp.123 (nejdříve mu vypomáhal a byl
v nájmu v čp.40, později tam bydlel se svojí rodinou) a rozšířil ji o výrobu klihu. 19.října 1858 se oženil
s Albínou, dcerou Jana Pauka, měšťana a výměnkáře v Jablonném nad Orlicí čp.14.
Rodina se do 80.let 19.století rozrostla o syny Arnošta, Bedřicha, Jana, Jindřicha a Viléma a dceru Terezii.
Při sčítání lidu v roce 1880 byl v mlýně evidován i další syn Jana Čamra Karel (1833) jako klihařský
pomocník.
V polovině 80.let 19.století prodal Arnošt Čamr mlýn rodině Vackově a odstěhoval se do Lichkova, kde
koupil usedlost čp.53 s hostincem. Při hostinské činnosti se zabýval výrobou klihu.
Na začátku 90.let přenechal Arnošt Čamr dům s hostincem synovi Bedřichovi (Fridrich) a přestěhoval se do
Sobkovic. Tam koupil usedlost čp.69 a vedle hospodářské činnosti provozoval výrobu klihu. Při sčítání lidu
v roce 1900 byl evidován v čp.69 Jindřich Čamr (majitel usedlosti), jeho bratr Vilém a matka Albína. V roce
1905 se Jindřich Čamr oženil s Marií Stejskalovou z Orliček.
Vilém Čamr se 24.listopadu 1903 oženil v obci Jamné s Amálií, dcerou Michala Pecháčka, mlynáře v Dolních
Heřmanicích. V roce 1907 se přestěhoval do Lubníku čp.16 a rodina se rozrostla o dceru Marii (1906) a syna
Václava (1910). Kromě polního hospodářství se zabýval provaznictvím. V našem městě postavil klihárnu
čp.177. Po prodeji domu Bernardu Filipovi přesídlil do Zlína a u firmy Baťa zaváděl výrobu klihu.
Nejstarší syn Arnošt se vyučil klihařem a řemeslo začal provozovat v Orličkách čp.102. 9.listopadu 1886 se
v Orličkách oženil s Amálií, dcerou Tobiáše Prokopce, familianta v Orličkách, a jeho ženy Amálie, rozené
Fišerové. Společně vychovávali syny Arnošta (1884), Tobiáše (1888) a Josefa (1896) a dcery Marii (1886),
Arnoštku (1892) a Annu (1903, 27.prosince 1930 se provdala v Žamberku za Josefa Horčičku). Koncem
80.let 19.století se vrátil do Jablonného nad Orlicí. Nejdříve měl klihárnu společně s Josefem Frankem
v čp.7, později se osamostatnil v čp.133.
Další syn Arnošta Jan koupil koncem 80.let 19.století od strýce Josefa Čamra čp.9 a i on se živil výrobou
klihu. 6.února 1888 se oženil v Jablonném nad Orlicí s Annou, dcerou Františka Šulce, klihaře a rolníka
v Lubníku čp.9. Rodina se záhy rozrostla o syny Jana (1888) a Josefa (1893) a dceru Annu (1889).
V polovině 90.let se rodina přestěhovala do čp.134, narodily se tu dcery Františka ( 1895) a Růžena (1897),
na začátku 20.století se přestěhovali do čp. 13 a přibyla dcera Marie (1902).
O synu Jana Čamra Františkovi (1831) máme jen málo informací. Vyučil se klihařem a na začátku 60. let 19.
století odešel společně s otcem do Rudolfova na Moravě (Zábřeh). 29. září 1862 se oženil s Annou
Diopovou a společně s ní vychovávali syna Václava a dceru Annu. Řemeslo klihaře nakonec opustil a
vykonával službu u četnictva. V 70. letech se vrátil zpátky do rodného města a bydlel v podnájmu (Lubník
čp.9).
V obci Rudolfov se provdala za Jana Skalického (rodáka z Jablonného) dcera Jana Čamra, Anna. Po smrti
Jana Čamra (1875) převzal Jan Skalický i řemeslo klihaře.
Syn Jana Čamra Vilém (1839) se za svým otcem vydal na začátku 70. let 19.století do Rudolfova na Moravě.
V průběhu 80. let 19. století v Zábřehu na Moravě postavili první parní klihárnu v rakousko-uherské
monarchii. Při sčítání lidu v roce 1880 byl jako mlynářský pomocník nahlášen v Severní Americe.
Na začátku 20. století Čamrův rod pod tíhou velké konkurence vyklidil pozice ve výrobě klihu. Jména jejich
následovníků najdeme jako průkopníky v elektro-technice (František Čamr) a v pohostinství (Anna
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Jirásková, Josef a Josefa Čamrovi). Láska k vodnímu živlu však v rodině i nadále zůstala, ať už se jednalo o
jejich působení ve Sboru dobrovolných hasičů, nebo jako činovníků v rybářském spolku (Václav, Josef,
Miroslav).
Druhá část našeho příběhu začala 26. dubna 1853 v obci Jamné. V rodině rolníka Josefa Nožky a jeho ženy
Rosalie, rozené Tejklové, se narodil syn Ferdinand, který vyrůstal společně s bratry Janem a Václavem a
sestrou Lidmilou.
Koncem 60.let 19.století se Ferdinand Nožka vyučil
koželuhem v Kyšperku, později se zdokonaloval v řemeslu
v Třebechovicích pod Orebem. Koncem 70.let poznal rodinu
Josefa Čamra a jeho dceru Františku.
2.srpna 1880 se Ferdinand Nožka a Františka Čamrová
v kostele sv.Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí vydali na
společnou pouť životem. Nejdříve žili v nájmu v Jablonném
nad Orlicí čp.9, později v čp.103. V roce 1887 koupili od bratrů
Jana a Václava Čamrových čp.96 a Ferdinand Nožka tu vedle
svého řemesla koželuha přidal i živnost klihaře. Rodina se
rozrostla o syny Ferdinanda (1882), Václava (1889), Josefa
(1891, vyučil se pilníkářem a měl vlastní dílnu ve Frýdlantě,
kde se oženil s Marií Kličkovou), Jindřicha (1899, vyučil se
pekařem a svoji živnost provozoval v Kyšperku, kde se
17.dubna 1938 oženil s Marií Fidlerovou) a dcery Marii (1887,
pracovala jako rodinná pomocnice ve Vídni, při zaměstnání
vystudovala obchodní školu a provdala se za úředníka
Havlíčka) a Annu (1896, provdala za kartáčníka Krejčího
z Jablonného nad Orlicí).
Řemeslu klihaře se u otce vyučili synové Ferdinand a Václav. Rodinný podnik nakonec po otci převzal syn
Václav. 29.srpna 1914 se Václav Nožka oženil s Kristýnou Veithovou. Vedle výroby klihu se továrna
specializovala na výrobu potravinářské želatiny.
Nejstarší syn Ferdinand Nožka (1882) získal mnoho zkušeností s výrobou klihu v zahraničí. Na začátku
20.století se vrátil do Čech – v Přerově pracoval ve firmě Valentin Mader, továrna mýdel a sody.
Poté se vrátil do rodného kraje – nejdřív do Lindsdorfu (Těchonín) kde poznal rodinu mlynáře Josefa a
Theresie Frankeových a jejich dceru Emmu. 24.října 1904 se Emmě Frankeové narodila dcera Flora,
28.dubna 1906 se v Lindsdorfu Ferdinand Nožka oženil s Emmou Franke. Později se rodina rozrostla o syna
Vladimíra (28.dubna 1907) a dceru Irmu (27.června 1908).
Po návratu do Jablonného nad Orlicí se Ferdinand Nožka osamostatnil. Na parcele č.165 postavil v roce
1906 malou klihárnu čp.229 a časem ji rozšířil. V roce 1911 se instaluje parní zařízení a umělá sušárna,
později se výrobní prostory zvětšují přístavbami. Na začátku 20.let 20.století byla postavena nová kotelna a
zděný tovární komín. Ve 30.letech se radikálně mění výrobní program – výroba klihu probíhá přímo
z mokré suroviny - a od roku 1935 byla zahájena výroba technické želatiny. V letech 1939 – 40 se
přistavěla k továrně přípravna surovin pro výrobu. Mezi známé výrobky továrny Ferdinand Nožka a syn
patří textilní apretura (osvědčená při úpravě česaného bavlněného zboží), Floral – M (malířský klih) a
FENOS (lepidlo).
Svoje schopnosti dal Ferdinand Nožka i ve prospěch veřejného života rodného města. Několik let byla
známa jeho práce pro Občanskou záložnu, ve funkci předsedy obecní finanční komise dohlížel na
hospodaření města a jako první náměstek starosty města zastupoval město v různých komisích obecní
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správy. Na začátku 20.let založil Všeobecně prospěšné stavební a bytové družstvo a z postu předsedy se
zasloužil o stavbu bytových domů za přispění státu. Značné úsilí věnoval Ferdinand Nožka provedení
regulace Tiché Orlice a potoka Orličky. Nejznámější projekt, kterému předsedal (Vodovodní skupina
Orlická), byla stavba gravitačního vodovodu, který zásobuje 12 obcí zdravou horskou pitnou vodou ze
Suchého vrchu. Při slavnostním otevření 24.listopadu 1929 byly odhaleny pamětní desky stavitelům tohoto
díla.
Na začátku 30.let 20.století se Ferdinand Nožka postupně stahuje z veřejného života a svoje síly věnuje
rodině a firmě. Přestože už nebyl ve veřejném životě města činný, byla jeho osobnost mezi spoluobčany
uznávána pro čestnost a přímost v jednání.
Na odkaz svého otce Ferdinanda v rodinné firmě a ve veřejném a společenském životě města úspěšně
navázal syn Vladimír.
Vladimír Nožka (1907) se vzdělával na Obecné a měšťanské škole v Jablonném nad Orlicí a Kyšperku, na
IV.státní reálce v České Třebové a na Vyšší státní průmyslové škole v Praze, oddělení chemický odbor pro
velkoprůmysl. Po úspěšném ukončení studia dostal umístěnku do mydlárny v Nelahozevsi. Poté nastoupil
základní vojenskou službu a po jejím absolvování navštěvoval školu záložních důstojníků v Opavě (hodnost
poručíka).
Na začátku 30.let 20.století získal nové zkušenosti na stáži v Kolíně nad Rýnem. Po návratu začal uplatňovat
nabyté znalosti v rodinné firmě – zaváděl novou moderní výrobu klihu. Jeho cílem se stala kvalita a
efektivnost výroby (pro tento účel sám navrhoval pracovní prostředky a nástroje ve výrobě).
V polovině 30.let byl jmenován velitelem Střediska branné výchovy – v šesti obcích vedl branné kurzy na
školách a zároveň byl povýšen na hodnost nadporučíka. V roce 1935 stál u zrodu Národní gardy č.138
v Jablonném nad Orlicí a současně byl jmenován jejím velitelem (později za věrné služby státu a činnost
v Národních střeleckých gardách během branné pohotovosti státu ob-držel pamětní kříž a dekret).
V době před Mnichovem, při vyhlášení branné pohotovosti státu (14.9. – 23.9.1938), byl pověřen velením
pevnostního úseku 2.sledu u hraničářského pluku 19 v prostoru pevnosti Adam. V říjnu 1938 byl jako řada
vojáků demobilizován a vrátil se zpátky do rodného města.
Po obsazení zbytku republiky a vzniku protektorátu Čechy a Morava se zapojil do odbojové činnosti jako
zpravodajský důstojník.
Z pověření KČT se postaral o výchovu mládeže v našem městě v duchu vlastenectví a národní hrdosti a tím
zabránil vzniku Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě (národně-socialistické ideologie). Za
svoji činnost v Národních gardách byl vyslýchán gestapem.
V květnových dnech 1945 se účastnil povstání v našem městě, dohlížel na odzbrojování německých
jednotek a stal se vojenským poradcem Revolučního národního výboru.
28.dubna 1946 se Vladimír Nožka oženil v kostele sv.Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí s Emílií, dcerou
Josefa Vystrčila, pánského krejčího u firmy Fran-tišek Pecháček. Společně vychovávali dcery Vladimíru,
Radomíru a Drahomíru a syna Vladimíra.
Největší pracovní úspěch dosáhl Vladimír Nožka po válce. Vyhrál soutěž vypsanou Ministerstvem průmyslu
na vývoj a výrobu šlichtovacího prostředku pro textilní továrny na zpracování bavlny dovážené z Ruska.
Výrobek Floral-T se stal nosným programem ve výrobě rodinné firmy až do znárodnění.
Od 1.ledna 1950 byla firma Ferdinand Nožka a syn začleněná do národního podniku Amylon Praha
(Havlíčkův Brod) jako závod Floral Jablonné nad Orlicí a Vladimír Nožka byl jmenován vedoucím podniku.
Do konce srpna 1951 dohlížel nad výrobou Floralu a jeho zaváděním do výroby v textilních továrnách,
potom byl náhle propuštěn.
Nové pracovní uplatnění našel v Krajské vodohospodářské službě Hradec Králové při čištění vodních toků
v Jablonném nad Orlicí (prosinec 1951). Od ledna 1952 do března 1954 pracoval jako skladník Oblastní
vodárny v našem městě, později jako provozní technik a od dubna 1954 byl vedoucím technikem provozní
skupiny vodovodů okresu Rychnov nad Kněžnou (sídlo Kostelec nad Orlicí), kterou vybudoval a vedl až do
konce ledna 1958.
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Od února 1958 nastoupil do společnosti Zásobování vodou a kanalizace, středisko Jablonné nad Orlicí
(později Okresní vodohospodářská správa pro okres Ústí nad Orlicí se sídlem v Jablonném nad Orlicí,
Okresní vodovody a kanalizace se sídlem v Jablonném nad Orlicí, Východočeské vodovody a kanalizace
Hradec Králové odštěpný závod Jablonné nad Orlicí), kde pracoval až do důchodu jako plánovač. Vedl
vědeckotechnickou společnost a civilní obranu podniku.
Vladimír Nožka pracoval celý aktivní život ve veřejných funkcích v tělovýchově a v turistice. Již od začátku
30.let 20.století v KČT jako značkař, v letech 1934-1944 jako jednatel místní organizace KČT a od roku 1946
do roku 1988 jako předseda KČT v Jablonném nad Orlicí. V roce 1958 byl zvolen předsedou turistické sekce
OV ČSTV, v letech 1968-1972 byl člen předsednictva KV ČSTV. Mezi jeho nejznámější počin v místní
organizaci KČT patří založení a organizace turistického pochodu „Vyhlídkové vrcholy“ (1976-1988).
Mezi mnoha oceněními za jeho činnost jmenujme udělení Zlatého odznaku 1.stupně za rozvoj ČSTV (1977),
Pamětní medaile dr.Miroslava Tyrše (1982), Medaile Jiřího Františka Chaloupeckého za vynikající přínos při
budování systému tělesné výchovy (1987).
Organizační talent Vladimíra Nožky byl ve veřejném životě města využit při pořádání místních slavností. Své
zkušenosti dal k dispozici i při výstavbě stadiónu v letech 1957-61 (předseda komise pro výstavbu
stadiónu), při stavbě tělovýchovného pavilónu nové školy v letech 1972-77 (stavební dozor investora) a při
postavení pomníku před starou školou v roce 1965.
Mezi přátele Vladimíra Nožky patřili spisovatel F.X.Svoboda, rodina pana generála Ludvíka Krejčího, malíř
Eduard Landa a další.
Jako uznávaný odborník s letitou praxí přispěl svými články a názory do knihy Chemická technologie
textilní, kde je uváděn mylně s akademickým titulem inženýra.
Je jen s podivem, že se na zásluhy Vladimíra Nožky zapomnělo při udílení cen pro významné a zasloužilé
občany města.
Po Amylonu Praha místní podnik Floral převzalo Družstvo malířů v Hradci Králové. Výroba byla postupem
času utlumována, později tu měla své sklady firma Isolit. Koncem 70.let byly budovy zbořeny.
Původní budovy Nožkovy klihárny (čp.96) po znárodnění na začátku 50.let 20.století převzala Fruta, národní
podnik. V roce 1958 vzal budovy do vla-stnictví Východočeský průmysl masný Vamberk, respektive
Březhrad. V roce 2005 koupila celý areál firma Isolit – Bravo.
V průběhu 60.let 20.století zanikla v našem městě výroba klihu. Nestalo se tak z důvodu konkurence,
nehospodárnosti výroby, ale tím, že nové společenské poměry tomu nepřály.
Zůstala jen vzpomínka na lidi, kteří se touto činností živili a zapsali se do dějin našeho města.
Souhrn usedlostí vyrábějících klih v našem městě:
čp. 7 – Josef Frank, Arnošt Čamr
čp. 9 – Ferdinand Marek, František Melnický, Jan Čamr
čp. 13 – Jan Skalický, Jan Čamr
čp. 96 – Josef, Jan a Václav Čamrovi, Ferdinand Nožka
čp. 98 – Jan a Václav Čamrovi
čp.110 – Bernard Filip, Ferdinand Filip
čp.133 – Arnošt Čamr
čp.134 – Josef König, Jan Čamr
čp.135 – Jan, Václav a Alois Čamrovi
čp.143 – František Melnický
čp.177 – Vilém Čamr, Bernard Filip
čp.206 – Ursus - továrna na klih a zemědělská hnojiva
čp.219 – Josef Šolc st., Josef a František Šolcovi
čp.229 – továrna firmy Ferdinand Nožka syn
Pavel Kalous, Mlýnská 545, Jablonné n.O.
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LETNÍ KVÍZ
Poznáte z piktogramů
česká přísloví?

Řešení

Čím mne zaujalo Norsko

Loňskou dovolenou jsem strávila putováním po Norsku.
Na přírodní krásy je to nádherná země, to je všeobecně známá věc.
Raději bych proto shrnula svoje vlastní postřehy.
Neuvěřitelný pořádek
61

Norové jsou až chorobně pořádní. Za celý pobyt jsem nikde neviděla ani odhozený špaček od cigarety,
natož třeba petlahev v příkopě. Petky jsou zálohované a není problém je skoro v každém obchodě vrátit.
Všude odpadkové koše.
Zdravý životní styl
V obchodech veliká nabídka Bio potravin, a co je
důležité, není to dražší než běžné potraviny jako
třeba u nás. Děti dostávají sladkosti pouze na
víkend a je celkem nepřípustné vzít je třeba
v týdnu do cukrárny. Hodně sportují- veliké
množství obchodů nabízející sportovní potřeby a
oblečení. Možná to byla náhoda, ale žádní lidé
s nadváhou. Vycházky do přírody podnikají za
každého počasí. Heslo: není špatné počasí, ale
špatné oblečení.
Alkohol
V obchodech je alkohol oddělen roletou, která se zavírá dříve než celý obchod. Doba, kdy se dá zakoupit
alkohol, je dost omezená. Sednout si v parku na lavičku s plechovkou piva není možné. Celkově je přístup
k alkoholu ztížen a i na norské poměry je dost drahý.
Neokázalost
I přesto, že Norsko patří díky nerostnému bohatství, zejména ropě, mezi nejbohatší země Evropy, nestaví
Norové své peníze světu na odiv. Všude je vidět jednoduchost, účelovost - zejména v architektuře.
Nezamořují si krásná místa množstvím hotelů a penzionů, stačí obyčejné kempy s jednoduchými chatkami.
Pro nás cizince mají heslo: Jsme rádi, že přijedete, ale ještě raději jsme, když odjíždíte. Zase to souvisí
s ochranou přírody.
Moc se mi v Norsku líbilo, ale jako správný Čech si občas ráda dám jedno točené... :-)
To byla tak trochu vada na kráse této kouzelné země.
Věra Kalousová, mzdová účtárna

Erupce sopky Taal 12.01.2020 – Filipíny
Asi se všichni ptáte, proč se v Občasníku objevil článek o erupci sopky Taal na Filipínách.
Proč vlastně o tom píši?
Je to z důvodu, že k této sopce mám osobní vztah! Jako malý Jenda jsem ji navštívil, a dokonce se
pohyboval po okraji kráteru!
Ale na začátek celého příběhu.
Píše se rok 1988 a v tehdejší Československé socialistické republice v tu dobu ještě řádí tvrdá ruka
totalitního režimu.
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Jako malý Jenda pobývám s celou svojí rodinou dva roky na Filipínách. Jak se tam naše rodina vůbec
dostala? - asi se ptáte.
Tenkrát to bylo z důvodu velké zakázky na dodávku textilních strojů, kterou obdržela
tehdejší ČSSR. Můj otec je tehdy instaloval a měl možnost si s sebou vzít celou rodinu.
Takže malý Jenda trávil od 1986 – to mi bylo šest – až do revoluce v roce 1989 svoje dětství na Filipínách.
Tak a teď k samotnému příběhu.
Každou sobotu jsme jezdili okolo této sopky z hlavního
města Manily na sever ostrova Luzon k moři vykoupat
se. Jednou v sobotu otce napadlo, že místo koupání
bychom si mohli udělat malé dobrodružství - podívat se
do kráteru sopky, kterou jsme každou sobotu míjeli.
Můj otec byl a je v tomto ohledu velice akční
cestovatelský typ. Tak jsme se vydali do malé rybářské
vesničky, kde oslovil několik rybářů, jestli by nás odvezli
na ostrov a zpět.
Mimochodem, důležitá informace, kterou jsem
zapomněl zmínit, je, že tato sopka se nachází uprostřed
jezera na ostrově Luzon. Asi po hodině intenzivního vyjednávání a smlouvání se jeden rybář rozhodl, že nás
tam zaveze a odveze.
Tak jsme vyrazili. Plavba na ostrov na úzké rybářské bárce bylo už dobrodružství samo o sobě, ale ostrova
jsme dosáhli. Pan hodný rybář nám ukázal cestu, kudy se máme vydat,
a my jsme začali stoupat na vrchol sopky. Úpatí sopky jsme dosáhli asi po dvou hodinách.
Musím říci, že pohled do nitra sopky byl dech beroucí. Jediné, co mi tenkrát opravdu nahánělo strach, byl
stoupající kouř ze sopky. Představa, že každou chvíli může dojít k erupci a my stojíme na okraji kráteru,
opravdu nebyla příjemná! Ale zaplať pánbůh, nic se nestalo a my jsme se v pořádku vrátili k naší bárce, kde
na nás čekal ochotný rybář. Bohužel nikdo z nás netušil, co nás čeká na cestě zpátky. Přibližně v polovině
zpáteční cesty nás zasáhla bouře a my mysleli, že půjdeme ke dnu. Vlny se zvětšovaly a prudký déšť nám
začal dělat v loďce pěkné jezírko. Vodu jsme vylévali jak o život. Tuhle půlhodinu hrůzy bych opravdu
nikomu nepřál! Vlastně by to byl vtipný paradox přežít návštěvu kouřící sopky a potom se utopit v jezeře.
Ale jelikož jsem tu, tak správně chápete, že jsme to přežili! :-)
Díky tomuto dobrodružství mi v hlavě zůstala nádherná vzpomínka, se kterou jsem se s vámi chtěl podělit a
která se mi letos připomněla, když jsem viděl ve zprávách, že sopka Taal 12.01.2020 opět vybuchla...
Jan Kubíček
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Andělský strom
O Vánocích 2019 jsme se zúčastnili dobročinného projektu Andělský strom.
Nakoupili jsme dárky, které si vybraly děti odsouzených rodičů, a poslali jsme tyto konkrétní dárky, přímo
k nim… Ve většině případů to byl právě jediný dáreček, který pod tím pomyslným stromečkem byl…
Nakonec přišlo velmi milé poděkování…
From: Andělský strom [mailto:andelskystrom@gmail.com]
Sent: Friday, February 21, 2020 1:00 PM
To: Renáta Bartošová; Kvido Štěpánek, Subject: poděkování od odsouzené
Dobrý den,
přišlo nám poděkování za vánoční dárek od jedné odsouzené maminky (ev.č.
252). Jejímu synovi jste posílali dárek vy, proto toto poděkování patří
především vám. :)
S přáním krásného dne, Bláža K.
Mgr. Blažena Kotrsová, Koordinátorka projektu Andělský strom Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.

Výzva Suchý vrch mokrý flek

Přidejte se k nám…
Vážení spolupracovníci, přátelé přírody,
jak jsme již nedávno předeslali, není nám jedno, že vysychá naše krásná krajina. Tak jsme se rozhodli něco
pro to udělat.
Přidejte se k nám, je to jednoduché…
V lokalitě Suchého vrchu jsme si vytipovali cesty s příčnými žlaby, které jsou určené k tomu, aby vracely
vodu zpět do lesa. Tyto žlaby jsou a, dnes už můžeme částečně říci, byly neudržované a zanešené. Jejich
funkce je pak nulová. Všechna voda stéká po cestách přímo do potoků a řek. Její blahodárný účinek nám
uniká…
Správná funkce lesa je zadržovat vodu. Člověk svým působením tuto jeho činnost narušuje a my jsme se
rozhodli krajině naší činností pomoci.
Již jsme začali. Vyčistili jsme 3 km cest vedoucích na SV, což je přesně 64 žlabů. Při nedávných deštích se
díky této činnosti vrátily do krajiny stovky kubíků vody, což je dobře. Pojďme v tom pokračovat…
Co je třeba udělat:
Najděte si na našem webu mapku s lokalitou SV, která znázorňuje již obsazená a udržovaná místa, ale také
právě volná místa, kde se můžete přihlásit ke konkrétnímu úseku i Vy.
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Nebo si v lokalitě SV najděte svůj určitý úsek, který ještě není v evidenci, vyčistěte žlaby a kanálky tak, aby
mohla voda z cesty zpět do lesa, a s jednoduchým dokumentem 2 až 3 foto nahlaste našemu správci výzvy
SV.
Správcem je: Rosťa Cáb. (Email: rostislav.cab@isolit-bravo.cz)
Správce tuto informaci zanese do mapy a pak už budete pravidelně monitorovat a udržovat vaše
adaptované kanálky v dobré kondici.
Náš cíl: společně chceme udělat maximum pro zavlažení lokality SV.
Děkujeme  Tým nadšenců Isolit-Bravo, 1.7.2020
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Při loňském suchém roku jsme spočítali, že při plně funkčním systému žlabů na Suchém
vrchu, dokážeme zadržet v této lokalitě cca 750 000 m3 srážek za rok, tedy vody, která
naprší a nenecháme napřímo zmizet do řek. Při letošních nadprůměrných srážkách, si každý
dokáže dopočítat, že to bude řádově více! 
Ano je to neuvěřitelné a není to překlep. Hovoříme v podstatě až o 1 milionu kubíků ročně,
se kterými jsme v minulosti v naší krajině neuměli naložit, protože se o drážky nikdo
nestaral…
Položme si přitom otázku, kolik takových lokalit v naší zemi je. Určitě stovky. Takže
navrhujeme slézt z balkonu a jít něco dělat, alespoň ve svém okolí.
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Rád se setkávám se známými osobnostmi
Vážení spolupracovníci,
rád bych se s vámi podělil o svých zážitcích, a to o setkávání s herci a zpěváky.
Ta setkání nejsou náhodná. Jsou součástí mé zajímavé činnosti při práci v požárních
hlídkách.
Střežím s kolegy hasiči objekt, aby se něco, jak se říká, nešuplo. V divadle zatím
vystupují herci nebo zpěváci… S několika z nich jsem si popovídal, a dokonce se i vyfotil!
Osobnosti, se kterými jsem se zatím setkal při jejich vystoupení, jsou: Pavla Tomicová,
Miroslav Táborský, Tereza Mottlová, Aleš Háma, Miroslav Etzler, Jan Čenský, a dokonce
král českých podií Jiří Bartoška.
To byli zatím jen herci…
V případě zpěváků to jsou: Jitka Zelenková,
Štefan Margita, Hana Zagorová, Petr Rezek a další…
Setkávání se známými osobnostmi jsou zajímavá, líbí se mi a těším se na další
kulturní akce, kde je potkám.
S pozdravem Miloš Burian

A redakce dodává:
A proč ne, sám Miloš má a nese jméno velikána českého filmu, a když
chce, umí pobavit. Že by nějaká vzdálená nebo snad bližší vazba???





Samozřejmě nás nezapomeňte sledovat
Každopádně pokud chcete mít přehled o nových událostech, přehled co je nového v naší firmě,
nebo co se o nás píše, sledujte naše Facebook stránky, kam sdílíme vše důležité. Neustále tvoříme a
umisťujeme nová videa na naše stránky Youtube. Mezi nejnovější patří prezentace kávovarů ROOMA A7 a
A6, Jablonský Gurmán nabízí zajištění pestrých cateringů, ukázka neskutečné síly Motúčka Herkules
s nákladem do svahu a mnoho dalších…
Samozřejmě jsme otevřeni novým nápadům a podkladům z vaší strany a nebráníme se žádné
spolupráci. Takže pokud vás políbí Múza, nebo snad kreativní duch, stačí se ozvat a dáme to do kupy 
Rosťa Cáb

67

68

