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Den D 
 

Dlouho očekávaný okamžik je tady!!!  

 Všichni se  moc těšíme na den D, tedy sobotu 28. srpna, kdy společně oslavíme 100 let naší firmy Isolit-
Bravo! 

Firma, která začínala svůj život po I. světové válce v dobách Tomášů Masaryka a Bati, tedy v první 
republice, firma, která přežila druhou světovou válku, komunismus, okupace, převraty, dokonce i covid, 
slaví krásné 100. narozeniny!  

Gratulujeme, naše firmo! 

Firmě přejeme jen to nejlepší, čili nadšení a vytrvalost všech, kteří předávají tu štafetu dalším a dalším 
generacím, ať už v pozici spolupracovníků, zákazníků či dodavatelů a také ostatních přátel, kteří jakkoliv 
spolupracují na jejím chodu a rozvoji. 

Původní myšlenka lisování bakelitu, dnes moderně plastu, přežila a pokračuje dál... 

 Poselství našich předků -  zakladatelů jsme zachovali a udržujeme tradici výrobního základu firmy, která 
se rozšířila o další výrobní programy, a to je moc dobře… Vždyť nás to všechny živí! 

Děkujeme! 

 

Milan Žemlička, personalista IB  
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100 let firmy ISOLIT-Bravo 
 

Závod Isolit byl založen 11.září 1921 jako lisovna bakelitu pro firmu TELEGRAFIA, vyrábějící telefonní 
přístroje. 

Byl vystavěn v Kolonii, dnešní dům č. 207. 

V roce 1923 byl Isolit přemístěn do současných prostor, kde původně sídlila společnost TELEGRAFIA. 
Kolem roku 1930 zde pracovalo 70 zaměstnanců a vyrábělo se  stavební kování, telefonní kryty, 
galanterie, termoláhve a další výrobky z bakelitu. 

Během 2.světové války závod značně technicky vyspěl a vyráběl přesné dílce pro Ostmarwerke Kbely, 
termoláhve a další výrobky. 

Po roce 1945 byl začleněn do firmy Kablo Bratislava. 

Během 40 let se uskutečnilo množství reorganizací. 

Od roku 1967 byl Isolit zapojen do n. p. OEZ Letohrad. 

V letech 1968 – 1970 byla z důvodu rozšíření výroby vystavěna nová lisovna plastů o ploše 1 100 m2. 

V roce 1991 se Isolit oddělil od s. p. OEZ Letohrad a vznikla samostatná firma ISOLIT s. p. Jablonné 
nad Orlicí. V tomto roce byl vyroben i první fritovací hrnec a založena divize kuchyňských přístrojů. 

V roce 1993 byl firma privatizována formou veřejné soutěže a založen dnešní Isolit- Bravo, spol.s r.o. 

Po privatizaci firma prošla nebývalým rozvojem, kdy se z lisovny termosetů (bakelitu) a malé 
nástrojárny stala moderní, dynamickou firmou, s vynikající nástrojárnou, lisovnou zaměřenou 
především na vstřikování termoplastů, kovovýrobou a montáží. 

Stala se významným dodavatelem pro renomované zákazníky v oblasti automobilového / Automotive 
Lighting, VW.../ a elektrotechnického průmyslu  / Schneider, Woehner.../ a pro zákazníky v oblasti 
spotřebního zboží / Philips, Ikea, Black a Decker.../. 

Firma neustále investuje do nových strojů a technologií – příkladem je třeba dvoukomponentní 
lisování, ultrazvukové svařování, lisování pomocí dusíku atd., ale i do výzkumu v oblasti technologií a 
materiálů. Pracuje na společných výzkumných úkolech s předními vědeckými pracovišti, jako je 
například ČVUT v Praze a další. 

Kuchyňské a domácí spotřebiče značky BRAVO patří již neodmyslitelně k vybavení mnoha domácností 
nejen v Čechách, ale i na Slovensku, v Polsku nebo v Litvě. Zvláště velmi oblíbená je multifunkční 
elektrická pánev a trouba – vynález firmy – zvaná Bravoska. 

Firma je v současnosti největším zaměstnavatelem ve městě – pracuje zde na 500 zaměstnanců, 
kterým firma poskytuje mnohé zaměstnanecké výhody – sportovní vyžití, program znalostních 
spolupracovníků – podílníků na zisku, příspěvky na letní tábory dětí, dotované obědy, bezúročné 
půjčky apod. 

Mzdy ve firmě jsou stabilně o 20 – 30% vyšší než okresní průměr. 

V roce 2005 se umístila jako třetí nejlepší firma v Pardubickém kraji. 

/ z  publikace Město Jablonné nad Orlicí – r. 2006/ 
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ISOLIT   ZA   SOCIALISMU 
 

Druhý největší závod ve městě změnil několikrát své 
jméno – Isolit,  Kablo,  MEZ,  OEZ, IB. 

Hlavní výrobní náplní byla výroba izolačního 
elektrického materiálu. 

V roce 1954 se uskutečnila rekonstrukce a zdokonalila 
se ventilace. 

V roce 1957 se vystavělo nové sociální vybavení. 

K dnešním úpravám výrobních prostorů došlo v roce 
1958. 

Stále vzrůstající počet zaměstnanců si vyžádal rozšíření 
závodní jídelny a její nové vybavení. 

Další zvyšování výroby si vynutilo v roce 1966 
vybudování nové trafostanice. 

Největším problémem však stále zůstával nedostatek 
výrobních prostorů. 

Proto byla v letech 1968 – 1970 postavena nová hala nákladem tehdy 14 mil. 

Protože značné procento zaměstnanců tvořily ženy, zakoupil závod roku 1973 dům v blízkosti a 
nákladem tehdy 1,5 mil. ho adaptoval na závodní mateřskou školu. 

 ZO KSČM Jablonné n.O. k tomu dodává:  

  Co říci k privatizaci tohoto závodu? 

  Současnému majiteli slouží ke cti, že závod zprivatizoval ne proto,aby ho „vytuneloval“, ale aby 
nadále vyráběl./ :-) :-) :-). 

Tolik z kroniky města Jablonného, za což děkujeme kronikáři Stanislavu Kroulíkovi. 

 

Nyní si za redakci Občasníku dovolíme pár řádků z naší moderní historie: 

Současnou mladou historii již znáte. 

 S prostory se vedení firmy vypořádalo směrem nahoru a vybudovalo moderní sklad, který doslova 
integrovali do reliéfu krajiny a nijak nepřekáží. 

 Výrobní program rozšířili o vlastní vynález Motúčko. Bravospotřebiče jsou téměř v každé domácnosti 
v ČR a také na Slovensku. 

Firma získala řadu prestižních ocenění, jako např. Firma roku, Odpovědná firma roku, Gentlemanská 
firma roku, cenu za Filantropii, Ocenění českých lídrů apod. 

Firma ročně investuje řádově desítky až stovky milionů korun do nových technologií ve výrobě. 
Moderní sklad Laté např.vyšel na investici kolem 250 mil korun. 

 Přispíváme na dobročinnost v rámci regionu i celého světa, pravidelně vypravujeme humanitární 
konvoje, v moderní historii jsme přispěli na dobročinnost již více než 100 mil. korun. Podporujeme 
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významně nemocnici v ÚnO nákupem přístrojů, které by si nemocnice bez této pomoci nemohla 
dovolit.  

Mateřskou školu firma Isolit-Bravo pronajímá městu za symbolickou 1,- Kč ročně a nejen to, ale 
staráme se kompletně o budovu. 

 Vybudovali jsme učiliště přímo v naší moderní Nástrojárně, které provozujeme již 4. rokem. Mladí 
nástrojaři z SOU Lanškroun a SOU Letohrad tak mají možnost vyzkoušet si řemeslo, které se učí, 
přímo v ostrém provozu ve fabrice, což je k nezaplacení.  

Byli jsme osloveni tvůrci televizního pořadu Utajený šéf, čehož se účastnil v hlavní roli náš pan ředitel. 
Dále se u nás natáčel úspěšný film Atlas ptáků v hlavní roli s Miroslavem Donutilem.  

Isolit-Bravo funguje bez dotací a jiných podobných finančních manévrů, jak máte možnost si přečíst 
při vstupu do naší firmy. 

Politiku jsme nikdy nedělali a dělat nebudeme. Podporujeme však Roberta Šlachtu v nadcházejících 
volbách, protože mu důvěřujeme, a přijde nám, že může být prospěšný.  

Nenechte se zmást volebními průzkumy, které jsou šité na míru svým zadavatelům. Robert tam 
prostě bude a je třeba mu dát hlas!   Změna je prostě zapotřebí! 

A doufáme, milý Roberte, že se v politice nezkazíš. Neradi bychom tato slova odvolávali.   

 

Redakce Občasníku 

 

  

IB On-line 
Slavíme 100 let naší firmy 

Žádný strom neroste do nebe, a tak celosvětové prodeje stagnují ze 

známých důvodů. Automobilový průmysl čeká na čipy do nových 

automobilů,  ostatní průmysl žije ze dne na den v rámci neúnosně 

narůstajících cen vstupních surovin, což se dotýká pochopitelně i 

nás. 

 My toto zpomalení využíváme k čerpání dovolených a k přípravě 

Dne otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 28. srpna od 9:00 

hod do 16:00 hod. Tímto vás srdečně zveme na unikátní výstavu naší historie.   

 JG hlásí další nárůst v počtu obědů, a kdo přijde na DOD, tak pozná proč. Arifovy tortily, které budou 

na občerstvení, jistě napoví . 

- První polovina roku se nám s drobnými problémy podařila. Neporovnáváme s rokem 2020, ale 
s rokem 2019, kdy byla ekonomika ještě zdravá. Stále platí, že na zelené vlně jede Motúčko… 

- Lisovna se ustálila na průměrných hodnotách, to ale platilo do června. Omezení výroby v rámci 
automobilek jistě naruší dobře rozjeté hospodářské výsledky.  

- Motúčko, jak jsme již sdělili, stále svými obraty narůstá, a to je moc dobře. V červenci jsme dosáhli 
obratu, který zatím nikdy v historii prodeje Motúčka nebyl ani za celý rok! Dá se tedy očekávat nárůst 
prodeje v této divizi až ke 100%. 
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- Vyrobili jsme a prodali více jak 34.000 Motúček a brzy atakujeme laťku ve výšce 40.000 
- Jablonský Gurmán získal několik dalších zákazníků na kompletní servis stravování a je těsně před 

podpisem smluv. 
- A další informace z kuchyně – pořídili jsme novou myčku na černé nádobí v ceně 400 tis. Kč (ta stará již 

dosluhovala). 
- S JG máme velké plány: Připravujeme modernizaci a stavební rozšíření kuchyně tak, aby byla schopná 

na nejlepší současné úrovni techniky vařit až 2.000 super-jídel denně. Automatický prosklený výtah je 

k tomu samozřejmostí a plánujeme také malou a malebnou restauraci se samostatným vchodem 

zvenčí firmy. 

- Kovovýroba jede víceméně z 95% pro Motúčko, přičemž stále zvětšuje výrobu ruku v ruce 
s nárůstem prodejů  Motúček. 
 

- Naše dobročinnost stále navyšuje a převyšuje rok od roku ty předešlé. Není divu, když člověk vidí, 
co se děje. K běžné pomoci lidem v nouzi jsme navíc bleskově pomohli jedné rodinně na Moravě, 
která se čtyřmi malými dětmi přišla o všechno. Pomohli jsme financovat náhradní bydlení a 
zajištění věcí k odjezdu dětí na tábor, protože pár dní před odjezdem přišly doslova o vše, a neměly 
tak ani oblečení a další prostředky, které člověk prostě zabalí do kufru, když jede na týden pryč. Od 
začátku roku jsme přispěli  na dobročinnost více než 5.000.000 Kč. 
 

-   Na okna Lisovny byly instalovány žaluzie.  
 

- Mirek Donutil v hlavní roli představil na filmovém festivalu v Karlových Varech film Atlas ptáků, který 
se natáčel, jak jsme vás již informovali, u nás ve fabrice.  
 

- Nástrojárna získala nové zakázky, které by se měly promítnout do začátku roku 2022, nicméně dále 

zatím nevidíme. Stále platí, že přijmeme dva až tři zkušené nástrojaře. Pokud byste o někom takovém 

věděli, přihrajte ho prosím na naše personální oddělení. Odměna za doporučení spolupracovníka je 

v tomto konkrétním případě 10.000 Kč, pokud se zapracuje a zůstane.  

- Naše konstrukce v Nástrojárně je v závěrečné fázi vývoje bezdušového a bezplášťového lamelového 
kola pro Motúčko. Pokud se vše podaří, jak zatím z testů vyplývá, bude to velká revoluce, protože se 
jedná o absolutně bezúdržbové a věčné kolo s vynikajícími záběrovými a jízdními vlastnostmi ve 
srovnání s již tak dost výborným traktorovým vzorem hloubky 2 centimetry, který současně 
montujeme. 
 

- Do Nástrojárny jsme objednali další CNC soustruh v celkové ceně 6,3 mio Kč. Dodací doba je 7 
měsíců, takže jeho instalace proběhne v lednu 2022. Dalšími investicemi jsou CNC ohýbačka, CNC 
laserové centrum, svařovací robot a lakovací linka. 
 

- Obchodní divize D5 uvedla na trh během prvního pololetí letošního roku dvě rychlovarné konvice, dva 

typy žehliček, tyčový mixér, váhu, žehličku na vlasy a elektrický pilník na paty. Začala také prodávat 

elektroinstalační materiál (izolační a vázací pásky, zásuvky, rozbočky, zvonky a vypínače).  Další novinky 

budou představeny do konce roku.  

- Recepce prochází obměnou personálu. Mnohem častěji než dříve uvidíme při příchodu do práce dámské 

tváře. :-) Nic proti pánům sympaťákům, ale páni při výběru  neprojevili až takový zájem o tuto profesi, tak 

jsme tam trochu rozsvítili o úsměvy dam .  
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- Na učilišti se alespoň na konci školního roku vrátila docházka do normálu, a tak jsme ze sporadické dosáhli 

pravidelnou alespoň poslední dva měsíce. Věříme, že začátek nového školního roku již bude standardní a 

žáci SOU Letohrad a SOU Lanškroun dostanou více prostoru na svoje zlepšování v oboru přímo v praxi. 

- Konečně skočil blázinec s testováním, který podle nás až tolik nepřinesl. Nicméně zvládli jsme to a 

uvidíme, co na nás zase vymyslí úředníci, kteří v podstatě prokopli krumpáčem státní kasu a pak se 

zabarikádovali doma na 100%. Je radost poslouchat ve zprávách, že když se dají oočkovat, tak ještě 

dostanou dovolenou navíc. 

A náš názor na ten hrůzostrašný koronavirus?! Nechme promluvit profesora medicíny Jana 

Žaloudíka: 

 „Jsem překvapen děním ve světě. Začal jsem se za tu dobu stydět před dětmi. Svým 
vnoučatům říkám: ,Na to, aby si dědeček snížil riziko svého úmrtí o 0,01 procenta, nebudete 
chodit do školy, budete chodit v rouškách, nebudete zpívat.‘ To je z mého pohledu naprosto 
neadekvátní reakce,“ zdůraznil Žaloudík. „Mé riziko, že umřu, je stoprocentní. Že umřu na 
nádor, je zhruba 25 procent, 30 procent, že to bude oběhová věc, na dálnici to může být taky 
blízko pod jedno procento. Jak se budeme chovat, tak budeme reagovat na příští 
epidemie?!“ dodal. 

- Konečně se můžeme pyšnit tím, že po letech osazujeme truhlíky na novou halu Laté, abychom tak 

obohatili vzhled, krajinu a potažmo i město. Vedle toho jsme zprovoznili druhé leknínové jezírko. 

- V zasedačce TimeMachine jsme dokončili zadní stěnu, která je směrem k řece ve smyslu 
přenesení krajiny na stěnu. Takže když člověk přijde do zasedačky, má pocit, že se dívá do 
přírody, a navíc na krásnou scenérii řeky a starších stavení v pozadí, která nás tu moc těší. 
Opakem jsou průmyslové oblasti na konci velkých měst s hromadami šrotu, uhlí a jiných 
skládek. Díky za to krásné prostředí, ke kterému mimo jiné také významně přispíváme! 

-  
- V letošním roce investujeme hodně do IT – a to především do IT bezpečnosti. Investice zde 

přesáhnou 2 miliony korun. Součástí je i certifikace Tissax, kterou po nás požaduje náš zákazník 
Škoda-Auto.  
 

- Pro Armádu ČR připravujeme po Motúčku Rescue další nový typ Motúčko TrailBlazer. V noci, v lijáku, 
bouři, bahnem, vodou či sněhem doveze do přední linie 200 kg zásob a střeliva a zpět odveze případné 
raněné. 

 
- V sobotu 28. srpna na viděnou…  
 
                                                                                                                                                                 Vaše redakce 
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IB On-line 
Świętujemy 100-lecie naszej firmy 

Żadne drzewo nie rośnie do nieba, więc sprzedaż na całym świecie znajduje się w martwym pukcie ze 

znanych wszystkim powodów. Branża motoryzacyjna czeka na chipy do nowych aut, pozostałe branże 

żyją z dnia na dzień w ramach nieznośnie rosnących cenach surowców, co nas oczywiście dotyka 

również.  My to spowolnienie spożytkowujemy na wykorzystywanie urlopów i przygotowania do dnia 

drzwi otwartych w naszej firmie, który odbędzie się w sobotę 28 sierpnia w godzinach od 9:00 do 

16:00.  Serdecznie zapraszamy na wyjątkową wystawę naszej historii. 

 JG donosi o kolejnym wzroście liczby obiadów, a kto przyjdzie na Dzień drzwi otwartych,  pozna 

tortille Arifa, które z pewnością zaproponuje jako przekąski  . 

- W pierwszej połowie roku udało się nam poradzić z drobnymi problemami, nie porównujemy tego z 
rokiem 2020, ale z rokiem 2019, gdzie gospodarka była jeszcze ekonomicznie zdrowa i nadal prawdą 
jest, że Motúčko jedzie na zielonej fali.                                                                                                                                        

- Lisovna ustabilizowała się na średnich wartościach, ale to obowiązywało do czerwca. Ograniczenia w 
produkcji samochodów z pewnością podważą ugruntowane wyniki ekonomiczne.                                                                      

- Motúčko, jak już powiedzieliśmy, wciąż rośnie wraz z obrotem i to bardzo dobrze. W lipcu 
osiągnęliśmy obroty, których w dotychczasowej historii sprzedaży Motúčka nie osiągnęliśmy przez 
cały rok. W związku z tym można spodziewać się wzrostu sprzedaży w tym dziale nawet o 100%.                                                                             

- Wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy ponad 34 000 Motúček i wkrótce będziemy podwyższać 
poprzeczkę na wysokość  40 000.                                                                                                                                                                    

- Jablonský Gurmán zyskał kilku nowych klientów na kompleksową usługę cateringową i niedługo 
podpisze umowy. 

- Kolejne informacje z kuchni - kupiliśmy nową zmywarkę do czarnych naczyń w cenie 400 tys. CZK                                     
(ta stara już  swoje wysłużyła). 

- Mamy duże plany z JG: Przygotowujemy modernizację i rozbudowę konstrukcyjną kuchni, aby mogła 
gotować do 2000 super posiłków dziennie na najlepszym obecnym poziomie technologii. 
Automatyczna winda to oczywistość. Planujemy również małą i malowniczą restaurację z osobnym 
wejściem z zewnątrz firmy. 

- Dział produkcji wyrobów z metali produkuje mniej więcej 95% elementów dla Motúčka, przy 
jednoczesnym wzroście produkcji w parze ze wzrostem sprzedaży Motúčka. 

- Nasza działalność charytatywna z roku na rok stale wzrasta i przewyższa poprzednie. Nic dziwnego, 
kiedy człowiek widzi, co się dzieje. Ponadto oprócz zwykłej pomocy potrzebującym pomogliśmy w 
mgnieniu oka 
jednej rodzinie na Moravě, która wraz z czwórką małych dzieci straciła wszystko. Sfinansowaliśmy 
mieszkanie zastępcze i zapewniliśmy rzeczy dla dzieci odjeżdżających na obóz, ponieważ kilka dni 
przed ich planowanym wyjazdem stracili dosłownie wszystko i nie mieli ubrań ani innych środków, 
które człowiek po prostu zapakuje do walizki, gdy wyjeżdża na tydzień . Od początku roku 
przekazaliśmy na cele charytatywne ponad 5 000 000 CZK. 

- Na oknach lisovny zostały zamontowano rolety. 
- Narzędziownia zyskała nowe zamówienia, co powinno znaleźć odzwierciedlenie do początku 2022 

roku, nie mniej jednak póki co kolejnych nie widzimy. Nadal jest aktualna oferta pracy dla dwóch a 
nawet trzech doświadczonych narzędziowców. Jeśli znasz taką osobę, prześlij ją do naszego działu 
personalnego. Wynagrodzenie za polecenie współpracownika w tym konkretnym przypadku wynosi 
10 000 CZK, jeśli będzie pracował  i zostanie w firmie. 

- Nasz dział konstrukcji w Narzędziowni jest w końcowej fazie opracowywania koła lamelowego 
bezdętkowego dla Motúčko. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, jak pokazują dotychczasowe testy, będzie 
to wielka rewolucja, ponieważ chodzi o absolutnie nie wymagające obsługi, wieczne koło o 
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doskonałej przyczepności i właściwościach jezdnych w porównaniu z już i tak doskonałym wzorem o 
głębokości 2 centymetrów, które aktualnie montujemy. 

- Zamówiliśmy kolejną tokarkę CNC do narzędziowni za łączną cenę 6,3 mln CZK. Czas dostarczenia to                             

7 miesięcy, więc jej montaż nastąpi w styczniu 2022 roku. Pozostałe inwestycje to giętarka CNC,                          

centrum laserowe CNC, robot spawalniczy oraz linia lakiernicza. 

- W pierwszej połowie tego roku dział sprzedaży D5 wprowadził na rynek dwa czajniki elektryczne, dwa 

rodzaje żelazek, blender ręczny, wagę, prostownicę do włosów i elektryczny pilnik do pięt. 

Rozpoczęto również sprzedaż materiałów elektroinstalacyjnych (taśmy izolacyjne i wiążące, gniazda, 

rozgałęźniki, dzwonki i wyłączniki). Kolejne nowości zostaną wprowadzone do końca roku. 

- Recepcja przechodzi zmianę personelu i znacznie częściej niż dotychczas, zobaczymy przychodząc do 

pracy twarze kobiet. Nic przeciwko miłym panom, ale panowie podczas rekrutacji nie wykazywali 

takiego zainteresowania tym zawodem, więc trochę rozświetliliśmy naszą recepcję uśmiechami pań 

. 

- Na dziale nauczania chociaż pod koniec roku szkolnego frekwencja wróciła do normy. Wierzymy, że 

początek nowego roku szkolnego będzie już standardem, a uczniowie SOU Letohrad i SOU Lanškroun 

dostaną więcej miejsca na swoje doskonalenie w zawodzie bezpośrednio w praktyce. 

- W końcu zakończyła się wariacja z testowaniem, które naszym zdaniem nie przyniosło tak wiele.                                                               

Nie mniej jednak poradziliśmy sobie z tą sytuacją, zobaczymy, co znowu wymyślą dla nas urzędnicy, 

którzy w zasadzie skopali państwową kasę kilofem, a potem zabarykadowali się w domach na 100%. Z 

przyjemnością słyszę w wiadomościach, że jeśli pójdą się zaszczepić, to dostaną jeszcze dodatkowy 

urlop. 

- A nasza opinia na temat tego przerażającego koronawirusa?! Pozwólmy przemówić profesorowi 

medycyny Janowi Žaloudíka: „Jestem zaskoczony tym, co dzieje się na świecie. Zaczęłam się wstydzić 

przed dzieci za takie czasy. Mówię moim wnukom: „Aby wasz dziadek zmniejszył ryzyko swojej śmierci 

o 0,01 proc., nie będziecie chodzić do szkoły, będziecie chodzić w maskach, nie będziecie śpiewać.” 

Moim zdaniem jest to zupełnie nieadekwatne reakcja”, podkreślił Žaloudík. „Moje ryzyko śmierci 

wynosi sto procent. To, że umrę z powodu guza, to około 25 procent, 30 procent, że będzie to choroba 

krążeniowa, wypadek na autostradzie, to może być również blisko ponad jednego procenta. Jak 

będziemy się zachowywać, czy zareagujemy na kolejne epidemie?! ”dodał. 

- Wreszcie możemy być dumni z tego, że po latach na nowej hali Laté umieściliśmy donice, aby 

wzbogacić wygląd, krajobraz, a tym samym miasto. Dodatkowo stworzyliśmy drugi staw z liliami 

wodnymi. 

- W sali konferencyjnej TimeMachine dokończyliśmy tylną ścianę, która jest skierowana w stronę rzeki 

w sensie przeniesienia krajobrazu na ścianę. Przychodząc więc do sali konferencyjnej masz wrażenie, 

że patrzysz na przyrodę, a także na piękną scenerię rzeki i starsze budynki w tle, z czego bardzo się 

cieszymy. Przeciwieństwem są tereny przemysłowe na końcu dużych miast z hałdami złomu, węgla i 

innych składowisk. Dzięki za to piękne otoczenie, do którego między innymi również wnosimy 

znaczący wkład. 
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- W tym roku dużo inwestujemy w IT - szczególnie w bezpieczeństwo IT. Inwestycje tutaj przekroczą 2 

miliony koron. W cene wliczona jest również certyfikacja Tissax, której wymaga od nas nasz klient 

Škoda-Auto. 

- Przygotowujemy dla Armii ČR  Motúčku Rescue kolejny nowy typ Motúčko TrailBlazer. Nocą, w 

ulewie, burzy, błocie, wodzie lub śniegu, przywiezie na front 200 kg zapasów i amunicji, a rannych 

odwiezie z powrotem. 

- Do zobaczenia w sobotę 28 sierpnia …      Wasza redakcja  

 

Sto let Isolitu-Bravo, třicet jedna v přímém přenosu 

pro Kvido Štěpánka 
 Když jsem v Isolitu na jaře 1990 jako polistopadový ředitel začínal, vůbec jsem nevěděl, jestli 

dělám dobře. Byl jsem technik, nemající o žádném řízení lidí či firmy ani páru. Ale nikdo jiný nebyl, a 

tak, když jsem předtím spolupracovníkům kázal světlé zítřky, které po pádu komunizmu nepochybně 

přijdou, nemohl jsem teď přece zalézt do konstrukční kanceláře a zabouchnout za sebou dveře.  

První problém, na který jsem narazil, byla všeobecná platební neschopnost, která se v té době rozjela 

v masovém měřítku. Jeden neplatil druhému, druhý třetímu a nikdo nevěděl, jak to skončí. Skončilo 

to pro mnohé špatně a zřejmě by to byl i náš konec, kdyby při podvečerních debatách v úzkém 

kroužku nepadlo mimochodem, že tchýně jednoho přivezla domů ze zájezdu do Vídně nějaký hrnec, 

ve kterém prý vydrží olej a dělá se v něm něco – snad se tomu říká fritování… Nápad byl na světě! 

Trvalo nám to dnes neuvěřitelné asi tři měsíce vlastního vývoje (on totiž fritovací hrnec není žádná 

legrace -2 litry oleje jen málo pod zápalnou teplotou, všechno horké, kluzké, cenově stlačené…), ale 

povedlo se! Náš bývalý mateřský podnik nám mezitím vypověděl skoro všechny zakázky a já jsem 

objevil výhody i nevýhody toho, když máte za sebou běžící firmu: Sice si nemusíte nechat každou 

součástku vysoustružit u cizích, ale také máte za sebou dvěstěpadesát lidí, kteří potřebují výplaty. A 

když vám vypadne devadesát procent zakázek, je to mazec. Ale povedlo se! Obor Kuchyňských 

přístrojů jsme začali rozvíjet, vyvíjeli další výrobky, a protože je český trh malý, vyráběli jsme i pod a 

pro jiné značky, nejvíce pro Philips. V devadesátém druhém nastoupil privatizační zákon a zase o 

firmu nikdo nestál. Nezbylo mi, než dát dohromady spolupracovníky, kteří byli ochotní zastavit 

rodinné domky (nakonec jsme zůstali tři) a za půjčku od Komerční banky vyhrát druhé kolo veřejné 

soutěže – no, nebylo to zase tak těžké, protože se žádný jiný zájemce nepřihlásil. Časem jsme poznali, 

že provozovat špičkovou nástrojařinu i lisařinu plastů v Česku bez automobilového průmyslu prostě 

nejde. Z plastů je dnes sice skoro všechno a na každou tuhle věc potřebujete speciální formu, ale celá 

ta výroba forem – vyjma těch nejsložitějších pro auta – se přestěhovala do Číny, kam ji západní super-

manažeři na stříbrném podnose pokorně přenesli. Museli jsme tedy na sobě vydatně zapracovat, 

probít se všemi audity, certifikacemi a nároky tohoto složitého a svérázného oboru. Časem – třikrát 

bohužel – na nás Číňani vyhráli ještě jeden klacek – Kuchyňské přístroje až na výjimky prostě v Evropě 

nikdy nevyrobíte tak, abyste mohli cenově konkurovat Číně. Takže v portfoliu naší výroby začal 

výrazně převládat automobilový průmysl. Samozřejmě, že role subdodavatele je téměř vždycky 

podřadnější, než finálního výrobce a o vlastní finální výrobky by podle mne měla usilovat každá 
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Pohled ještě nedávno minulý pohltila demokracie 

pořádná firma. Jenže to není tak snadné – vzpomínám si, jak mi manažer Philips jednou dal drobnou 

hádanku: Investovali prý asi jeden milion euro do velkých workshopů s tisíci  lidmi a chtěli z nich 

vytěžit životaschopné nápady na nové výrobky. A víš, co bylo výsledkem?! Nevím, odpověděl jsem 

popravdě. Nic, absolutní nula… 

 A tak, když se nám podařil nápad, kterému jsme od začátku věřili – kolečko, které samo 

ekologicky a jednoduše jezdí a vytáhne velký náklad i vás do nejprudšího kopce – drželi jsme se ho 

přes všechny posměváčky jako příslovečný veš košile. Rozvíjeli jsme jej, vynalézali, zkoušeli a 

zatěžovali brutálně v práci na zkušebně i doma na zahradě a v lese, investovali, bránili kvalitu a -  

Motúčko se nám odměnilo – dnes máme bezmála čtyřicet tisíc prodaných Motúček  a přesně stejný 

počet spokojených zákazníků:  Neevidujeme totiž ani jednu výkonovou reklamaci – tedy není nikdo, 

kdo by byl s Motúčkem nespokojen. Toho si moc vážíme a na rozdíl od aut (která stále tvoří tři 

čtvrtiny naší výroby), kde je největší odměnou ticho, v tomhle oboru je to lepší – zavolají či napíšou 

nám spokojení lidé, kteří si už podle vlastních slov práci na zahradě či v lese nedokáží bez Motúčka 

představit.  

Další léta nebudou po ekonomické ani společenské stránce snadná. To nemyslím naši firmu, 

ale západní společnost jako celek. Obstojíme v nich jen a pouze tehdy, když odhodíme rozmazlenost 

a rozcapenost, které jsme se v poslední době všichni vydatně naučili. Vrátíme se k pracovitosti a 

budeme si vážit věcí, čistého vzduchu, dobrých nápadů. Budeme odvážní a čestní, soucitní. 

Neprožereme peníze svých dětí a vnuků a nezadlužíme je astronomicky jen proto, aby si dědeček 

snížil  o 0,1% šanci na smrt.  

 Vím, nechci toho málo a bude to i bolet. Ale je to buď a nebo:  Tercia data non est – třetí 

možnost není, říkali Staří Římané. 

Kvido Štěpánek 
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Sto lat Isolit-Bravo, trzydzieści jeden w 
bezpośrednim przekazie Kvida Štěpánka 

 
 Kiedy wiosną 1990 roku zacząłem pracę w Isolit jako polistopadowy dyrektor, nie wiedziałem, 

czy robię dobrze. Byłem technikiem, nie miejącym żadnego pojęcia o zarządzaniu ludźmi, czy firmą, 

ale nikogo innego nie było, więc kiedy wcześniej głosiłem moim współpracownikom jasne jutra, które 

bez wątpienia nadejdą po upadku komunizmu, nie mogłem teraz zaszyć się w biurze projektowym i 

zatrzasnąć za sobą drzwi! 

Pierwszym problemem, z jakim się spotkałem, była powszechna wówczas ogólna 

niewypłacalność, która w tym czasie zaczęła się na masową skalę. Jeden nie zapłacił drugiemu, drugi 

trzeciemu i nikt nie wiedział, jak to się skończy. Skończyło się to dla wielu źle i z pewnością byłby to 

nasz koniec również, gdyby nie to, że przy jednej z wieczornych debat w wąskim kręgu wydarzyła się 

sytuacja, która miała decydujący wpływ na losy firmy. Teściowa jednego z nas przywiozła do domu z 

wycieczki z Wiednia garnek, w którym podobno przetrwa olej i robi się w nim coś, co można nazwać 

smażeniem… Wpadliśmy wówczas na świetny pomysł! Zajęło nam to niewiarygodne jak się teraz 

wydaje trzech miesięcy naszego własnego przygotowania i wdrożenia pomysłu do realizacji 

(frytkownica, to nie była żadna zabawa - 2 litry oleju tuż poniżej temperatury zapłonu oleju, wszystko 

gorące, śliskie, skompresowane), ale udało się! 

 Nasza była spółka macierzysta w międzyczasie wypowiedziała nam praktycznie wszystkie 

zamówienia, a ja odkryłem plusy i minusy posiadania za sobą działającej firmy: Chociaż nie musicie 

pozostawiać każdej części w rękach nieznajomych, to też macie dwieście pięćdziesiąt ludzi za sobą, 

którzy potrzebują wypłaty. A kiedy tracisz dziewięćdziesiąt procent swoich zamówień, to to jest 

szaleństwem! Ale zadziałało! 

 Rozpoczęliśmy rozwój branży artykułów gospodarstwa domowego, a z czasem 

opracowaliśmy kolejne produkty, a ponieważ czeski rynek jest mały, produkowaliśmy również pod 

innymi markami i dla innych producentów, głównie dla Philipsa. 

W dziewięćdziesiątym drugim weszła w życie ustawa prywatyzacyjna i znowu nikt nie dbał o 

firmę.  Nie pozostało mi nic innego, jak zebrać wszystkich współpracowników, którzy byli gotowi 

zastawić swoje domy rodzinne (ostatecznie pozostało nas trzech) i z pożyczką z Komerční banky  

wygraliśmy drugą turę przetargu publicznego - no cóż, nie było to znowu aż tak ciężkie, ponieważ 

żadna inna zainteresowana strona się nie zgłosiła. 

Z biegiem czasu przekonaliśmy się, że prowadzenie najwyższej klasy narzędziowni i działu 
formowania tworzyw sztucznych w Czechach bez przemysłu motoryzacyjnego jest po prostu 
niemożliwe. 
Dziś prawie wszystko jest z plastiku i do produkcji każdej z tych rzeczy potrzebna jest specjalna forma, 
ale cała produkcja form – z wyjątkiem tych najbardziej skomplikowanych do samochodów – 
przeniosła się do Chin, gdzie zachodni supermenedżerowie pokornie ją przenieśli na srebrnym 
talerzu. Musieliśmy więc ciężko pracować nad sobą, przejść wszystkie audyty, certyfikaty i 
wymagania tej złożonej i wyróżniającej się branży.   Z czasem – niestety trzy razy – Chińczycy wblili 
nam kolejny kij – poza nielicznymi wyjątkami, po prostu nigdzie w Europie nie wyprodukujecie 
sprzętów kuchennych, tak żeby móc konkurować cenowo z Chinami. Tak więc przemysł 
motoryzacyjny zaczął dominować w naszym portfolio produkcyjnym. Oczywiście rola podwykonawcy 
jest prawie zawsze gorsza od ostatecznego producenta i moim zdaniem każda porządna firma 
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powinna dążyć do własnych produktów końcowych. Ale to nie takie proste – pamiętam, jak 
menedżer Philipsa dał mi kiedyś małą zagadkę: powiedział, że zainwestowali około miliona euro w 
duże warsztaty z tysiącami ludzi i chcieli wydobyć realne pomysły na nowe produkty. A czy wiesz, jaki 
był wynik?! Zapytał. Nie wiem, odpowiedziałem. Nic, zero absolutne… 
 
 I tak, kiedy wpadliśmy na pomysł, w który wierzyliśmy od samego początku – taczkę, którą 

jeździ się łatwo i ekologicznie, która wciąga duży ładunek nawet pod najbardziej strome wzniesienie – 

trzymaliśmy się go kurczowo pomimo wszystkich szyderców jak przysłowiowa wsza koszuli. 

Opracowaliśmy go, wymyśliliśmy, przetestowaliśmy i brutalnie obciążaliśmy w pracy w 

pomieszczeniu testowym, w ogrodzie i lesie, zainwestowaliśmy, broniliśmy jakość i - Motúčko zostało 

nagrodzone - dziś mamy prawie czterdzieści tysięcy sprzedanych Motúček i dokładnie tyle samo 

zadowolonych klientów: Nie odnotowujemy ani jednej skargi dotyczącej wydajności - więc nie ma 

nikogo, kto byłby niezadowolony z Motúčka. Bardzo to doceniamy i w przeciwieństwie do 

samochodów (które wciąż stanowią trzy czwarte naszej produkcji), gdzie największą nagrodą jest 

cisza, w tej branży jest lepiej - zadzwonią lub napiszą do nas zadowoleni ludzie, którzy według 

własnych słów ocenią i stwierdzą, że nie wyobrażają sobie już pracy w ogrodzie czy w lesie bez 

Motúčka. 

 Najbliższe lata nie będą łatwe ekonomicznie i społecznie. Nie mam na myśli naszej firmy, ale 

całe zachodnie społeczeństwo. Przetrwamy w nim tylko wtedy, gdy odrzucimy rozpieszczanie i 

bałagan, którego wszyscy przekwapująco żeśmy się nauczyliśmy.Wrócimy do ciężkiej pracy i 

docenimy proste rzeczy, czyste powietrze, dobre pomysły. Będziemy odważni, uczciwi i współczujący. 

Nie wydamy pieniędzy naszych dzieci i wnuków i nie będziemy ich astronomicznie zadłużać tylko po 

to, by dziadek zmniejszył swoją  szansę na śmierć o 0,1%. 

 Wiem, nie chcę tego zbyt wiele i to będzie bolało. 
Teraz albo nigdy: Tercia data non est – trzeciej możliwości nie ma, mówili starożytni Rzymianie. 
 
Kvido Štěpánek 

 

Co přináší současná doba... 
 Bylo by asi zbytečné opakovat to, co slyšíme v rádiu, televizi, čteme na netu nebo v novinách. 

Dnešní doba není procházka růžovou zahradou! 

 Je potřeba se podívat okolo a je jasné, že jedinou jistotou je být zaměstnán ve stabilní firmě, 

která je schopná i v případě výkyvů objednávek od různých zákazníků  zajistit práci pro své 

zaměstnance, a to i na jiných divizích.  Např. v Isolitu – Bravo při výrazném poklesu výlisků pro 

automobilový průmysl je možné pracovníky přesunout na dobu nezbytně nutnou do nástrojárny, na 

prepreg, do kovovýroby, na  Motúčko… 

 Pro zajímavost musím uvést, že mně volá mnoho menších firem , které se zabývají také 

lisováním plastů, že mají volnou kapacitu, a to  na všech tonážích , které jsou podobné našim.  Ptají 

se, zda bychom měli nějakou práci, s kterou by nám mohli pomoci. Ale to hlavní je, aby zajistili práci 

pro své pracovníky, protože nejsou schopni udržet počet lidí, které v současné době mají. V  případě,  

že se jim nepodaří pro ně  sehnat nějakou práci, budou nuceni postupně je propouštět, protože to 

nejsou schopni finančně ustát. 
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Dělníci při budování továrny 

 Já osobně pevně doufám a věřím tomu, že naši spolupracovníci si váží toho, že v této nelehké 

době jim bude nabídnuta možnost pracovat na jiné divizi a  že od nich  neuslyším tam nejdu , nemůžu 

a jiné odpovědi .  

 V případě, že by tuto  nastalou situaci někdo nechtěl pochopit, tak mi ho je líto a bude lepší, 

když se staví hned na personálním oddělení. 

 

Karel Slavík,  

vedoucí divize Lisovna 

 

Co przynosi teraźniejszość ... 
 

Prawdopodobnie nie ma sensu powtarzać tego, co słyszymy w radiu, telewizji, 

czytamy w sieci czy w gazetach. Dzisiejsze czasy to nie spacer po różanym ogrodzie! 

Wystarczy rozejrzeć się dokoła i widać, że jedynym zabezpieczeniem w dzisiejszych 

czasach jest zatrudnienie w stabilnej firmie, która jest w stanie nawet w sytuacji 

wahań zamówień od różnych klientów zapewnić pracę swoim pracownikom na innych 

działach. Np. w Isolit - Bravo przy znacznym spadku produkcji wyprasek z tworzyw 

sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego istnieje możliwość relokacji pracowników 

na czas ściśle niezbędny do narzędziowni, na prepreg, na dział produkcji wyrobów z 

metali, na Motúčko… 
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Původní továrna Nová hala lisovny v roce 1970 

Dla ciekawości muszę w tej sytuacji wspomnieć, że często zwraca się do mnie wiele 

mniejszych firm, które również zajmują się formowaniem wyprasek z tworzyw 

sztucznych, że mają wolne pojemności na wszystkie tonaże, które są podobne do tych 

naszych. Pytają, czy mamy jakąś pracę, z którą by mogli nam pomóc, jednak głównym 

ich problemem jest zapewnienie pracy swoim pracownikom, ponieważ nie są w stanie 

utrzymać takiej ilości współpracowników, którą obecnie mają. Jeśli nie znajdą dla nich 

pracy, będą zmuszeni stopniowo ich zwalniać, ponieważ nie będą w stanie poradzić 

sobie finansowo. 

Osobiście mam wielką nadzieję i wierzę, że nasi współpracownicy doceniają to, że w 

tych trudnych czasach dostaną możliwość pracy na innym dziale w firmie i że nie będę 

od nich słyszał, nie pójdę tam, nie mogę i inne podobne odpowiedzi. 

W przypadku, gdyby takie zdarzenie miało miejsce i ktoś nie chciał zrozumieć obecnej 

sytuacji, to współczuję mu i będzie lepiej, jeśli pójdzie odrazu na dział personalny. 

Karel Slavík, 

kierownik działu Lisovna 
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Isolit-Bravo bude dodávat plastové obložení 
sedadel téměř na všechny vozy škodovek 

 

V roce 2005 bylo ze strany Škodovky zahájeno poptávkové řízení na plastové obložení sedadel 

a schránky pod sedadlem. Po mnoha kolech jednání se zákazníkem, jak technických tak i 

především cenových, došlo k nominaci naší firmy. Pro nás se tento projekt pod označením SK 

461 (Škoda Superb) stal prvním vývojovým a napřímo realizovaným projektem pro Škodovku. 

Byla to i vstupenka pro další spolupráci a rozvoj obchodních vztahů.  

Dalším projektem, kde byl Isolit vývojovým dodavatelem a který jsme získali, byla Octavia, 

poté Škoda Rapid a následovník Škoda Superb. U všech těchto vozů jsme se podíleli na vývoji 

plastových dílů, který obnášel konstrukční práce na 3D datech, 2D výkresech, dodávky 

prototypových dílů z hliníkových forem, silikonových ale i rimových forem. Dále pak výrobu 

sériového nářadí a následné dodávky sériových dílů po celou dobu projektu. Doba sériových 

dodávek činí vesměs cca 6 let. Co se dodávek dílů týče, tak projekt Octavia byl pro nás co do 

počtu dílů nejúspěšnější. K plastovému obložení sedadel přibyly díly do dveří – přitahovače, 

kryty, misky, isofixové krytky, držák reflexní vesty, cupholdery,… 

V dalších letech se nám podařilo získat obdobný projekt plastových dílů na sedačky pro vozy 

Scala, novou verzi Octávie, a díky univerzálnosti projektů napříč vozy Škoda  se tyto díly 

dodávají do Fabie, Kamiqa a také do nového plně elektrického vozu Enyaq. Tímto se stala naše 

firma hlavním dodavatelem plastů na sedačky pro Škodovku.  

Poslední projekt, na kterém nyní pracujeme a kde probíhají vývojové aktivity na plné obrátky, 

je projekt s označením BETA+. Obsahuje díly opět na sedačky vozů pro následovníka Passat a 

Superb.  

Zde začne sériová výroba v roce 2023 a dodávat budeme do Faurecia Lozorno a ta následně 

do VW Bratislava. Budeme dělat vše pro spokojenost našich zákazníků, aby bylo možné 

navázat na tuto velice úspěšnou éru novými a pro nás zajímavými projekty. 

 

Martin Cihlář (Sales+Marketing) 

  

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg2.auto.cz%2Fimg%2F29%2Ffull%2F5507836_.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.auto.cz%2Fgalerie%2Fnova-skoda-scala-oficialne-uz-jsme-ji-prozkoumali-nazivo-126265%2F63216%2Fnova-skoda-scala-oficialne-uz-jsme-ji-prozkoumali-nazivo&docid=11wwvJX19U-GWM&tbnid=llHSFPeaqF0agM%3A&vet=10ahUKEwjZxoT_-6bhAhUCJVAKHR_nDREQMwg9KAAwAA..i&w=620&h=440&hl=cs&authuser=0&bih=754&biw=1536&q=škoda%20scala&ved=0ahUKEwjZxoT_-6bhAhUCJVAKHR_nDREQMwg9KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg2.auto.cz%2Fimg%2F29%2Ffull%2F5507836_.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.auto.cz%2Fgalerie%2Fnova-skoda-scala-oficialne-uz-jsme-ji-prozkoumali-nazivo-126265%2F63216%2Fnova-skoda-scala-oficialne-uz-jsme-ji-prozkoumali-nazivo&docid=11wwvJX19U-GWM&tbnid=llHSFPeaqF0agM%3A&vet=10ahUKEwjZxoT_-6bhAhUCJVAKHR_nDREQMwg9KAAwAA..i&w=620&h=440&hl=cs&authuser=0&bih=754&biw=1536&q=škoda%20scala&ved=0ahUKEwjZxoT_-6bhAhUCJVAKHR_nDREQMwg9KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Isolit-Bravo będzie dostarczać plastikowe osłony 
siedzeń do prawie wszystkich modeli 
samochodów Škoda 
 W 2005 roku Škoda wszczęła postępowanie przetargowe na plastikowe osłony do 

siedzeń i schowków pod siedzenia. Po wielu rundach negocjacji z klientem, zarówno 

technicznych, jak i tych cenowych, doszło do nominacji naszej firmy. Dla nas ten 

projekt pod oznaczeniem SK 461 (Škoda Superb) stał się pierwszym rozwojowym i 

bezpośrednio wdrożonym projektem dla Škody. Była to również przepustka do dalszej 

współpracy i rozwoju późniejszych relacji biznesowych. 

Kolejnym projektem, którego wykonawcą był Isolit i który dostaliśmy była Octavia, 

następnie Škoda Rapid i jej następczyni Škoda Superb. W przypadku tych wszystkich 

samochodów braliśmy udział w opracowaniu elementów z tworzyw sztucznych,                  

co wiązało się z pracami projektowymi na danych 3D, wykresach 2D, dostawach 

części prototypowych z form glinowych i silikonowych. Ponadto produkcja narzędzi 

seryjnych i późniejsza dostawa części seryjnych przez cały czas trwania projektu. 

Okres dostaw seryjnych to na ogół około 6 lat. Jeśli chodzi o dostawy części, to 

projekt Octavia był dla nas największym sukcesem pod względem ilości 

wyprodukowanych części. Do plastikowych osłon siedzeń dołączono elementy do 

drzwi - ściągacze, osłony, miski, osłony mocowania isofix, uchwyty na kamizelki 

odblaskowe, uchwyty na kubki, … 

W kolejnych latach udało nam się pozyskać podobny projekt na plastikowe osłony 

siedzeń do samochodów Scala, nowej wersję Octavii, a dzięki wszechstronności 

projektów specjalizujących się w różnych wersjach samochodów Škoda, części te są 

dostarczane również do Fabii, Kamiqa, a także do nowego, w pełni elektrycznego 

samochodu Enyaq. Dzięki temu nasza firma stała się głównym dostawcą elementów z 

tworzyw sztucznych do siedzeń dla firmy Škoda. 

Ostatnim projektem, nad którym obecnie pracujemy i w którym działania rozwojowe 

toczą się na pełnych obrotach, jest projekt o nazwie BETA+. Projekt ten po raz kolejny 

dotyczy osłon do siedzeń samochodów dla następców Passata i Superb. 

Tutaj produkcja seryjna rozpocznie się w 2023 roku i dostarczać ją będziemy do 

Faurecia Lozorno, a ten następnie do VW Bratislava. Zrobimy wszystko by nasi klienci 

byli zadowoleni z naszych usług, żeby istniała możliwość nawiązania w tej bardzo 

udanej erze kolejnych nowych i interesujących dla nas projektów. 

 

Martin Cihlář 



22 
 

Jak jsme prohráli třetí světovou 
 

 Po útoku na  newyorská dvojčata 11. září 

2001 se vyrojila řada jasnovidců, kteří to prý 

předem věděli, cítili, slyšeli. Mezi nimi byla 

nejzajímavější jedna dívka, která měla noc předtím 

sen: Zítra začne třetí světová válka! A Spojené státy 

ji prohrají! Zdálo se to tenkrát, a pak celou tu dobu 

,nemožné: Za první – žádná třetí světová nezačala, 

a potom – co by Američané a my jako spojenci 

prohráli? Vždyť obsadili semeniště všech teroristů – 

Afghánistán a  Írák, krotí Írán, porazili jsme Islámský 

stát – tak jaképak copak?! A jestli se odněkud 

stáhneme, tak to jen proto, že už tam je fakt 

stabilní demokracie, domácí vláda a nejsme tam 

potřeba. 

 Jenže se to všechno nějak zvrtlo a po 

stažení oblasti ovládají rychle radikálové = 

teroristé.. A co horšího, ono to není žádné 

organizované stažení, ale prachsprostý zbabělý 

útěk. Tak prachsprostý a zbabělý, že by za něj 

v každé normální zemi následoval rychlý vojenský 

soud nad jeho organizátory s jediným možným 

výsledkem : Ke zdi! 

Bagrám -  zanechat obrovský vojenský 

materiál nepříteli je zrada na okamžité zastřelení, 

ale ještě to nic není proti té strašné ostudě při pádu 

Kábulu a s ním celé země. Vládnout teď bude 

v Afghánistánu ten nejhorší arciterorista, kterého 

osm let drželi na Quantanámu a pak ho pokorně 

propustili, aby dál páchal zločiny,dokonce ještě 

větší. Všech za velkých obětí dosažených vítězství 

jsme se bláhově vzdali. Zbabělost, hloupost, lži, 

stádovitost, pohodlnost, rozmazlenost, populizmus, 

krátkozrakost, srabáctví. Zadluženost, tisknutí 

peněz, devastace morálky i prostředí – no, byla by 

to ještě pěkná řádka nectností a neřestí, které 

rozprostřely svá křídla nad dnešním západním 

světem a způsobily porážku daleko horší, než byl pro Československou armádu Mnichov či pro 

Wehrmacht Stalingrad.  

 Pověz, kdo jsou ti zločinci, co zavinili všechen ten nepořádek, co tu panuje?! křičí dav 

rozčilených zvířátek – voličů na dinosaurka Rexíka, který kandiduje na starostu. Jeho zcela správnou 

odpověď si přečtěte níže. A také reakce voličů je zcela typická. Pořádného politika si totiž nikdy 
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nezvolíme, i kdyby se nakrásně takoví kandidáti snad našli. Potřebujeme lháře, pitomce, slibotechny 

– slovem takové, kteří jsou ještě horší než my sami. Jsme spokojení, nemusíme jim závidět. 

 Takhle to nedopracovali ti politikové, takhle jsme to dopracovali MY. Protože takovíhle  

v průměru – a to je právě ta demokracie – také ve skutečnosti jsme. 

Kvido Štěpánek 

 

Jak przegraliśmy trzecią światową  
 Po ataku na bliźniacze wieże w Nowym Jorku  11 września 2001 roku pojawiło się wielu 

jasnowidzów, którzy rzekomo wiedzieli o tym już wcześniej, czuli i słyszeli. Wśród nich była jedna 

ciekawa dziewczyna, która miała noc przed atakiem sen: Trzecia Wojna Światowa rozpocznie się 

jutro! A Stany Zjednoczone ją przegrają! Wydawało się to wtedy i później przez cały ten czas 

niemożliwe: Po pierwsze – żadna trzecia wojna światowa się nie zaczęła, z kolei -  co stracą 

Amerykanie i my jako sojusznicy? W końcu zajęli wylęgarnie wszystkich terrorystów – Afganistan i 

Irak, oswajając Iran, pokonaliśmy Państwo Islamskie – i co z tego?! A jeśli skądś się wycofamy, to 

tylko dlatego, że jest już tam naprawdę stabilna demokracja, rząd krajowy i nie jesteśmy tam 

potrzebni. 

 Ale jakoś wszystko poszło nie tak i po wycofaniu, terytorium szybko opanowują                      

radykałowie = terroryści. I co gorsza, to nie jest żadne zorganizowane wycofanie, ale zakurzona, 

tchórzliwa ucieczka. Tak zakurzona i tchórzliwa, że w każdym normalnym kraju nastąpiłby szybki 

proces wojskowy jego organizatorów z jedynym możliwym skutkiem: Do ściany! 

Bagram - pozostawienie ogromnego materiału wojskowego wrogowi to zdrada 

natychmiastowego rozstrzelania, ale to jeszcze nic w przeciwieństwie do tej straszliwej hańby przy 

upadku Kabulu, a wraz z nim całego kraju. Teraz w Afganistaie będzie rządził najgorszy arcyterrorysta, 

który był przetrzymywany przez osiem lat w Guantanamo, a następnie pokornie zwolniony, by dalej 

popełniał jeszcze większe zbrodnie. Bezmyślnie zrezygnowaliśmy ze wszystkich wielkich ofiar 

zwycięstwa. Tchórzostwo, głupota, kłamstwa, dziedziczność, wygoda, rozpieszczanie, populizm, 

krótkowzroczność, sabotaż. Zadłużenie, drukowanie pieniędzy, dewastacja obyczajów i środowiska – 

no cóż, wciąż byłaby to piękna linia wad i występków, które rozpościerały swe skrzydła nad 

dzisiejszym zachodnim światem i spowodowały porażkę o wiele gorszą niż dla Armii Czechosłowackiej 

Mnichov czy dla Wehrmacht Stalingrad. 

Powiedz, kim są ci przestępcy, którzy spowodowali cały ten bałagan, który tu panuje?! 

krzyczy tłum wściekłych zwierząt – wyborców dinozaura Rexíka, który kandyduje na burmistrza.                 

Jego absolutnie poprawną odpowiedź przeczytacie poniżej. A taka reakcja wyborców jest dość 

typowa. Nigdy nie wybierzemy odpowiedniego polityka, nawet jeśli tacy kandydaci by się znalezieni. 

Potrzebujemy kłamców, idiotów, obietnic - jednym słowem tych, którzy są jeszcze gorsi niż my sami. 

Jesteśmy zadowoleni, nie musimy im zazdrościć. 

 Nie doprowadzili do tego ci politycy, doprowadziliśmy do tego MY. To jest właśnie ta 

demokracja – tacy w rzeczywistości jesteśmy.  

 

Kvido Štěpánek 
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Zapomeňte na mikrovlnku za 1200 Kč !! 
 
Zajímavý název článku, že? Původně jsem chtěl použít obvyklé: „Co nového na 

obchodní divizi?“ a nebo: „Novinky z D5.“, ale určitě mi dáte za pravdu, že použitý 

název je mnohem lepší.  

Ano, a přesně to je nové! Kromě novinek, které vám ve svém článku představila 

Blanka Doskočilová, se na obchodní divizi potýkáme s permanentním zdražováním 

výrobků. 

Důvody jsou dva – jedním je zdražení surovin a práce dodavatelů (ale to je ten menší 

problém) – tam dochází ke zdražení „pouze“ o 5 až 10%. Druhým a významnějším 

důvodem zdražení je ale cena kontejnerové přepravy, která se za poslední měsíce 

zvýšila až šestinásobně. A bohužel, snížení je, zdá se, nyní nereálné. 

Teď možná přemýšlíte o tom, že cena dopravy nemůže mít takový vliv na konečnou 

cenu výrobku. Bohužel má, a čím je výrobek objemnější, tím je vliv ceny dopravy na 

cenu výrobku logicky větší.  

Ukažme si to na příkladu výše zmíněné mikrovlnky. Cena dodavatele byla  dříve cca 

30 USD – po zdražení (suroviny a práce) stoupla na cca 33 USD, tzn. o cca 80 Kč. 

To je sice dost, ale ještě by to šlo.  

A nyní doprava. Dříve stála doprava lodního kontejneru  40“ HC ( high cube = vyšší 

verze normálního 40“ kontejneru) cca 3500 USD. Do tohoto kontejneru se vejde 

1400 ks mikrovlnných trub. Nyní stojí jeho doprava  18 – 20 000 USD, takže 

přepočteno na jednu mikrovlnku se jedná o nárůst o cca 11 USD, což je 280Kč. 

Takže počítejte se mnou:  80Kč + 280Kč = 360Kč – k tomu marže dovozce 

(v případě mikrovlnek základních typů je velmi nízká (cca 50Kč) + marže obchodníka 

(100 Kč) a nakonec DPH (dalších 100Kč ) a dostáváme se na cenu mikrovlnky na 

krámě, která bude okolo 1800 Kč.  

Ano, to je realita dnešního dne. A to se týká všech výrobků, které se dováží z Číny. 

Po určitou dobu na trhu vítězí ta značka, která má větší zásoby dříve nakoupených 

výrobků, jenomže ty jednou dojdou a poté musí zdražit i tento „dobře předzásobený 

dovozce“.  

Věřte mi, že nás toto zdražování netěší, ale je bohužel nutností, abychom udrželi 

ziskovost divize minimálně na stejné úrovni jako loni. A možná to povede i k tomu, že 

přestane ta nekonečná „honba“ za co nejnižší cenou a zákazník začne více oceňovat 

kvalitu výrobků a služby, které mu poskytujeme.  

 

Petr Bodlák, vedoucí obchodní divize D5 
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Novinky výrobků značky BRAVO  
 

Než  představím některé naše novinky, tak se s vámi ráda podělím o úsměvnou příhodu .  

 Volal mi zákazník, že má pár dotazů k našim výrobkům (taková malá maturitní zkouška pro 

mě). Vše jsem mu vysvětlila, poradila či doporučila a nejlepší otázka přišla nakonec: „A, paní,  

máte všechny tyto výrobky doma?“. Odpovídám: „Opravdu nemám. Myslím, že mám 

doma celkem dost BRAVO výrobků, ale opravdu nemám nafukovací dům a  kuchyň.“ To bylo 

na začátek něco pro pobavení...  

 

A teď již ke zmíněným k novinkám.  

Když začnu sortimentem v kuchyni – nahradili jsme „starého“ dobrého Eddyho  novým – 

výkonnějším tyčovým mixérem Eddie – 600W. Na trh jsme zároveň uvedli i ruční šlehač Kyle, 

což je „pracant“  s výkonem  400W a s nerezovým ponorným mixérem.  

 

Kyle B-4818 

                                                     Eddie B-4821 

 

Pro milovníky zeleného čaje či bylinek je nově na trhu skleněná konvice Lara, u níž lze 

nastavit teplotu , které odpovídá různá barva podsvícení.  

        Lara B-4828 

 

Vaši  kuchyni  doplní  i tzv.  „disajnovka“ , jako je konvice Sue  v černé nebo bílé  barvě, kde je  

 

tělo konvice opatřeno dekorativními prvky .  
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Nadbytek ovoce a zeleniny, domácí zabijačku či jakékoliv 

potraviny si  uchováte díky našim novým vakuovým svářečkám fólií. K dokoupení jsou různé 

šíře fólií, nádoby na uchování potravin či marinování. 

 

Pro krásnu našich žen  je připravena kulma na vlasy Sába – průměr 25 mm  -  takže vlny , 

jak  mají  být ! Novinkou je i tzv. trojkulma Sami , která naši sérii ( Aida, Simi, Sába ) uzavírá.   

 

 

Sami B-4842                              B-4829

 
 

 

Vaše nožky budou  jako v bavlnce díky elektrickému pilníku na paty, který má tři druhy 

nástavců – jemný, střední a hrubý. Nástavec si vyberete dle potřeby a stavu vašich nohou – 

paty.  

 

Čistý, svěží a provoněný byt či dům – to je sen snad každého člověka (nejenom alergiků). A 

v dnešní době o to více . Čističky vzduchu s HEPA filtrem 13, UV lampou a  případně 

odvlhčovačem vám pomohou proměnit sen ve skutečnost...  
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Nejen čistý vzduch je potřeba , ale i pro rychlý úklid  je vhodný tyčový vysavač  s mopem   

Mocio  ( 21,6V ). Vysavač je konstruován tak, že nejprve si nečistoty  vysaje a zároveň  i vytře 

podlahu. Samozřejmě , pokud nechcete vytírat ,  

nádobku na vodu a mop nebudete na vysavač  „instalovat“.   

 

A určitě to  není do konce roku 2021 vše. Chystáme pro naše zákazníky (a doufám, že i pro 

vás) další zajímavé výrobky.    

 

                                                                                               Blanka Doskočilová, obchodní divize 

 

 
 

Firemní benefity 
Benefity jsou zaměstnanecké  výhody,které poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům 

nad  rámec mzdy. 

V IB pracuji již 11 let a  za tuto dobu se  ve firmě mnoho změnilo, ať už jde o pracovní prostředí, nebo 

o firemní benefity.  

Firma se snaží, abychom se zde cítili dobře a spokojeně, zpříjemňuje nám prostředí, ve kterém 

pracujeme. Například  u nás ve finanční účtárně máme nově přebudovanou kancelář. 

A co  firemní benefity?  Podle mě takové benefity, které IB  poskytuje, nenabízí žádná jiná firma 

v nejbližším okolí:  

-     Příspěvek na dopravu do zaměstnání.  

-    Čtvrtletní prémie. 

-    Příspěvek na obědy, kdy se za 28 Kč můžeme stravovat v naší jídelně, kde si vybere opravdu každý.     

Denně je výběr ze šesti jídel a jedno z nich připravuje náš indický šéfkuchař. No řekněte, kde jinde 

byste se za 28 Kč takto najedli?   

 -   25 dní dovolené. Za každý odpracovaný rok ve firmě dostaneme den dovolené navíc - maximálně 

do 25 dní.  

 -    Letní odměny na dovolenou a  zimní odměny na Vánoce. 

  -   Firma také vlastní firemní byty a pronajímá je svým zaměstnancům. 

-     Nabízí bezúročné půjčky do 20.000 Kč. 

-     Jednou ročně proplácí rodičům náklady na letní tábory nebo lyžařské výcviky pro děti do 15 let do 

částky 1200 Kč na jedno dítě.  

 -    Příspěvek na penzijní pojištění.  

-    Podíly na zisku, kdy se nám po zařazení do programu Konto Bravo ,, spoří““ ze zisku firmy. Podíly 

se vyplácejí každý rok. 



28 
 

 

Firemní benefity přinášejí spokojenost spolupracovníků a vytvářejí dobrou atmosféru. 

                                                                                                Eva Jansová, ekonomická účtárna 

                                                                                                                                                 

 

VŠECHNO JE MOŽNÉ aneb KDYŽ SE CHCE, TAK TO  

JDE 
 

Nedávno jsem přijala novou  pracovní výzvu a v rámci ŘKJ jsem přestoupila do týmu zákaznické 

kvality. Být členem týmu zákaznické kontroly v automobilovém průmyslu je docela lákavé, ale musím 

říci, hlavně ze začátku, velmi těžké. 

I přesto, že ve firmě pracuji od roku 2014, kdy jsem začínala jako obsluha vstřikovacího stroje a 

později jsem se stala členem směnové kontroly, na zákaznické kontrole je spousta věcí, které jsou pro 

mě úplně nové. Na směnové kontrole jsem pracovala několik let, úhel pohledu a způsob práce 

zákaznické kvality je odlišný, ale zajímavý. 

Vzpomínám si, že když jsem pracovala na lisech blízko oken kanceláře ŘKJ, vždy jsem přemýšlela, jaká 

ta práce na kontrole a kvalitě může být. Tak a teď to vím . 

Najednou přišla, jak se dnes moderně říká, výzva, protože byl potřeba na zákaznickou kontrolu nový 

člověk, a já jsem tuto výzvu přijala. Krok za krokem jsem se učila nové věci a získávala nové 

zkušenosti. 

Práce se zákazníky je zajímavá. Po letech přišlo  něco nového, co jsem ještě nedělala, a  navíc to 

navazuje na moje předchozí zkušenosti. V naší firmě jsem tedy na třetí pozici. Zatím je tendence 

pracovního místa vzestupná, za což jsem velmi ráda. 

Kolegové mně předávají své zkušenosti a stále mě zaškolují, takže se pomaloučku posouvám vpřed. 

Bez toho by to asi nešlo. Je důležité, že když člověk někdy něco neví, že se má na koho obrátit. Za to 

moc děkuji kolegům. 

Těší mě, že konečně využiji a navíc si rozšířím svoji němčinu. První kontakty se zahraničními zákazníky 

mám za sebou a jsem za to ráda. Vím, že to bude ok . 

Děkuji tedy za tu šanci! Byla to určitě velká výzva, která by se neměla odmítat… 

 

                                                                                                      Czaplinska Anna, zákaznická kontrola ŘKJ 

Do zespoŁu kontroli dołączyŁ nowy czŁonek. Podjął się nowych wyzwań w przemyśle 

samochodowym. Praca nie jest dla niego zupełnie nowa , ponieważ poznał ją od podstaw.                                      

W roku 2014 przystąpiŁ jako operator wtryskarki . PracowaŁ on na wtryskarkach znajdujących się 
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blisko okien kancelarii, gdzie znajduje się punkt kontroli. Zawsze interesowaŁo go jak tam jest i byŁ 

ciekawy pracy kontrolerów. Po niespeŁna roku potrzebna byŁa nowa osoba do pracy na kontroli  -                   

no i udało się. Krok po kroku uczyŁ się i nabierał doświadczeń w dziedzinie kontroli jakości.                                 

Od kilku miesięcy znowu przyszedł czas na zmiany dostaŁ on propozycje pracy jako osoba która 

wspóŁpracuje z interesantami. I tak w tej firmie widzi prace poraz trzeci z innej perspektywy .                   

Praca jest interesująca , a jego koledzy dzielę się swoją wiedzą i wprowadzają „ nowego „ w świat 

kontaktów z klientami, przekazują niezbędne informacje do tego typu pracy. W chwilach niepewności 

zawsze może liczyć na ich pomoc. Ma za sobą pierwsze kontakty z klientami zagranicznymi i wyjazdy,  

a jego znajomość języka obcego pozwoliŁ a mu uzyskać dobre relacje. Trzymamy za niego kciuki w 

dalszych osiągnięciach. Napewno domyślacie się o kim mowa  tak to ja .  

                                                                                                      Czaplińska Anna  

 

 

Covid - 19 – zákaz volného pohybu osob – 

oboustranné uzavření hranic 
Koronavirus změnil  mnoha lidem plány na práci, na odpočinek, ale také je rozdělil  s rodiči a 

milovanými lidmi, kteří kvůli uzavření hranic a celostátní karanténě museli zůstat v jiných 

městech, nebo dokonce i v jiných zemích. 

Nebyla jsem bohužel výjimkou. 

Své rodiče jsem objala naposledy v prosinci roku 2019. Na jaře 2020 přišla první vlna 

koronaviru a s ní  přísná karanténa a lockdown – oboustranné uzavření hranic. I když jsme 

komunikovali každý den přes WhatsApp nebo Skype,  nebylo to ono, protože přes displej 

milovaného člověka neobejmete.  

Není možné vyjádřit slovy  pocit, když po dlouhé době odloučení jedu domů k rodičům! Jsem 

zaplavena  radostí ze setkání s blízkými lidmi, ale taky strachem, že na tvářích milovaných lidí 

přibyly další vrásky ( hold čas letí neúprosně a  rodiče nemládnou). 

 Věřím, že mě hodně lidí chápe... 

Když přichází čas loučení - bez slz to nikdy nejde, je to těžké ...nestihnu ani odjet a už si 

plánuji další setkání, abych  mohla co nejdříve opět vidět  své milé. 

Važte si každý den, každou minutu strávenou doma s rodiči!  Život je  nepředvídatelný, 

kdykoliv se může stát, že váš milovaný člověk už není a nikdy  nebude...  

Nehádejte se kvůli drobnostem, omlouvejte se, odpouštějte si, obejměte se, říkejte jim, jak 

moc je máte rádi. Tyto okamžiky jsou jedinečné a neopakovatelné!   
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Važte si chvíle se svými blízkými a rodinou, protože přijde čas, kdy s vámi už nebudou, nebo 

vy nebudete vedle nich.  

Tak neváhejte ani nečekejte, až rodiče zavolají jako první! Neodkládejte to na potom, 

protože „potom“  už nemusí být... 

     

Klyvets Alla, směnová kontrola  
 

Účetní  z Brava jedou do Pekla 
     Společně s přáním všeho nejlepšího k mým narozeninám kolegyně projevily zájem, zda 

bych nevymyslela pro ostatní víkendový cyklovýlet. Důvěra ostatních mne potěšila, a tak jsem 

se s radostí začala zamýšlet, kam vyrazíme.  

Plán byl celkem jednoduchý. V pátek po obědě vyrazit z práce a dojet do cíle. V sobotu 

celodenní výlet po zajímavostech okolí spojený s ochutnávkou místních specialit / i tekutých/. 

Neděle je jasná- dojezd domů.  

Volba padla na Deštné v Orlických horách. Je tam hezky a dá se tam dojet. Koncem května se 

covidová situace natolik zlepšila, že se otevřely restaurace a penziony a mohly jsme vyrazit. 

Nevím, zda to bylo způsobeno lockdownovou absencí všeho, ale domluvily jsme se na termínu 

hned napoprvé. Datum bylo stanoveno na pátek 4. června 2021. Důležité je nepodcenit 

přípravu! Proto jsem udělila patřičné pokyny  k zajištění úspěchu celé akce. Renata jako 

vedoucí FÚ dostala za úkol domluvit s panem ředitelem uzavření účtáren  již v 12.30 hod. 

Nejenže jsme dostaly volno, ale navíc nás firma vybavila  chlazenkami z Jablonského 

Gurmána a dalším občerstvením. Ještě jednou díky!!! :-) 

Když jsme totiž po 53 km a 900 výškových metrech /Jablonné n. O. - Mladkov-Adam-

Čihák/1.zastávka/- Neratov/2.zastávka/-Orlické Záhoří –Šerlich - Deštné /dorazily 

vyhladovělé do penzionu/kuchyně byla uzavřená/, vychvalovaly jsme výborný nápad vedení 

ještě více. Byla tam s námi ubytovaná sympatická parta lékařů- aktivních důchodců z Ostravy 

- a docela užasle hleděli, když jsme vytáhly jídlo, kterým, jak jsme je informovaly, nás vybavil 

zaměstnavatel. Snad reklama na Motúčko na Ostravsko byla z naší strany určitou 

protislužbou za poskytnuté naturálie! Navíc lékaři byli patrioté, takže od nynějška již vědí, že 

některé plastové díly v jejich autě jsou vylisované v Jablonném nad Orlicí.:-) 

       V sobotu ráno posnídat na terase před penzionem, zkontrolovat vybavení a nasedáme na 

kola. Cílem je výletní místo Bartoňova útulna v překrásném údolí řeky Metuje-Peklo. Ještě 

před odjezdem nás spolubydlící lékaři varovali, že cca okolo 12. hodiny hlásí silné bouřky. Nic 

nevadí,  po cestě jsem měla naplánovanou zastávku v pivovaru Agent v Olešnici v Orl. h., tam  

případnou bouřku příjemně přečkáme. Zcela náhodně jsme objevily poutač na prohlídku 

Utzův mechanický betlém, který je vystaven v budově obecního úřadu na náměstí v Olešnici. 

Unikátnost betléma spočívá v jeho dokonalém mechanickém provedení a kvalitní řezbářské 

práci. 30 Kč za vstupné jsme určitě nelitovaly. Následoval výšlap na blízkou rozhlednu Feistův 
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kopec  a pak už jsme zamířily do pivovaru. Po 13. hodině nebe bylo stále krásně modré... „Do 

Pekla už je to jen z kopce,“ povzbuzoval děvčata číšník, aby si objednaly další pivo a  neměly  

strach, že jim ztěžknou nohy. Kdo by odolal, když bylo tak výborné! Ale ve mně trochu hrklo, 

věděla jsem, že moje trasa není ta úplně klasická, že pojedeme jinak. Kousek za pivovarem 

jsme odbočily ostře doprava a začalo stoupání. Štěstí, že jsem jela první…vzadu zrovna 

nepadala slova chvály na můj výběr trasy. To by ale nebylo nejhorší! Najednou nebe 

potemnělo a začal se ozývat hrom. Musíme přidat, snad to stihneme, do Pekla zbývaly cca 3 

km! Jak správně předpokládáte, nestihly…. Nastala bouřka tak prudká, že pojmenování 

„Peklo“ dělalo čest svému jménu. Když už nám z větví začalo téct za krk a v botách jsme měly 

půlku Pastvinské přehrady, zavelela jsem k dojezdu do restaurace. Na WC jsme spotřebovaly 

všechny papírové utěrky, abychom se zbavily nánosu bláta ze všech částí těla a mohly se 

posadit ke stolu. A to jsme ještě nevěděly, že masová směs “Peklo“, kterou si polovina 

výpravy objednala, bude tak pálit, že je prakticky nejedlá. Zlatý náš indický kuchař!:-) 

Takže hladové a promočené jsme nasedly na kolo na zpáteční cestu. Jen jsme vyjely, hlásí 

jedna účastnice defekt kola. Naštěstí jsou všude dobří lidé, hned se nás ujal jeden ochotný 

pán a duši vyměnil. S mírným zpožděním vyrážíme zpět. Konečně si můžeme vychutnat jízdu 

překrásným údolím. Vracíme se zpět na penzion, v nohách 47km,700 výškových metrů a 

spoustu zážitků. Večer si opékáme špekáčky, popíjíme vínko, hodnotíme výlet, je nám fajn. 

Zítra ještě vyšlapat Šerlich a Velkou Deštnou a pak už se povezeme po hřebenovce domů. 

Přece jen už máme nějaký ten kilometr v nohách, únava se hlásí. Což takhle pomoci si 

cyklobusem? Bohužel Lucka ani Renča žádný v jízdním řádu neobjevily, musíme se spolehnout 

na vlastní nohy. 

        Ráno posnídáme, rozloučíme se a čeká nás 6 km stoupání do sedla na Šerlich. Když jsme 

asi v 1/3 kopce, slyším za sebou hlas Evy J.: „Jede!“ Rozumí se cyklobus. Nakonec nás 

předjedou celkem tři. Při pohledu na uřícené cyklistky si pomyslím, že možná Lucka s Renčou 

budou mít problém. Holky jsou nakonec pyšné, že tu šlapací maturitu složily a vše je 

v pohodě. Odměnou je občerstvení v kiosku Velká Deštná a návštěva nové rozhledny, ze které 

jsou překrásné výhledy. Pak už sjíždíme a zase stoupáme na Pěticestí, Mezivrší, Haničku, 

žamberskými lesy na Pašeráckou lávku a podél Divoké Orlice do Klášterce a Pastvin. U mostu 

zasloužený oběd. Tady se  už  naše cesty rozdělují...  

Víkendový cyklovýlet se vydařil a snad si příští rok něco podobného zopakujeme.:-) 

Teamleader         Věra Kalousová    
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A co takhle riziko v podnikání, paní a páni 

podnikatelé? 
 

Ze židle bych mohl vyletět, když sleduji zprávy, jak chudáci čeští podnikatelé natahují ruce směrem ke 

státu, že nemají z čeho žít. Mnohým bych nic nedal! 

Mám k tomu jeden velmi pragmatický důvod, proč to tak vnímám. Na rovinu tvrdím, že bych ty 

nesmyslné dávky, které rozhazuje kabinet Andreje Babiše všem kolem, utnul. Byl to právě on, kdo 

zavedl v našem státě finanční policii a účtenkový rádoby pořádek, aby vybíral řádně daně, ale 

bohužel, stejně je nevybral. Až na pár poctivých firem, které podnikají férově a daně platí pravidelně. 

Nevybral je od těch rádoby podnikatelů, kteří podnikají v našem státě jen pro sebe, a stát z nich nic 

nemá. No nečertěte se prosím, skutečně nemá! Každý jen kouká, aby co nejvíce stát okradl a daně 

žádné neplatil, a pak když je první problém, všichni řvou, že krachují a kdo jim to zaplatí? Co na tom, 

že roky státu nic neposílali!  

Navíc je stát na většinu těchto podnikatelů krátký, a tak směřuje kontroly na těch pár firem, které 

řádně platí a drží hubu. Tyto firmy pak finanční úředníci buzerují a zkouší vše možné i nemožné, aby 

se ukázaly v očích svých šéfů. Je to v podstatě šikana, ale moc prostoru na obranu není, o tom 

bychom mohli vyprávět! Daně platíme řádně, a to řádově ve stovkách milionů korun, ale stejně pořád 

krouží kolem jako supi.  

Jednou jsem v hospodě slyšel úředníka finanční správy, jak si s někým povídá a jak na férovku řekl, že 

mají nařízeno jet do určité firmy a tam něco najít za každou cenu. Počítá se jim to prý jako body, tak 

něco najdou, i když je to neoprávněné, aby měli klid. Přestože se to pak táhne třeba rok či dva a nic 

se nezjistí a nedoloží, tak se to již započítalo a nikdo zpětně neřeší, že to bylo liché. Je to celé 

založené na buzeraci a šikaně. Dále je to založené na tom, posvítit si na ty, co platí pravidelně a stále. 

Je prý třeba jim nahnat strach a ještě z nich něco vyždímat. Ti, co pravidelně neplatí, z nich prý stejně 

nic nevyrazí…. Je to strašná prasárna! 

Přitom je na to jednoduchá matematika. 

Kdo neplatí daně a roky to podnikání takovému chudákovi nevychází, je nad slunce jasné, že takové 

podnikání nemá smysl, a mělo by být nějakým kvalitním zákonem normálně a vlastně morálně 

zrušeno. Proč? Protože je zřejmé, že je to buďto pračka, nebo podnikání  za účelem narvat své kapsy. 

Aby také ne, když všichni tito rádoby „podnikatelé“ jezdí luxusními vozy, jejich manželky a milenky 

pochopitelně také, ale na stát se bohužel nedostalo. Tak to je, přátelé, vykořisťování, ale bohužel 

státu s přímou podporou populistické vlády, která chce být volena za každou cenu i v dalším období. 

Pokud jsem v hodinách ekonomie na střední dával pozor, tak si dobře pamatuji, že jsme se učili, že si 

mají firmy podle druhu a statutu vytvářet finanční rezervy na různá špatná období či nezdary. Ale to 

je jen formulace v literatuře... Místo rezerv všechno prohýří pro svoje potřeby. 

Moderního „podnikatele“ poznáte podle toho, že jezdí pořádným bourákem, jeho manželka 

nejmodernějším SUV, se kterým neumí ani zaparkovat, jeho děti mají na dvorku nové auto zhruba 

měsíc před tím, než dosáhnou plnoletosti a ještě dlouho před tím, než vůbec udělají řidičák, dále pak 

létá pravidelně na luxusní dovolené, o kterých často hovoří, a když si s ním sednete do hospody, tak 

nemá na zaplacení a dlouze čeká, že to cvaknete za něj. Zpravidla v době placení má nejvíce 

telefonování anebo čůrání. A to jste šli do hospody s takovým pracháčem, se kterým se znáte 
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z vesnice anebo ze školy! Vůbec ne! Vše má na leasing a fakturuje na firmu, v peněžence má zpravidla 

nula peněz. Když dluhy přelezou určitou mez, firma se položí, přejmenuje se a jede se dál na nové 

dluhy. Bože můj, kolik takových znám! A jak se nosí s hlavou vzhůru, to je neuvěřitelné! Mnozí si o 

nich říkají, že jsou úspěšní. Leda tak kulový! Nesmírná vyčůranost a drzost! Dobří herci to jsou, a teď 

je ještě platíme z našich daní, do kterých nikdy nepřispěli! 

Nic bych jim nedal, protože když chtějí podnikat, tak ať podnikají, ale na svém a ne na státním dluhu! 

Zajímavé je, jak jsem již uvedl na začátku, když se daří, tak se se státem nedělí, když se nedaří, tak by 

se o ten nezdar strašně rádi sdíleli se státem. Na to je ale také v podnikání pamatováno, učili jsme se 

jedno krásné staré pravidlo  -  riziko v podnikání. Ano, toto je ten přesný termín, na který všichni 

zapomínají. Je třeba ho  oprášit a občas  přijmout. Podnikání přináší určitá rizika, o kterých 

samozřejmě každý moc dobře ví.  

Žádný strom neroste do nebe, jednou se ta křivka musí snížit, aby mohla zase vystoupat. No, ale co, 

když je stát blbej, tak ať platí. Jediné, co by mohlo zmírnit dopady rozjetého hýření, by byla úřednická 

vláda. Žádná strana, která jde současně do voleb, totiž nemá dostatek schopných kandidátů, kteří by 

mohli řídit ministerstva a další nižší sektory státu. Bohužel, tak moc jsme klesli! 

Proto jsem se tak vytočil! 

 Tento současný svět je naneštěstí založen na tom, co nejvíce nahrabat pod sebe, a to na úkor 

druhých a poctivých. 

 

Tak snad někdy příště o lepším světě . 

 

Milan Žemlička 

Personalista IB.  

 

Rodné město pohledem zvenčí 

 

Jako zdejší rodák a dlouholetý obyvatel Jablonného vždy, když se po čase vypravím zpátky na 

návštěvu své rodiny, jak stále říkám prostě domů, žasnu nad tím, co vše nového tu vzniklo. Je docela 

možné a vlastně i pochopitelné, že zdejší obyvatelé, kteří dennodenně kráčí ulicemi našeho malebného 

městečka, nemohou reálně vnímat jeho rychlé proměny. Tím více je vidí ti, kteří nežijí v rytmu jeho 

tepu a jen občasnými návštěvami mohou obdivovat jeho rychlý přerod v moderní a přitom historii stále 

respektující město. 

Co se tedy za těch již deset let, co nejsem s městem ve spojení každý den, změnilo a posunulo? 

Musím začít náměstím, opravdovou perlou, kterou chválí každý návštěvník. Málokteré centrum je tak 

půvabné a zároveň pro běžného turistu přitažlivé. Na poměrně malé ploše lze obdivovat téměř každý 

dům a zároveň není problém vybrat si z nabídek hned několika různých restauračních zařízení, což, jak 
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jsem se přesvědčil v jiných i větších městech, již nebývá v centrech běžné. Hezkou opravou prošel hotel 

U Černého medvěda a jistě i pověstná dřevěná lžíce. Že se dá snoubit historie se současnými potřebami 

lidí, dokazuje i nedávná poznámka mé manželky. Ani já jsem si toho hned nevšiml, že nikde jinde 

neviděla na náměstí tolik bankomatů různých finančních domů jako právě zde. Přitom to na první 

pohled nebudí rušivý dojem. 

Proměnou však neprošlo jen historické centrum, změn vídám více. Jako dítě i dospívající jsem 

s kamarády hojně využíval dětská hřiště, nejvíce asi to u hřbitova. O to víc jsem přivítal, že nejen to 

prošlo letos zásadní modernizací a rekonstrukcí. Je to určitě dobře, že se myslí na pohyb dětí a mládeže. 

Právě takové nově opravené sportovní plochy by je snad mohly odtrhnout od počítačů a sociálních sítí 

a chvíli je zabavit, dá-li pandemická situace zelenou, i naživo.  

Všiml jsem si také velké změny na místním stadionu, kde se naplno začervenala tartanová 

dráha. Jistě nejen já, ale i mnozí další si vzpomenou na hodiny tělesné výchovy bez tohoto oválu, ti 

starší si mohou vybavit i škváru. Vše toto však už patří minulosti a náš stadion září novotou a je vskutku 

reprezentativní. Podobně oceňují i areál místního koupaliště, který vstal z bahna plného čolků, jak ho 

pamatuji, a snaží se alespoň trochu konkurovat okolním akvaparkům, byť do ideálu to ještě má daleko.   

Zajímavou změnu jsem zaznamenal v Nádražní ulici, kde pokus zklidnit dopravu a vytvořit 

moderní bulvár poněkud naráží na častou těžkotonážní přepravu kamene z blízkých lomů. Pokus o 

moderní dopravní terminál zatím nevychází, ale vidím tu snahu nakročit k němu. Co se jistě povedlo, 

je oprava mostu v Kolonii a stavba nových chodníků. Škoda jen, že podobně přívětivá cesta pro pěší 

není na historickém mostě, kde se kvůli sjezdu či nájezdu dětského kočárku musí člověk hodně obrnit 

trpělivostí a přenášet ho.  

Celkově ale jde město dál, kvete, a to je moc dobře. Dík za to patří samozřejmě celému vedení 

radnice, ale nejen jemu. Daří se drobným podnikatelům a nepatrně přibývá i dalších, snad je současná 

krize nezahubí. Svůj podíl na tomto stavu mají i všichni poctiví občané, kteří chtějí svůj domov 

zvelebovat.  

Velkou zásluhu na podobě města má ale i firma Isolit-Bravo. Ze soukromého sektoru rozhodně 

největší. Samotná architektonická podoba stále se i prostorově rozvíjejícího podniku respektuje ráz 

města a nijak ho neruší. I nové hale přezdívané Citrón se podařilo začlenit do okolí. Nelze opomenout 

ani fakt, že právě tato firma sponzorovala a stále v tom pokračuje  rekonstrukci kostela svatého 

Bartoloměje a jeho bezprostředního okolí, zavedla nezamrzající vodovod na hřbitov, upravila urnový 

háj, ale i zrenovovala část údolí Hradiska – např. sochu Anděla. Tyto činy nejsou ve všech ostatních 

obcích běžné a jedná se o aktivity vskutku záslužné. Takto v součinnosti samosprávy a místních firem 

by se mělo postupovat v současnosti všude. 

Z řádků výše jasně vyplývá, že Jablonné i s výraznou podporou firmy Isolit-Bravo jde dopředu. 

To potvrzují také slova turistů i návštěvníků, kteří se sem opakovaně vrací. To mě jako člověka, který 
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má s městem stále velké pouto, velmi těší. Nadále zůstávám jako pozorovatel zvenčí a doufám, že takto 

chválit budu moci stále. Mohu prohlásit, že jsem hrdý na to, že pocházím právě z Jablonného, a jsem 

pyšný na všechny jeho pracovité občany a zdejší firmy, stále jich je většina!    

 

Jiří Lux, syn Hany Luxové, servis            

 

  

Jak se nenechat napálit při koupi použitého 

notebooku 

Nedávno jsem sháněl použitý notebook vhodný na práci i na hraní, konkrétně se jednalo o hru World 

of Tanks. Z toho, co jsou lidi schopni nabízet jako skvělý notebook, se mi chvilkami dělalo i špatně. 

Spousty prodejců využívají nízké IT gramotnosti obyvatel. Hlavně jejich reklamy na Facebooku stojí za 

to! Zpravidla je to  ihned poznat podle smazaných komentářů. Pod příspěvkem jde vidět, že 

reagovalo třeba padesát lidí, ale 90%  komentářů je smazaných. Už to jasně říká, že je něco špatně a 

že se prodejce snaží něco skrýt.  

Legendární, Nadupaný, Hráčský, Manažerský... Pokud uvidíte takový nadpis, tak od inzerátu nic 

dobrého zpravidla nečekejte.  

Pokud byste sháněli něco podobného, pokusím se vám dát pár informací a rad snad srozumitelně 

napsaných. 

1. CPU, tedy procesor, Buď výrobce Intel, a nebo AMD 

- U Intelu se v této době procesory poznají podle čísla generace. Pod 4. generaci nemá smysl nic 

pořizovat, raději 5. a vyšší. Poznáte to podle označení, třeba Intel 4210U, přičemž první číslo je číslo 

generace a trojčíslí za ním, čím vyšší, tím lepší /třeba Intel 5500H, 6500, 7500 atd./. Dále jsou 

jednotlivé generace výkonnostně rozděleny na i3, i5 a i7. Verzi i3 bych vůbec nedoporučoval, jsou to 

procesory do počítačů tak na sledování YouTube, surfování po netu a zhlédnutí nějakého filmu, žádný 

extra pracovní výkon od nich nečekejte. Verze i5 už je dostačující. 

- U AMD bych v současné době, co se notebooku týče, uvažoval pouze o procesorech „Ryzen“, které 

se AMD velmi povedly a to ty s označením  5 a vyšším. Jenom pozor-AMD procesory mají grafické 

jádro, u Ryzenu s označením grafiky Vega //někteří prodejci rádi označují pak notebook jako herní/.  

2. GPU, tedy grafická karta. Dělí se na :  

- integrované, tedy v CPU a to Intel HD…. a u,  AMD výše uvedená Vega. U Intel HD žádný  výkon 

nečekejte a u Vega se dá trošku hrát s verzí 8 a vyšší, ale i tak je výkonově nic moc.  

- dedikované, tedy samostatné -zde bych uvažoval pouze o grafikách Nvidia GeForce.  

Jak se vyznat v grafických kartách, je dost obsáhlé téma, pokusím se to velmi zjednodušit, neboť na 

velikosti pamětí tolik nezáleží, záleží na sběrnici 64bit., 128bit., 256bit.. a dalších specifických 

hodnotách. Stáří a výkon GK poznáte podle označení, např. 840, 8 je dejme tomu řada a 40 verze této 

řady. Čím je číslo vyšší, tím je GK výkonnější/ u notebooku může být ještě za číslem písmeno M/. Před 

číslem např. GT  nebo GTX, přičemž GTX je samozřejmě lepší. U použitého notebooku bych nešel pod 
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GeForce 840M, což je asi opravdové minimum. Je úsměvné, jak někteří lidé prodávají notebook třeba 

s GeForce 540 a tvrdí, že je herní/ no to byl možná tak před 8 lety/.  Spíše bych volil GeForce GTX 

850M GeForce GT 940M, Geforce 940MX, GeForce GTX 950M a vyšší 1050, 1650. Vyšší verze nemá 

smysl kvůli jejich ceně ani vypisovat. Je potřeba si dát pozor na GK s označením GeForce MX110, 

MX250 apod.,  zde prodejci také označují notebook za herní, ale výkon od těchto karet nečekejte. 

Rozumný výkon mají až MX350 a vyšší. 

 - profesionální – také samostatné, ale jsou primárně určené na práci třeba v CAD, kreslení, práce 

s 3D modely atd. Na hraní her a další práci moc vhodné nejsou. Poznáte je podle označení např. 

Nvidia Quadro (NVS) nebo AMD FirePro. Toho využívají různí překupníci, kteří skupují levně použité 

notebooky/ třeba z německých firem/ a tady je pak draze prodávají jako fantastické herní stroje.  

3. RAM, tedy operační paměti, ve zkratce : 

 -minimum je verze DDR3 a 4GB paměti ( lépe 8GB a víc ) ideálně novější DDR4 8GB a víc. Paměti se 

dají zpravidla navýšit. 

4. Display – ideálně 15 palcový a větší s rozlišením Full HD (1920 x 1080) nebo alespoň HD+ rozlišení 

(1600 x 900 ).  

5. HDD, tedy pevný disk - buď klasický plotnový, nebo raději daleko rychlejší SSD. Pokud u této 

informace najdete M.2, znamená to, že je disk umístěn ve speciálním slotu přímo na základní desce a 

lze přidat další disk do klasického slotu. 240GB je, řekl bych, minimum. 

Na závěr : 

DVD mechaniky se dnes již skoro do notebooku nedávají. Za rozumné peníze lze dokoupit externí, 

baterie jsou v novějších noteboocích integrované, ale dají se vyměnit. Na fotkách si všímejte stavu 

kláves, hlavně W-A-S-D a stavu dotykového Touchpadu. Hodně vám to napoví, jak bylo s přístrojem 

nakládáno a jak moc je použitý. Poškození na rozích zase napoví, že notebook třeba i opakovaně 

padal. Mimo prověřených prodejců na Aukro.cz nikdy neposílejte peníze předem a trvejte na 

osobním předání. Reklamní příspěvky na Facebooku ani neotevírejte, dle mých zkušeností se jedná 

na 90% o vykutálenou kulišárnu. Nový rozumný notebook s integrovanou GK se dá pořídit cca od 

13000 Kč a s dedikovanou GK cca od 16500 Kč , to jen tak pro srovnání. 

Milan Repa 

recepce 

 

ŽILI A ŽIJÍ MEZI NÁMI 

čp.145 – Černohousovi 

Na místním hřbitově ve stínu lip, pod náhrobkem, který střeží orel se zlomeným 

křídlem, odpočívá jeden z prvních pilotů Československé armády, rytíř Řádu 

čestné legie, rotmistr Josef Černohous  / 1894/. 
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Jeho otec Josef Černohous / 1866/ přišel do našeho 

města z Karlína na konci 90.let 19.století. Vrátil se 

tak zpátky do kraje svého mládí ... 

Narodil se v Jamném nad Orlicí v čp. 154 v rodině 

chalupníka Rudolfa Černohouse a jeho ženy 

Františky, rozené Černohousové (jméno Černohous 

je v obci rozšířené). Mezi sourozenci  byl nejstarší. 

Společně vyrůstal se sestrami Lidmilou (1874, 

provdala se v lednu 1897 za obuvnického  

pomocníka Josefa Pomikálka) a Otýlií (1877, 

provdala se v únoru 1901 za krejčovského 

pomocníka Františka Stejskala) a  s bratrem 

Rudolfem (1882, kartáčníkem v Jablonném nad Orlicí 

160, oženil se v říjnu 1910 s Františkou 

Černohousovou).  

Při sčítání lidu v roce 1869 byla rodina tkalcovského tovaryše Rudolfa 

Černohouse hlášena v Jamném nad Orlicí čp.154. Dále byla v domě hlášena i  

rodina jeho otce Josefa Černohouse – dcery Pavlína, Františka a Karolína a 

synové Ferdinand a Josef. 

Při dalším sčítání lidu v roce 1880 je rodina Rudolfa Černohouse (tkalcovský 

nádeník) hlášena v Jamném čp.154, ale v té době už našli obživu v Albrechticích. 

Na začátku 80.let 19.století se  vrátili natrvalo do Jamného.  

Nejstarší Rudolfův  syn Josef (1866) se začal učit zámečníkem. Po vyučení ve 

Vídni na začátku 90.let si založil vlastní živnost v Libni u Prahy. V říjnu 1893 se 

v Chrudimi oženil s  Aloisií Strohmayerovou, dcerou koželuha Václava 

Strohmayera.  

24.srpna 1894 se manželům narodil syn Josef (Libeň čp.170), a 18.července 1896 

dcera Zdeňka (Karlín čp.235, provdala se za obchodního cestujícího Václava 

Hyrsche).  

V roce 1897 se rozhodli opustit prostředí velkoměsta a vrátit se do rodného 

kraje. Jako nový domov zvolili naše město. Pro svoji živnost strojního zámečníka 

si nejdřív pronajal čp.8, později si sám postavil vlastní dům čp.145 s dílnou 

v přízemí a následně v roce 1907 samostatnou dílnu.  
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   Rodina se záhy rozrostla o další děti – dcery Boženu (1898, provdala se Jana 

Strohmayera), Miladu (1899, provdala se za Hynka Jániše), Marii (1901) a 

Jindřišku (1909, provdala se za Josefa Hejru), syny Rudolfa (1903), Ladislava 

(1904), Bohuslava (1907, oženil se s Marií Pírkovou) a Evžena (1911, oženil se 

s Květuší Macháčkovou). 

Syn Josef (1894) se vzdělával na obecné a měšťanské škole, poté absolvoval 

dvouletý průmyslový kurz a vyučil se řemeslu svého otce – strojním zámečníkem. 

Nebýt I.světové války, s největší pravděpodobností by převzal jeho živnost, ale  

v roce 1914 byl odveden k polnímu pluku č.98. Od začátku listopadu 1914 do 

prosince 1914 sloužil u polního pluku č.84. Díky svému řemeslu strojního 

zámečníka byl koncem prosince 1914 převelen do nově vznikající  letecké 

jednotky Luftfahrtruppen. Nejdřív poznal létající stroje u letecké setniny č.12 

Fischamend jako ošetřovatel letadla, od října 1915 jako pilotní žák na letecké 

škole Briest u Brandenburgu, v dubnu 1916 v pilotní škole v Hamburku a od 

června 1916 v letecké škole ve Vídni. V březnu 1917 až do konce války byl 

přidělen k letecké setnině č.35 jako polní pilot (italská fronta). 

Po vzniku Československa a návratu domů se v listopadu 1918 hlásil u vojenské 

kanceláře v Žamberku. Následně byl přidělen k leteckému pluku do Prahy a od 

ledna 1919 k leteckému oddílu do Olomouce. 

 V březnu 1919 byl vybrán jako pilot do letecké školy Pau a Avord do Francie. Po 

návratu (červenec 1919) byl přidělen jako zalétávač v letecké dílně v Olomouci a 

od konce února 1922 jako chef pilot instruktor v pilotní škole v Chebu. 

Již tehdy je rotmistr Josef Černohous svými nadřízenými hodnocen velmi 

pozitivně – v jeho hodnocení se dočteme: Vyspělý, mužný charakter, přesný, 

spolehlivý se všemi službami u letecké školy obeznámený, prvotřídní pilot a učitel, 

mající značné letecké zkušenosti. Na podřízené působí vlivně. Poddůstojník 

všestranně vzorný s úspěchem zastává místo důstojníka co chef pilot pilotní školy. 

Velitelstvím považován za nejlepšího letmistra u škol.  

Koncem prosince 1921 se Josef Černohous v kostele sv. Michala v Olomouci 

oženil s poštovní úřednicí Růženou Aloisií Elsou Libowsky, dcerou učitele 

Klementa Libowského a jeho ženy Berty Alžběty, rozené Uhlíkové. Vedle 

křestních listů ženicha a nevěsty museli snoubenci předložit církevní dispens od 

ohlášky od arcibiskupské konzistoře v Olomouci, politický dispens od ohlášky od 

městské rady v Olomouci, povolení sňatku pro ženicha od čs. leteckého pluku č.1 

v Praze, list od vojenské duchovní správy posádkového velitelství v Chebu a 

snubní protokol sepsaný na faře u sv. Michala v Olomouci.  
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Po necelém roce, v říjnu 1922, se narodila dcera Rosa Marie. 

Další výzvy se dočkal rotmistr Josef Černohous v říjnu 1923. Při leteckém 

doprovodu na oficiální návštěvě prezidenta ČSR Tomáše Garrigua Masaryka  ve 

Francii, Belgii a Velké Británii uskutečnil etapový let z Chebu do Paříže a zpět. Za 

tento výkon byl společně se štábním kapitánem Aloisem Vicherkem dekorován 

11.prosince 1923 prezidentem Francie rytířem  Řádu čestné legie. 

Na začátku roku 1924 dostal Josef Černohous osudovou nabídku na místo pilota 

– zalétávače od továrny na letadla Avia. Podává tedy žádost na ministerstvo 

národní obrany o dobrovolném vystoupení ze sboru československých rotmistrů 

z povolání. Ministerstvo národní obrany vyhovuje požadavku jen zčásti, uděluje 

mu půlroční dovolenou za účelem soukromého studia a seznámení 

s nejnovějšími konstrukcemi letadel. 

7.srpna 1924 v Praze na Vinoři odstartoval zkušební pilot rotmistr Josef 

Černohous k rychlostním zkouškám s Avií BH-19. Při prvním průletu dosáhl 

rychlosti 241 km/h, při druhém se letadlo zřítilo z výšky 60 metrů. Havárie letadla 

byla natolik vážná, že přivolaný vojenský lékař MUDr. Tesař nemohl pilotovi 

letadla nijak pomoci.  

Poslední rozloučení s Josefem Černohousem proběhlo 11.srpna 1924 v kapli 

divizní nemocnice č.1 v Praze I. 

 Poté byly jeho ostatky převezeny do Jablonného nad Orlicí. 

Řemeslo a dílnu na výrobu kartáčnických strojů svého otce Josefa Černohouse  

(1866)  nakonec převzal nejmladší syn Evžen (1911). 

 Dílna byla na začátku 50.let 20.století znárodněna a začleněna do podniku 

Spojené kartáčovny a všechny stroje byly převezeny do nového podniku. Později 

užíval dílnu n.p. Isolit, který tu měl nejprve lisovnu termosetů, později  sklad.  

V květnu 1991 byla neudržovaná dílna bez veškerého vybavení vrácena 

původním majitelům, Květuši Černohousové. Bohužel Evžen se již tohoto 

nedočkal, zemřel  9.srpna 1984.  

Evžen Černohous pracoval až do důchodového věku jako strojní zámečník, 

údržbář v kartáčovnách, později ve stejné profesi v n. p. Isolit.  

Jablonské veřejnosti byl znám svojí veselou povahou, bezprostředností, ochotou 

a řemeslnou zručností při opravách strojů a zařízení. 
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Lásku ke strojařině zdědil jak Evženův syn Ivo, absolvent průmyslové školy 

strojnické, konstruktér jednoúčelových strojů v Tesle, později v konstrukci a 

nástrojárně Isolitu Bravo, s.r.o., tak jeho vnuk Ing. Ivo, Ph.D., absolvent ČVUT,  

který v současné době pracuje jako konstruktér strojů  ve  firmě  LUX, s.r.o. 

 

                                                               Pavel Kalous Mlýnská 545 Jablonné nad Orlicí 

    

ČEŠTINA  2.0 
 

je internetový slovník, který od roku 2008 tvoří sami uživatelé. 

Jeho zakladatelem  a  provozovatelem je Martin Kavka, dřívější novinář. 

Slovník je v podstatě česká verze amerického Urban Dictionary. 

To nejlepší z něj vyšlo knižně pod názvem Hacknutá čeština 2.0 Neortodoxní slovník dnešní mateřštiny 

z roku 2018. 

V dubnu 2018 slovník obsahoval přes 11 000 slov, týdenní přírůstky byly 50 – 80 slov. 

Zahrnuje zbrusu nová slova, slangové , regionální i jinak zajímavé výrazy – například: 

-   zachvilkař                         ten, kdo často říká, že něco bude za chvilku, ale ve skutečnosti 

                                               musíme čekat mnohem déle                                      

-   lemrošlap                          elektrokolo 

-   kadipytlík / kadisáček/    sáček na psí exkrementy 

-   vakcibus                            očkovací autobus 

-   hulimil                               náruživý kuřák 

-   papauza                             přestávka na jídlo 

 

 Autor považuje slovník spíše za zábavu, která má dokládat, jakým způsobem se Češi dokážou       

bavit a hrát si  s jazykem, než za obohacení češtiny. 

 

                                                                                                               Alena Šafářová 

 

100 
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Stejně jako  IB letos slaví 100 let založení firmy, tak i my v rodině si s nostalgií  

připomínáme  nedožité 100. narozeniny naší maminky,  

paní Jaroslavy Štěpánkové. 

Na zdejší ZDŠ působila v letech 1949 

– 1970. 

Odešla příliš brzy … ve 49 letech. 

Nečekaně opustila své milované 

žáky, kteří na ni dodnes v dobrém 

vzpomínají  na srazech spolužáků a 

uctívají její památku v místě jejího 

posledního odpočinku. 

Děkujeme! 

Nečekaně opustila svého věrného manžela, 13 letého syna, dceru – studentku a 

bezmocnou babičku. 

„Nikde mě nehledejte, jsem všude, také tedy ve vás.“    Frant.Drtikol 

Ze  dne na  den jsme rázem  dospěli… 

Posléze byl k nám osud milosrdnější. 

Tatínek s námi zůstal do svých úctyhodných 94 let. 

 

                                                                                            Alena Šafářová 

 

                                               

VĚDĚLI BYSTE, KTERÉ JE NEJDELŠÍ ČESKÉ SLOVO?    
Ústav pro jazyk český uvádí ve své publikaci Na co se nás často ptáte jako nejdelší slova 

nejzdevětadevadesáteronásobitelnější      / 36 písmen /   a 

nejnezpravděpodobnostňovávatelnější    / 35  písmen /. 

 

Pokud bychom je navíc dali do jiného pádu, ještě dvě písmena by přibyla. 

Dříve se často uváděl tvar 
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nejneobhospodařovávatelnější   / 28 písmen/. 

Přesto ani toto kratší slovo nenajdeme v Českém národním korpusu, jakési obří sbírce frází a slov, 

které se objevily v nejrůznějších projevech a textech. 

Nejdelší slova jsou spíš nepoužitelné konstrukty. 

Jako rekordman bez samohlásek se většinou uvádí scvrnkls. 

Českým příjmením s největším počtem hlásek je Červenokostelecký. 

Nejdelšími slovy, která se čtou zepředu i zezadu stejně , jsou například nepochopen, nepotopen nebo 

nezařazen. 

                                                                                                                  Alena Šafářová 

 

                                                                                                             

200.  výročí  úmrtí  Napoleona  Bonaparta 

 „ Vůle,charakter, píle a smělost mě učinily tím, čím jsem.“ 

 

1769               -          narodil se na Korsice 

1793               -          uprchl do Francie, za dobytí Toulonu byl jmenován generálem 

1795               -          potlačil povstání v Paříži 

1796               -          velitelem italské armády 

1796               -          sňatek s Josefínou 

1797               -          donutil Rakušany k uzavření míru 

1799              -           vedl tažení do Egypta 

                                  provedl státní převrat, jmenován prvním konzulem 

1802              -           jmenován doživotním konzulem 

1804              -           byl korunován císařem Francie 

1805              -           bitva u Slavkova – tří císařů – Napoleon I., Alexander I., František I. 

1809              -           rozvod s Josefínou 

1810             -            sňatek s Marií Luisou 

1811             -            narodil se syn Napoleon II. - Orlík 

1812              -           bitva u Borodina / u Moskvy/ x  gen.Kutuzov, francouzské Pyrrhovo vítězství  

                                                                                      = vítězství, které je ve skutečnosti prohrou 

1813             -            bitva u Lipska – národů – Rusko, Rakousko, Prusko, Švédsko - poražen 
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1814             -            donucen vzdát se trůnu, vykázán na ostrov Elba 

1815             -            vrací se do Paříže – 100 denní císařství 

1815             -            bitva u belgického Waterloo – poražen, abdikoval, vypovězen na ostrov   

                                  sv.Heleny 

1821             -            umírá  jako zajatec Britů na ostrově sv. Heleny  (rakovina žaludku) 

Co jste o něm nevěděli: 

- za svůj život svede 84 bitev, z nichž vyhraje 

77. Tři dopadnou nerozhodně a jen 4x odchází 

poražen. 

- naposledy se svým původním příjmením 

Buonaparte se podepíše 9. března 1796 na 

dokumentech ke svatbě s Josefínou. Od té 

chvíle už používá jen Bonaparte, které zní více 

francouzsky. 

- představy o jeho podprůměrné výšce jsou liché. Měřil 168 cm, přičemž průměrná výška 

francouzských mužů se v jeho době pohybuje mezi 160-163 cm. Odkud se vzalo tvrzení o jeho malém 

vzrůstu, panující už za jeho života? Angličtí karikaturisté ho malují jako prcka, až tomu všichni uvěří. 

Je po něm pojmenován psychický problém – napoleonský komplex – lidí kompenzujících si pocit 

méněcennosti z malé výšky svými diktátorskými sklony. 

- problémy se žaludkem má od té doby, co se po svém prvním sesazení v roce 1814 neúspěšně pokusí 

otrávit 

- v zabraných zemích prosazuje společnou měnu, stejné váhy, míry i zákony 

- podle jeho vzoru a metody porazí v roce 1940 německá vojska svými tanky Francii a stejně tak v 

roce 1991 Američané iráckou armádu ve válce v Perském zálivu 

- v anketě Největší Francouz skončí na 16. místě 

- v polské hymně, Mazurku Dabrowského -  Ještě Polsko nezhynulo  - se zpívá: „ Příklad nám dal 

Bonaparte, jak vítězit máme.“ 

- když Napoleon umírá, zdobí jeho krk medailon s usušenými fialkami z Josefínina (1763 – 1814) 

   hrobu. Stejnými květinami císařovnu obdarovával každé jejich výročí. 

 

                                                                                                                           Alena Šafářová 
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Rozhledny  na  česko-polském  pomezí 

 Doba coronaviru přinesla přes veškeré zákazy a omezení  i  určitá pozitiva.  

Lidé měli více volného času, který mohli volně trávit pouze v přírodě.  

Vždycky jsem ráda cestovala. Dříve jsem si jako cíl svých cest vybírala především zahraniční destinace, 

což nyní nebylo možné. Začala jsem tedy poznávat krásy České republiky. Překvapivě se řada z nich 

nacházela nedaleko mého domova na česko-polském pomezí, kam pohodlně dojdu pěšky či dojedu 

na kole. Ve zvláštní oblibě mám rozhledny, ze kterých jsou krásné výhledy na Orlické hory, Krkonoše 

či Jeseníky a okolní krajinu. 

 Díky aktivitám Euroregionu Glacensis vyrostla na vrcholcích hor kolem česko-polské hranice řada 

rozhleden a vyhlídkových míst.  

Přijměte proto pozvání k návštěvě některé z nich, případně rovnou všech! Zde nabízím pár tipů. 

 Rozhledna na Šibeníku – Nový Hrádek měla původně sloužit jako větrná elektrárna, ale v roce 2020 

zde v rámci v projektu česko – polská hřebenovka vybudovali 47 metrů vysokou rozhlednu, jejíž 

vyhlídková plošina je posazena ve výšce 32 m. Vidět jsou odsud Krkonoše, Hradec Králové, Kunětická 

hora, Železné hory a při dobré viditelnosti dokonce i Ještěd. 

 Rozhledna na Feistově kopci – Olešnice v Orlických horách měří 26 m a byla zpřístupněna na 

začátku léta 2020. Po zdolání 140 schodů se vám otevře výhled na Orlické a Bystřické hory, Vrchmezí 

a Rozkoš. 

 Rozhledna Jagodna – Bystrzyca Klodzka se nachází cca 5 km od chaty Jagodna. Výška rozhledny je 

23m a malebný výhled se naskýtá na masiv Králického Sněžníku a polské město Bystrzyca Klodzka -

Kladská Bystřice. 

 Rozhledna na Vrchmezí  Duszniki-Zdroj je vysoká 25,5 m a má tři vyhlídkové plošiny. Z poslední 

plošiny se nabízí výhled na Orlické, Bystřické, Stolové a Soví hory, Králický Sněžník, za dobré 

viditelnosti i na Krkonoše a Sněžku. 

 Rozhledna na Velké Deštné – Deštné v Orlických horách je vysoká 18,6 m a z vyhlídkové plošiny je 

možné spatřit Krkonoše, národní park Stolové hory, Broumovské stěny, Bystřické hory, Rychnovsko, 

Kunětickou horu i chladicí věže Chvaletické elektrárny. Byla otevřena v roce  2019. 

 Rozhledna na Czerncu – Miedzylesie je z modřínového dřeva,  vysoká 24 m. Výhledy odsud jsou na 

Bystřické hory a Králický Sněžník. Z této rozhledny jsou vidět také tři další rozhledny: na Suchém 

vrchu, na Klepáči a na vrcholu Jagodna. 

 Rozhledna Na Větrné horce- Vysoká Srbská byla otevřena na jaře 2020 a její výška je 18,9 m. Zde na 

vás čeká výhled na Hronov, Stolové hory s Borem a Hejšovinou, Ostaš, Javoří hory, Teplické skály, 

Bezděkov i Krkonoše.  

 Rozhledna na Kladské hoře – Klodzko má čtyři vyhlídkové plošiny a je vysoká 34 m. Byla otevřena 

v roce 2020. Z jejího vrcholu budete mít možnost spatřit výjimečná panoramata: Bardské a 

Rychlebské hory, masiv Králického Sněžníku, Bystřické, Orlické, Stolové a Soví hory, Kladskou kotlinu 

s městem Kladsko, za dobré viditelnosti i Vratislav. 

 Rozhledna na Wlodzické górze – Nowa Ruda je vysoká 17 m. Tato cihlová stavba byla otevřena 

v roce 2018. Její zdolání vás odmění výhledem na Soví hory a bývalé Sudety. 
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Doufám, že jsem vás inspirovala k návštěvě alespoň některé z těchto pozoruhodných staveb. 

 Přeji pěkné výhledy! 

Eva Kyllarová, účtárna 

 

 

Co se stane, když se zastaví zeměkoule 
Nedávno vyšel na Internetu článek o tom, jak vědci zjišťovali, co by se stalo, kdyby se na jednu 

jedinou vteřinu zastavila zeměkoule.  

Vážení přátelé, i přesto, že člověk dělá vše pro zkázu světa, potažmo naší planety, je naprosto, ale 

naprosto absurdní, aby se kdykoli v minulosti i jakékoli budoucnosti planeta na vteřinu zastavila! 

Á propos, i kdyby se jednou srazila s něčím velkým, tak se třeba rozprskne, ale nikdy se nemůže 

zastavit na jednu vteřinu její rotace. To prostě není u tak obrovského tělesa možné! 

Nedokáži pochopit, že se takovou nesmírnou hloupostí mohou zabývat vědci na úrovni světového 

výzkumu. Pak už  se nedivím, že jsme za posledních sto let objevili v podstatě jenom internet. 

Jsme to ale banda blbců na tomto světě! :-) 

 

Milan Žemlička 

 

Siemens NX  a  Moldex 3D 
Dnes bych vás rád seznámil s naším novým konstrukčním softwarem NX od Siemensu a s tím, jak 

jsme se s prací v něm popasovali.  

Začátkem roku 2020, po dokončení školení, jsme zahájili první konstrukční práce ve výše zmíněném 

softwaru. Zprvu jsme se v něm necítili nejlépe, jelikož prostředí bylo poměrně odlišné než v 

předchozím - Creu 3. Přibližně po měsíci jsme se však s „NXkem“ sžili a byli tak schopni konstrukční 

práce provádět v obou softwarech stejně efektivně a kvalitně. Nový software nám přinesl i spoustu 

výhod - jako například velice obsáhlou knihovnu normálií nebo také parametrickou šablonu formy. 

Toto všechno nám naši práci velice usnadňuje a urychluje. Nyní jsme s „NXkem“ sžití natolik, že 

v něm pracujeme daleko efektivněji, než tomu bylo v „Creu“. Myslím, že teď mluvím za všechny 

kolegy z konstrukce, když řeknu, že do starého softwaru už by se nikdo z nás dobrovolně vrátit 

nechtěl. 

Další velkou výhodou jsou například, pro nás dříve nemyslitelné, plnohodnotné předdeformace dílů, 

které provádíme na základě analýzy tečení, což mě přivádí k dalšímu softwaru, který zde máme o 

trochu déle než „NXko“. Jedná se o Moldex3D, který jsme vyměnili za Cadmould. Moldex3D má 

oproti starému softwaru také několik výhod. Jeho prostředí je velice intuitivní, jednoduché a 

přehledné. Další předností je určitě rychlost výpočtů, protože Moldex3D dokáže využít až 12 jader 

pro výpočet, zatímco Cadmould dokázal využít pouze jedno. Nejdůležitější jsou však samotné 
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výsledky, které jsou přesnější právě z Moldexu3D. Zakoupení tohoto softwaru se nám v minulosti již 

několikrát vyplatilo a zároveň ušetřilo spoustu peněz a práce. 

 Závěrem už jen dodám, že pořízení těchto softwarů bylo dobrým rozhodnutím.  

 Vaníček Filip, konstruktér Nástrojárny 

 

 

 

Naše firma v tomto roce oslaví 100 let od svého 

založení 
Já samozřejmě v této firmě tak dlouho nepracuji. :-) 

Nastoupila jsem v prosinci roku 2009 a hned následující rok jsem dostala na starost 
dobročinnost, která mi zůstala doposud. 

Jsem tomu opravdu ráda, tuto práci vykonávám s velkou láskou a pochopením. Sama ze své 
zkušenosti vím, jak je těžké mít v rodině postiženého člověka. V té chvíli je jakákoli pomoc psychická i 
finanční k nezaplacení.  

Dovolte mi touto cestou zrekapitulovat, jakým směrem se naše dobročinnost ubírá, jakou 
měrou a kde jsme mohli přispět k pomoci. Myslím si, a určitě mi dáte za pravdu, že se nám toho povedlo 
opravdu hodně, vždyť pole působnosti je v tomto oboru veliké a rozsah pomoci nevyčerpatelný! 

Za posledních 30 let jsme přispěli na dobročinnost úctyhodnou částkou, která činí více, než 100 
mil. Kč. Jenom za období mé působnosti ve firmě Isolit-Bravo se nám podařilo přispět částkou okolo 40 
mil. Kč. Současně s tím jsme v rámci humanitární krize v dané zemi vypravili humanitární pomoc o 
celkovém objemu 30 kamionů, které putovaly na Ukrajinu a do Řecka. 
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První konvoje s humanitární pomocí směřovaly v roce 2015 do oblastí ozbrojeného konfliktu 
na východě Ukrajiny, který zasáhl obyvatelstvo a dramaticky zhoršil jejich životní situaci. Tisíce lidí přišly 
tehdy o střechu nad hlavou, neměli vodu, elektřinu a žili v nepředstavitelných podmínkách, takže se 
stali závislí na pomoci ostatních. Ihned, jakmile jsme se ze z médií dozvěděli o této žalostné situaci, 
jsme zareagovali a začali jsme připravovat humanitární pomoc do těchto oblastí. V prvním roce jsme 
vypravili celkem 16 kamionů naložených moukou, oblečením, střešní krytinou a nemocničními lůžky. 
Na Ukrajinu jsme vyslali kamiony v jednotlivých konvojích pod názvy Konvoj Suchý vrch, Konvoj 
Jablonné nad Orlicí a Konvoj Tichá Orlice. 

O rok později v roce 2016 zasáhla Evropu uprchlická krize. Lidé hromadně opouštěli svá obydlí 
a snažili se začít nový život na evropském kontinentě. Jižní státy ale nebyly na tuto nenadálou situaci 
připraveny, proto bylo vhodné a správné jim aspoň malou měrou pomoci. V té době jsme vypravili 
kamion s humanitární pomocí- moukou a oblečením -  běžencům do města Polykastro v Řecku. 

V roce 2020 jsme vypravili dva kamiony s pomocí  v celkovém objemu 2 mil.Kč. V letošním roce 
jsme vypravili zatím poslední kamion, a to třicátý, který vezl oblečení a vyteplené stany. 

Další dobrou tradicí se stala organizace firemních sbírek mezi našimi zaměstnanci. První sbírka 
se uskutečnila v roce 2013 pro nemocnou holčičku Barunku ze Žamberka. Poslední sbírka proběhla 
v červnu 2021 a byla zaměřena na pomoc rodině v obci Hrušky, která byla zasažena tornádem. V této 
sbírce se nám podařilo  vybrat celkem 84.500,-Kč.  Pořádání sbírek se v naší firmě ujalo, celkem jsme 
zorganizovali 13 sbírek a vybrali  882.186 Kč.    

  V roce 2017 jsme získali certifikát a stali jsme se „Přítelem dětí UNICEF“, kam každoročně 
přispíváme nemalou částkou a jsme jedním s významných sponzorů této organizace. 

Od roku 2019 jsme se zapojili do projektu Andělský strom, který organizuje Mezinárodní 
vězeňské společenství, jehož cílem je dát pod stromeček dárek dětem, jejichž rodiče jsou ve vězení. 
Jsem ráda, že  se tato tradice  v naší firmě ujala a že budeme v ní pokračovat. 

 Na návrh pana ředitele byl 21. 2. 2013 založen „Nadační fond S námi je tu lépe“, který slouží 
k podpoře projektů vedoucích ke zvýšení kvality poskytované péče pro pacienty  Orlickoústecké 
nemocnice. Naše firma tento fond finančně podporuje. Jako první projekt bylo pořízení nové 
laparoskopické věže a posledním projektem se stalo pořízení moderního multifunkčního přístroje pro 
pacienty s onemocněním močových cest.   

Výčet pomoci je opravdu rozsáhlý. Za celé období jsme přispěli stovkám rodin, humanitárním 
a neziskovým organizacím, pomohli jsme splnit jejich sny a alespoň trochu zmírnit jejich nelehkou 
situaci. Hlavním důvodem, proč toto všechno děláme, jsou úsměvy na tváři těch, kterým pomáháme a 
kteří pomoc potřebují, i když je ve většině případech nejsme schopni vidět na vlastní oči. Poděkování 
formou dopisů doplněné fotografiemi to dokáže nahradit...  

To vše by se nemohlo uskutečnit bez firmy Isolit-Bravo...  

Velké poděkování proto patří všem spolupracovníkům naší firmy, ale především panu řediteli, 
protože bez jeho přičinění by tato pomoc nebyla. Podmínkou toho, aby naše společnost mohla takto 
pomáhat všem potřebným lidem a organizacím, je správné fungování firmy. Musí mít dostatek zakázek 
a finančních prostředků.  

Čím více se prodá našich výrobků, čím kvalitněji budeme vyrábět, čím lepší bude naše jméno 
mezi našimi zákazníky, tím více finančních prostředků může být poukázáno i na tyto aktivity! 

 A proto přeji Isolitu – Bravo i nám všem mnoho dalších úspěšných let! 

                                                                                                        Bartošová Renáta 

Finanční účtárna 
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