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Úvodní slovo 

Úvodní slovo 
Vážení čtenáři, milí spolupracovníci a všichni přátelé IB, 

polovina roku je za námi a my  všichni musíme věřit v lepší zítřky, nebo spíše ne horší, než 

včerejšky.  

Pokud to vezmu z té ekonomické stránky, tak i přes všechny útrapy si vedeme dobře na to, co se 

děje kolem nás. Musím konstatovat, že zatím se nás horší ekonomická situace zas až tolik 

nedotkla. To už nemůže říci bohužel firma, která kompenzuje navýšení energií a všech ostatních 

zdrojů, včetně navýšení mezd. Buďme tedy rádi za stabilní a prosperující firmu, kam můžeme 

chodit poctivě pracovat, neboť kdo poctivě pracuje, měl by se mít alespoň průměrně dobře! :-) 

Před námi je podzim a konec roku, což je velmi dobré období pro prodej našich výrobků. Když si 

vezmeme, že minimálně tři naše divize jsou závislé na nákupu vánočních dárků, což se u nás 

promítá právě v podobě navýšení prodejů, máme před sebou žně, na které se správný obchodník 

těší celou první polovinu roku. :-) Tak konec těšení a pusťme se do práce, které máme zatím dost… 

Teplé noci vystřídají chladná rána a hned bude více sil a energie v každém z nás :-). 

Á propos, meteorologové předpovídají letošní zimu chladnější..., nikoliv však venku, jak by se 

zdálo, ale v bytových jednotkách. Bude tedy určitě potřeba více pohybu pro zahřátí, což se dá 

nejlépe vyřešit pracovní činností… 😊. 
Milan Žemlička, personalista IB 

 

Słowo wstępne  

Drodzy czytelnicy, mili współpracownicy i wszyscy przyjaciele IB,  
połowa roku jest za nami, a my wszyscy musimy wierzyć w lepsze jutro, albo raczej nie gorsze niż 
wczoraj. 
 
Jeśli spojrzę na to od strony ekonomicznej, to muszę przyznać, że mimo wszystkich trudności, 
radzimy sobie dobrze z tym, co dzieje się na zewnątrz. Należy powiedzieć, że gorsza sytuacja 
ekonomiczna jak dotąd nie dotknęła nas aż tak bardzo. Tego niestety firma nie może już 
powiedzieć, która rekompensuje wzrost energii i wszystkich zasobów, w tym tych finansowych, 
które pogarszają skądinąd dobrą gospodarkę o miliony koron miesięcznie. Cieszmy się więc ze 
stabilnej i dobrze prosperującej firmy, w której możemy uczciwie pracować, bo kto uczciwie 
pracuje, powinien się mieć dobrze.  
Zbliża się jesień i koniec roku, co jest bardzo dobrym czasem na sprzedaż. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę, że co najmniej trzy nasze dywizje są uzależnione od zakupu prezentów świątecznych, co 
przekłada się to na wzrost sprzedaży, mamy przed sobą plony, na które dobry biznesmen 
wyczekuje z niecierpliwością przez całe pierwsze półrocze. Także koniec radości zabierzmy się do 
pracy, której na razie mamy dosyć...  
Ciepłe noce zastąpią zimne poranki i od razu w każdy z nas nabierze więcej sił i energii. 
 
Skoro o tym mowa, meteorolodzy przewidują w tym roku chłodniejszą zimę. Powinno się to 
objawiać zwłaszcza w jednostkach mieszkaniowych Europy Zachodniej, więc na pewno potrzebny 
będzie większy ruch na rozgrzewkę, co najlepiej można rozwiązać poprzez pracę... 
 

Milan Žemlička, personalista IB 
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IB On-line 

Léto 2022 – fabrika v plných obrátkách … 

Člověk by řekl díky bohu, ale my musíme říci díky bohu a našim manažerům! 
Máme tolik práce, jako dlouho nebylo. Fabrika jede na plné obrátky, a to je moc dobře. Když by se 
ještě podařilo nějak umravnit náklady na energie, asi bychom mohli říci, že stav je ideální.     
Lisovna pracuje na nových zakázkách NEauto, které navíc zákazník ještě navyšuje, takže zažíváme 
boom ve všech směrech a na všech úrovních lisovny plastů. Automotive navzdory všem zprávám 
v médiích o poklesech výroby automobilů také navyšují objednávky, takže jsme prostě v jednom 
kole, a to je pro ekonomiku fabriky a na ni napojených lidí moc dobře. To je třeba si říci hned 
v úvodu. 
Zakázky, které jsme zastavili do Ruska, tak stojí. Ten, kdo bombarduje sklady s obilím směřujícím 
do vyprahlých oblastí světa, si zaslouží tak akorát šibenici. Export jako takový funguje bez výhrad, a 
to směr západ, sever a jih. Pokud vyrazí naše kamiony východním směrem, jedná se o humanitární 
pomoc Ukrajině. 
V JG se ustálil počet jídel na 1500 denně. To drobné navýšení je vyšší zájem o obědy dětí na 
prázdninách v Jablonném. Avizované rozšíření pracovní plochy přípravny kuchyně je hotové a nyní 
nás čeká již plánovaná venkovní přístavba, kde bude nastavená laťka na 2000 jídel denně. To je 
hudba budoucnosti 2023 a 2024. 
S navyšováním výroby u nás našlo práci na 65 nových spolupracovníků, z toho je asi 20 brigádníků. 
Studenti se tak učí základním pracovním návykům, a to je moc dobře. 
Na Ukrajinu jsme poslali další kamiony s humanitární pomocí, ať už naší nebo pro Pardubický kraj, 
který organizoval sbírku, a my jsme přislíbili zajistit dopravu. 
Pokud budeme hodnotit první polovinu roku v ekonomických číslech, můžeme říci, že jsme 
navázali na první kvartál dobře s tím, že jsme čísla ještě vylepšili. Jsme tedy na plánovaných 
obratech, a co se týče hospodářského výsledku, jsme lehce pod plánem z důvodu uvedeného výše.  
 
Když bychom měli hodnotit, kde se současná ekonomická krize promítá nejvíce, tak je to provoz 
Nástrojárny. Setkává se tam totiž více negativních činitelů. K rostoucím mzdám se nabaluje 
brutální navýšení energií, navíc k tomu ještě navýšení cen oceli, olejů, chladiv apod. To se pak celé 
promítá do cen strojů, nástrojů a jejich provozu. Když proti tomu postavíme snížení zakázek na 
tomto trhu, čímž klesá cena tohoto segmentu, je jasné, že takový byznys bude na dlouhou dobu 
v nevýhodě. Navíc jsou nástrojaři lidé šikovní na ruce, ale ekonomicky uvažujících  je mezi nim jako 
šafránu, takže se nám stává, že konkurence ještě nepromítá zvýšené vstupy do svých cen a celý 
obor tak táhne ke dnu. Jak dlouho nepřízně potrvají, to se uvidí. My jsme ovšem připraveni 
vzdorovat a vydržet – což, aby to nebyla prázdná slova, musí i tnout do živého přímo u nás doma. 
Tedy zvýšit produktivitu práce, sledovat kdo za jaký čas, osekat všechny neproduktivní náklady, 
omezit chyby na minimum. Prostě čas prasátek v žitě, primadon a autistů, co nehledí nalevo 
napravo a potřebují tlumočníka z češtiny do češtiny, je pro nástrojárny už minulostí, a kdo to 
nepochopí, nepřežije. 
 
V letošním roce jsme si navýšili mzdy minimálně o 12%. Průměrná mzda převyšuje 44.000 Kč, což 
je vysoko nad průměrem regionu i nad průměrem ČR. I tyto prostředky ovlivňují výsledné 
hospodaření, takže rozhodně máme co dělat, abychom jako firma vyšli a měli jsme ještě na 
investice do nových technologií, bez kterých se v moderní době žádná firma neobejde. 
 
Letošní investice do strojů a zařízení se již z 80% podílejí na výrobě. Tak například jsme vybavili 
kompletně zánovní halu Oranžérii hned několika novými zařízeními, která nám zajistí vyrábět již 
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všechny součásti pro Nástrojárnu a Motúčko doma. Nakoupili jsme stroje a přístroje: Laserové 
vypalovací CNC centrum, CNC Ohýbačku trubek, Práškovou lakovnu a CNC 6 osý nejmodernější 
soustruh s frézovací hlavou a spoustou dalších příslušenství, na kterém jdou vyrábět mimo jiné i 
ozubená kola se šikmým či šroubovým ozubením. Nově je již instalovaná CNC pila na řezání oceli, 
ohraňovací lis a svářecí robot je na cestě. Tato nová zařízení jsou v ceně cca 60 mil. Kč. Důležité je 
ovšem říci, že tyto moderní technologie potřebují obsluhu, nebudou tedy brát lidem práci, jak se 
běžně všichni domnívají, ale práci přináší v podobě kvalifikovaného operátora a k tomu 
samozřejmě několikanásobné zvýšení produktivity práce. Robot je minimálně čtyřikrát rychlejší 
než nejzručnější svářeč a jakkoli všichni dbáme také na vizuální úpravnost našich svárů, na robota 
ani po stránce krásného vzhledu svárů žádný člověk prostě nemá. To je výzva zejména pro mladé 

strojaře, kteří už vědí, že pracovat se může hlavou 😊.  
 
Motúčko si vede velmi dobře a kopíruje rok 2021. Do vysněného jednoho milionu vyrobených a 
prodaných Motúček nám schází už jenom 960.000 kusů. Co se týče modelů, tak největší boom se 
podařilo udělat Koňce. Jakmile se objevila na trhu, tak se na nás doslova začaly sypat objednávky. 
Zmíníme také už tři typy Motúček pro armádu – Motúčko Rescue, Trailblazer a Pozemní Dron, do 
kterých vkládáme velké naděje. 
 
Na poslední srpnovou sobotu chystáme velký Den otevřených dveří Motúčka XXL, kam vás srdečně 
všechny zveme. Info o DOD Motúčka 2022 naleznete na stránkách www.motucko.cz.     
 
 
V našem učilišti se chystáme na školní rok 2022/23.  Pokračujeme v dobré spolupráci s mladými 
nástrojaři ze SOU Letohrad a SOU Lanškroun. Ti nejlepší z nich nenechají řemesla ani o 
prázdninách a chodí na brigády, čímž své dovednosti zdokonalují.  
 
Krizím navzdory naše dobročinnost stále navyšuje a převyšuje rok od roku ty předešlé. Pomáhat se 
má, když je to třeba, a tak to děláme.  Bližší informace jsou v příspěvku Renáty Bartošové, která 
má dobročinnost na starost. 
 
V červenci jsme se rozhodli rekonstruovat Rybárnu, kde je ubytovaná většina našich ukrajinských 
spolupracovníků. Ti, kteří přišli v době války na Ukrajině, bydlí zdarma. Ti, kteří takové krásné 
bydlení považují za svůj druhý domov, pomáhají ve svém volném čase zdarma s pracemi na 
rekonstrukci. Rybárna dostane nový kabát včetně izolací (Putinovi jsme poslali návod s popisem, 
kam má se svým plynem jít), dále nové nátěry štítů střech a odvlhčíme základy.   
 
Rádi se zmíníme o dalších aktivitách směrem k ukrajinským přátelům. Založili jsme Klub česko-
ukrajinského přátelství a již proběhla dvě setkání. Třetí chystáme na podzim a budou to 
mezinárodní sportovní hry, do kterých chceme zapojit navíc ještě naše polské a mongolské přátele.  
 
Před dvěma týdny jsme byli hostiteli čtrnáctičlenné ukrajinské delegace ze Záporoží. Jednalo se o 
hejtmany, lékaře a vysoce postavené úředníky z blízkosti ukrajinského prezidenta.  
Pro tuto návštěvu jsme byli vybráni z důvodu naší velmi aktivní činnosti směrem k Ukrajině. 
V průběhu návštěvy a prohlídky fabriky naše přátele zaujalo Motúčko, kterých si hned na místě 
koupili čtyři kusy a enormní zájem měli o vojenské verze. Dále přislíbili rozjet byznys s Motúčkem 
po válce. V průběhu návštěvy dokonce proběhl ze zasedačky TIme Machine telekonferenční hovor 
přímo panu prezidentovi Volodymyru Zelenskému, který trval asi jednu hodinu. Toho se nesmírně 
vážíme, je to pro nás velká čest!   
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Obchodní divize D5 uvedla na trh opět několik nových výrobků a začíná prodávat i LED televize – 
více informací v samostatném článku. 
 
Covid už zase údajně klepe na dveře, tak prosím neotvírat, nechme ho tam! Strašení, vyvalování se 
v karanténách, zbytečného přetěžování zdravotnictví a otravování občanů už bylo dost! Prymulové 
a spol. nechť se smíří s ústupem ze slávy a se sníženými zisky svých (nastrčených) firem. Zabývejme 
se skutečně podstatnými věcmi, nebo nás čas smete! 
 
Přejeme vám všem hezkou druhou půlku léta.  
 
                                                                                                                                                       Vaše redakce  
 
 
 

IB On-line 

Lato 2022 – fabryka pracuje na pełnych obrotach … 

 

Człowiek by powiedział dzięki Bogu, ale my musimy podziękować Bogu i naszym menedżerom za 

to, że mamy tyle pracy, jakiej od dłuższego czasu nie było. Fabryka działa na pełnych obrotach i to 

jest pozytywne. Gdyby jeszcze można było ograniczać jakoś koszty energii, prawdopodobnie 

moglibyśmy powiedzieć, że sytuacja jest idealna. 

Lisovna pracuje nad nowymi zamówieniami NIEauto, które klient co więcej zwiększa, więc 

przeżywamy boom we wszystkich kierunkach i na wszystkich poziomach formiernia tworzyw 

sztucznych. Branża motoryzacyjna pomimo wszystkich doniesień z mediów o spadkach w produkcji 

samochodów również zwiększa swoje zamówienia, więc po prostu możemy stwierdzić, że jest to 

bardzo dobre dla gospodarki fabryki i ludzi z nią związanych. Trzeba to powiedzieć już na początku. 

Zatrzymane przez nas zamówienia do Rosji są tego warte. Każdy, kto bombarduje magazyny ze 

zbożem przeznaczonym dla ogarniętych suszą regionów świata, zasługuje tylko na szubienicę. W 

związku z tym eksport działa bez zastrzeżeń w kierunku zachodnim, północnym i południowym. 

Jeśli nasze ciężarówki jadą na wschód, to wiąze się to tylko z pomocą humanitarną dla Ukrainy. 

W JG liczba posiłków ustabilizowała się na poziomie 1500 posiłków dziennie. Ten niewielki wzrost 

wiąże się z większym zainteresowaniem obiadami dla dzieci, które spędzają wakacje w Jablonném. 

Planowana rozbudowa obszaru roboczego strefy przygotowania kuchni dobiegła końca. Teraz 

czekamy na zaplanowaną już rozbudowę na zewnątrz, gdzie bar będzie ustawiony na wydawanie 

2000 posiłków dziennie. To muzyka przyszłości 2023 i 2024. 

Wraz ze wzrostem produkcji pracę znalazło u nas 65 nowych współpracowników, z czego około 20 

to pracownicy w niepełnym wymiarze godzin. W ten sposób uczniowie uczą się podstawowych 

nawyków pracy, co jest bardzo dobre.  

Wysłaliśmy na Ukrainę dodatkowe ciężarówki z pomocą humanitarną. Region Pardubicki 

zorganizował zbiórkę, a my zapewniliśmy transport. 
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Jeśli ocenimy pierwsze półrocze w kategoriach ekonomicznych, to możemy powiedzieć, że dobrze 
wkroczyliśmy w pierwszy kwartał, z tym, że poprawiliśmy wyniki jeszcze bardziej. Jesteśmy więc na 
planowanych obrotach, a jeśli chodzi o wynik ekonomiczny, to z wyżej wymienionego powodu 
jesteśmy nieco poniżej planu. 
 
Jeśli mielibyśmy oceniać, gdzie obecny kryzys gospodarczy jest najbardziej odzwierciedlony, to jest 
to działalność działu Narzędziowni. Tam spotyka się niestety więcej negatywnych czynników. 
Oprócz rosnących płac dochodzi do brutalnego wzrostu kosztów energii, do tego dochodzi wzrost 
cen stali, olejów, chłodziw itp. Wszystko to znajduje następnie odzwierciedlenie w cenach maszyn, 
narzędzi i ich eksploatacji. Gdy przeciwstawimy się temu spadkowi zamówień na tym rynku, który 
obniża cenę tego segmentu, widać, że taki biznes będzie przez długi czas w niekorzystnej sytuacji. 
Co więcej narzędziowcy, ludzie zręczni manualnie, ale także ludzi myślący ekonomicznie są wśród 
nich jak szafran, więc zdarza się, że konkurencja nie odzwierciedla jeszcze zwiększonych nakładów 
na ich ceny, spychając w ten sposób całą branżę na dno. Czas pokaże, jak długo potrwają 
przeciwności losu, ale jesteśmy gotowi stawić opór i wytrzymać – cóż, aby to nie były tylko puste 
słowa, musi ożyć właśnie tutaj, w domu. Czyli zwiększyć wydajność pracy, monitorować kto w 
jakim czasie, zredukować wszystkie nieproduktywne koszty, zredukować błędy do minimum. Po 
prostu czas świnek w życie, primadonny i autyści, którzy nie patrzą w lewo i prawo i potrzebują 
tłumacza z czeskiego na czeski, to już przeszłość dla narzędziowni, a ci, którzy tego nie zrozumieją, 
nie przeżyją. 
 
W tym roku podnieśliśmy płace o co najmniej 12%. Średnia płaca przekracza 44 000 CZK, czyli 

znacznie powyżej średniej regionu i średniej w Czechach. Nawet te zasoby wpływają na finalną 

ekonomię, więc zdecydowanie mamy dużo do zrobienia, aby wyjść jako firma i mieć jeszcze czas 

na inwestowanie w nowe technologie, bez których żadna firma nie może się obejść w dzisiejszych 

czasach. 

 

Tegoroczne inwestycje w maszyny i urządzenia są już w 80% zaangażowane w produkcję. I tak np. 

wyposażyliśmy kompletnie wyremontowaną halę Oranżerii w kilka nowych urządzeń, które 

sprawią, że wszystkie komponenty dla działu Narzędziowni i Motúčka możemy już teraz 

wyprodukować w naszej firmie. Zakupiliśmy maszyny i urządzenia: centrum wypalania laserowego 

CNC, giętarkę do rur CNC, lakiernię proszkową oraz nowoczesną 6-osiową tokarkę CNC z głowicą 

frezującą oraz wiele innych akcesoriów, na których m.in. mogą być produkowane koła zębate z 

zębami stożkowymi lub śrubowymi. Niedawno zainstalowano już piłę do cięcia stali CNC, w drodze 

jest również hydrauliczna prasa krawędziowa i robot spawalniczy. Cena tych nowych urządzeń to 

ok. 60 mln CZK. Trzeba jednak powiedzieć, że te nowoczesne technologie potrzebują obsługi, więc 

nie odbiorą ludziom pracy, jak wszyscy na co dzień sądzą, ale przynoszą pracę w postaci 

wykwalifikowanego operatora i oczywiście kilkukrotny wzrost w wydajności pracy. Robot jest co 

najmniej cztery razy szybszy od najbardziej wykwalifikowanego spawacza i chociaż wszyscy 

zwracamy uwagę na wygląd naszych spoin, żaden człowiek nie może dorównać robotowi nawet 

pod względem pięknego wyglądu spoin. To wyzwanie szczególnie dla młodych mechaników, którzy 

już wiedzą, że mogą pracować głową ☺ 

 Motúčko radzi sobie bardzo dobrze i kopiuje rok 2021, a do wymarzonego  miliona 

wyprodukowanych i sprzedanych Motúček brakuje nam już tylko 960 000 sztuk. Jeśli chodzi o 

modele, to największy boom stanowi wyprodukowany model Koňce. Gdy tylko pojawiła się na 

rynku, zamówienia dosłownie zaczęły do nas napływać. Wspomnimy też  trzech typy Motúček dla 

wojska – Motúčko Rescue, Trailblazer i Pozemní Dron, w których pokładamy duże nadzieje.  
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Na ostatnią sobotę sierpnia przygotowujemy wielki Dzień Otwartych Drzwi Motúčka XXL, na który 

serdecznie wszystkich was zapraszamy. Informacje o DOD Motúčka 2022 znajdziecie 

na www.motucko.cz.  

W naszej uczeli przygotowujemy się do roku szkolnego 2022/23. Kontynuujemy naszą dobrą 

współpracę z młodymi narzędziowcami z SOU Letohrad i SOU Lanškroun. Ci najlepsi z nich nie 

porzucają swojego rzemiosła nawet w czasie wakacji i pracują na pół etatu, doskonaląc swoje 

umiejętności.  

Mimo kryzysu nasza działalność charytatywna z roku na rok rośnie i przewyższa poprzednie lata. 

Należy pomagać jeśli jest taka potrzeba i to robimy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

w artykule Renáty Bartošovej, która zajmuje się działalnością charytatywną. 

W lipcu postanowiliśmy wyremontować Rybárnu, gdzie zakwaterowana jest większość naszych 

ukraińskich współpracowników. Ci, którzy przybyli w czasie wojny na Ukrainie, mieszkają za darmo. 

Ci, którzy uważają tak piękne mieszkanie za swój drugi dom, w wolnych chwilach pomagają w 

pracach remontowych za darmo. Rybárna dostanie nowy płaszcz, w tym izolację (wysłaliśmy 

instrukcję Putinowi z opisem, gdzie powinien iść ze swoim gazem), a także nowe powłoki na 

osłonach dachowych i osuszanie fundamentów.   

Chętnie wspominamy o innych działaniach wobec ukraińskich przyjaciół. Założyliśmy Klub Przyjaźni 

Czesko-Ukraińskiej już odbyły się dwa spotkania. Jesienią planujemy trzecie, którym będą 

międzynarodowe zawody sportowe, do których chcemy zaangażować także naszych polskich i 

mongolskich przyjaciół. 

 

Dwa tygodnie temu gościliśmy czternastoosobową delegację ukraińską z Záporoží. Byli to 

gubernatorzy, lekarze i wysoce postawieni urzędnicy z bliskiego otoczenia ukraińskiego 

prezydenta. Zostaliśmy wybrani do tej wizyty ze względu na naszą bardzo aktywną działalność 

wobec Ukrainy. Podczas wizyty i zwiedzania fabryki naszych przyjaciół zaintrygowało Motúčko. 

Kupili na miejscu cztery sztuki i byli niezmiernie zainteresowani wersjami dla wojska. Obiecali też 

rozpocząć po wojnie biznesu z Motúčkem. Podczas wizyty w sali konferencyjnej TIME Machine 

odbyła się nawet telekonferencja bezpośrednio z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, która 

trwał około godziny. Cenimy to niezmiernie, to dla nas wielki zaszczyt. 

Dział sprzedaży D5 wprowadził na rynek kilka nowych produktów, a także rozpoczyna sprzedaż 

telewizorów LED - więcej informacji w osobnym artykule.  

Covid podobno znowu puka do drzwi, więc proszę nie otwierać, zostawmy go tam. Straszenia, 

tarzania się na kwarantannach, niepotrzebnego obciążania systemu opieki zdrowotnej i irytowania 

obywateli już dość. Zajmijmy się naprawdę ważnymi sprawami, inaczej czas nas zmiecie!  

Życzymy wszystkim miłej drugiej połowy lata ☺.  

                                                                                                                                            Wasza redakcja  

 

 

 

http://www.motucko.cz/
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Mzdová účtárna informuje 

 

 Vážení spolupracovníci a přátelé Občasníku,  

 

čas běží neúprosně vpřed, tedy již můžeme zhodnotit první pololetí roku 2022. 

Za toto období do naší firmy nastoupilo 76 nových spolupracovníků, z toho 49 je ukrajinské 

národnosti. Mnoho z nich našlo ubytování v našich firemních bytech a ubytovnách, které jim 

poskytujeme zcela zdarma. 

Na konci roku 2021 vedení firmy avizovalo celkové zvýšení mezd pro rok 2022 cca 10 %.  

Mohu tedy potvrdit, že celkový nárůst mezd v 1. pololetí roku 2022v porovnání se stejným 

obdobím roku 2021 činí 11 %!  

Celkový objem hrubých mezd za prvních 6 měsíců roku 2022 činil 65,8 mil. Kč + 33,8 % zákonné 

odvody zdravotního a sociálního pojištění. 

Ve výplatě za červen byla navíc spolupracovníkům vyplacena odměna na dovolenou v celkové výši 

2 057 250 Kč, oprávněný spolupracovník získal až 13 000 Kč. 

Čtvrtletní prémie rovněž vyplacené ve výplatě za červen činily 1 766 809 Kč, dále samozřejmě 

prémie za běžný měsíc. Navíc spolupracovníkům zařazeným v programu Konto-Bravo je měsíčně 

ukládáno určité promile ze zisku dané divize, kdy ¼ úložky je pravidelně vyplácena v lednové 

výplatě.  

Zároveň s každoroční aktualizací daných promile jsou začleněni do programu další spolupracovníci. 

Za mzdovou účtárnu dává palec nahoru                                              Věra Kalousová, mzdová účetní 

 

 

 

               Dział księgowości informuje 

 

Szanowni współpracownicy i przyjaciele Občasníku,  

czas biegnie nieubłagalnie do przodu, więc już teraz możemy podsumować pierwszą połowę 2022 

roku. W tym czasie do naszej firmy dołączyło 76 nowych pracowników, z czego 49 to pracowicy 

narodowości ukraińskiej. Wielu z nich znalazło zakwaterowanie w naszych firmowych 

mieszkaniach i hostelach.  

Pod koniec 2021 roku zarząd firmy zapowiedział łączny wzrost płac w 2022 roku o około 10%. 

Mogę teraz potwierdzić, że łączny wzrost wynagrodzeń w pierwszej połowie 2022 roku w 

porównaniu z tym samym okresem w 2021 roku wyniósł 11%! Łączna wielkość wynagrodzeń 

brutto za pierwszych 6 miesięcy 2022 roku wyniosła 65,8 mln Kč + 33,8% ustawowych składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Ponadto w wypłacie za czerwiec współpracownikom 
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wypłacano dodatkowo dodatek urlopowy w łącznej kwocie 2.057.250 Kč, uprawniony do 

otrzymania tego dodatku pracownik otrzymał do 13.000 Kč. 

Premie kwartalne wypłacone również w ramach wynagrodzenia za czerwiec wyniosły łącznie 

1.766.809 Kč, oprócz tego oczywiście premia za bieżący miesiąc. Dodatkowo współpracownikom 

objętym programem Konto-Bravo przechowywane są na koncie określone promile zależne od 

zysku danego działu, gdzie ¼ tej kwoty jest regularnie wpłacana w styczniowym wynagrodzeniu. 

Równolegle z coroczną aktualizacją podanych wartości promilowych do programu włączani są 

kolejni współpracownicy.  

 

Za dział kięgowości daję kciuk w górę    Věra Kalousová, dział księgowości  

 

 

Současná zakázková náplň 

 

V současné době se v nástrojárně pracuje na finálních korekcích u forem Groupe SEB. 

Jde o sestavu několika větších forem, kde probíhají finální korekční smyčky, příprava na dezén a 

leštění finálních ploch do vysokého lesku.  

Dále začnou optimalizace na formách Linaplast, které jsou po prvních vzorcích.  

Období červenec a srpen bylo ještě před několika týdny bohužel nevytížené, nakonec se však 

podařilo zajistit několik kooperací pro strojní výrobu od zákazníků Vinkler, Atek, Linaplast… 

Dále probíhají velké úpravy forem Continental, SaarGummi, Čegan, Batz,.. 

 Na podzim (září, říjen, listopad) je plánovaný již dříve avizovaný projekt pro Škodovku. Zde zatím 

probíhá cenové jednání se zákazníkem ohledně vícenákladů za vyšší ceny oceli a všech vstupů. 

Samotnou výrobu forem však můžeme zahájit až po vzájemném cenovém odsouhlasení. 

 V lisovně probíhá sériová výroba výlisků Lego, která je v plném proudu a která se významně podílí 

na vyšším obratu divize D1.  

Na podzim by měla odstartovat i výroba kávovarů pro firmu Groupe SEB, která počítá s ročním 

množstvím cca 200 000 kusů. 

Martin Cihlář, vedoucí SaM 

 

Aktualne zlecenia produkcyjne  

Obecnie w narzędziowni pracuje się nad ostatecznymi korektami form Groupe SEB. Chodzi o 

zestaw kilku większych form, na których obecnie odbywają się końcowe prace korekcyjne oraz 

przygotowanie do wzoru i polerowanie ostatecznych powierzchni na wysoki połysk. Następnie 

rozpoczną się optymalizacje na formach Linaplast, które są już po pierwszych próbkach. Okres 

lipiec i sierpień niestety jeszcze kilka tygodni temu nie zapowiadał się na pracowity, ale w końcu 
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udało nam się pozyskać kilka kooperacji na produkcję maszyn od klientów Vinkler, Atek, 

Linaplast...Ponadto prowadzone są duże modyfikacje form Continental, SaarGummi, Čegan, Batz,... 

Jesienią (wrzesień, październik, listopad) planowany jest już wcześniej zapowiadany projekt dla 

Škodovki. Obecnie trwają negocjacje cenowe z klientem dotyczące dodatkowych kosztów 

związanych z  wyższymi cenami stali i wszystkich innych nakładów. Rzeczywistą produkcję form 

możemy rozpocząć  dopiero po obopólnym uzgodnieniu cenowym. Na dziale lisovně realizowana 

jest produkcja seryjna wyprasek Lego która prężnie się rozwija i która jednocześnie znacząco 

przyczynia się do wyższych obrotów dywizji D1. Jesienią powinna ruszyć również produkcja 

ekspresów do kawy dla firmy Groupe SEB, gdzie obecnie wykańczane są formy i która przewiduje 

roczną produkcję w ilości około 200 000 sztuk. 

Martin Cihlář, kierownik SaM 
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Republiku si rozvracet nedáme! 

 

 Tak tenhle jinak zcela správný požadavek zprofanovali komunisté, když pod ním vytvořili 

systém špiclování, StB, důvěrníků, udavačů a pod rouškou zákona na ochranu republiky, který sami 

sobě schválili, zavírali a šikanovali svobodomyslné lidi s celými jejich rodinami. Zkazili ještě mnoho 

a mnoho dalšího, ale to neznamená, že by původně správná myšlenka měla začít smrdět. 

Rozvracečů a k nim v násobně větším počtu pochybovačů se ve vlastních řadách najde vždycky 

dost! Takže prevence, profylaxe a vysvětlování v každé organizaci nutné jsou! 

Tak například dva i příměry ze současnosti: 

 Díky rozšíření výroby jsme mohli v létě přijmout větší počet nových spolupracovníků. V 

celkově velmi nejisté době z toho máme dvojnásobnou radost, ale je samozřejmě nutné, aby do 

naší firemní organizace zapadli a fungovali k vzájemné spokojenosti. Správná cesta k tomu je 

taková, že oni akceptují pravidla, úzy a normy, které máme nastaveny, a určitě ne takové, že každý 

z nich bude solitér, který si bude dělat ze tří čtvrtin, co on chce, a my podle toho napasujeme 

pokaždé jinak firmu. O tom, co bohužel naše organizace byla historicky ochotná v tomto směru 

zbaštit, bych mohl vyprávět mnoho večerů... Jeden tragikomický příklad za všechny: 

Místo expedienta Motúčka je prima, bezvadné a krásné – expedujete vlastní a nejlepší 

výrobek naší firmy, jste ve styku s konkrétními zákazníky, kteří se na Motúčko těší a ve více než 

99% jej chválí, prostě fajnový job! Přesto o něj v dnešní době rvačka není. Vystřídalo se tam několik 

adeptek a adeptů, kteří sami odešli nebo museli být odejíti. Jedna paní Kolínková si při nástupu 

položila podmínku:  

 A budu chodit do práce až od osmi, protože ráno venčím pejsky! Do osmí si to zařiďte, jak 

umíte! Vzhledem k neustálému vycházení vstříc to naše personální oddělení i třikrát bohužel já 

v jeho vleku –! že nejsou, holt lidi! – jsme to akceptovali.  Jenže s paní byly další problémy.  Tohle 

při výstupní kontrole dělat nebudu, tady to jakbysmet ne a tamto taky ne. Budu jenom úředničit! 

Opět následovalo z naší strany přijetí jejích podmínek, nejitření, smírnost (po pravdě však naše 

blbost) – tak ať tedy paní aspoň řádně počítačuje! Protože mi to už ale bylo podezřelé, začal jsem 

se angažovat a chtěl jsem paní z její okleštěné činnosti přezkoušet. Jenže ouha!  Jednou ještě 

nebyla zcela připravená, podruhé cosi s pejsky, a když už asi na popáté nebylo úniku, paní nic 

podle technologického postupu nedělala ani neuměla. Víte co, já to podle ňákýho papíru nedělám, 

já to dělám tak ňák, jak to vidím! Zůstal jsem jako opařený a přemáhal se, abych nevyletěl. Do 

života mě vrátil náš personální šéf, který se slabým, skoro omluvným hlasem paní zeptal: A 

nemohla byste zítra výjimečně přijít na šestou, máme tady moc důležitou zakázku do Francie?! A 

paní, jak byla v nesestřelitelném rozletu, odsekla: Tak to bych teda nemohla! Mezitím jsem se už 

nadechl a vrátil se nohama na zem: Tak už, milá paní, nechoďte vůbec! 

Tak tolik, až zase budete po hospodách slyšet historku, jak strašný je ten despota 

Štěpánek… 

Současná vlna nových spolupracovníků k nám přinesla vedle mnoha pozitivního také jeden 

nepěkný zvyk: Ve většině nezdravili a na moje hlasité zdravení hojně reagovali naprostým údivem: 

Cože?! Cože to ten chlap mele?! Jako věčný optimista jsem e-mailem na adresu všichni požádal o – 
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nazývám to výchovu kolektivem – a, světe, div se: zdá se, že to pomohlo! Zdravení se násobně 

zlepšilo, prima!  

Další zdánlivou prkotinou, ve skutečnosti ale podobně jako pozdrav věcí zásadní, je jídelna. 

Tak za prvé, nikdy jsem nepochopil, proč minimálně polovina, ne-li přímo většina z nás, dává 

přednost původní jídelně před Atriem. Připadá mi to jako sebepodceňování – to nové je pro jakési 

pomyslné panstvo a já tam nepatřím. Pro mě je dobré jen to staré!  Tak pokud takhle někdo 

skutečně uvažuje, jmenuje se to psychologicky komplex méněcennosti a je to s ním vážné. A pak je 

tu ještě vlastní Atrium: Vcelku pravidelně se stává, že když přijdu na závěr obědů o půl jedné, 

venku praží slunce, větrací okna jsou zavřená, větráky jakbysmet anebo nesmyslně točí naprázdno 

vydýchaný horký vzduch, rolety nezatažené, k tomu jako úplný paradox ještě rozsvícená světla – 

jak se někdo přehmátl na vypínači – a všichni, i významní vedoucí pracovníci, tu sedí, mhouří oči, 

nadměrně se potí – ale stáhnout rolety, otevřít okna a zhasnout je nenapadne! Anebo k tomu 

nemají občanskou statečnost vystoupit z houfu a udělat něco, co houf neudělal?!  A vedle ve staré 

jídelně naopak temno, dusno, přelidněno. V každém případě je to vážné a potěš nás pánbůh, jestli 

s takovýmhle přístupem provozujeme a organizujeme firmu! 

 Na závěr pak něco pozitivnějšího a veskrze pozitivního: 

 Jsme takoví z hlediska těch „pořádných“ podnikatelů přihlouplí podnikatelé – já nás 

nazývám přátelskými delfíny v oceánu plném žraloků – kteří děláme různé nevýdělečné či přímo 

prodělečné aktivity. O těch prodělečných charitativních se zmiňují dámy ve svých článcích, k těm 

takřka nevýdělečným patří například Jablonský Gurmán. Za první půlrok 2022 jsme tu dosáhli 

celkového zisku 28 tisíc korun. Při počtu obědů více než 160 tisíc to činí „fantastický zisk z říše 

podnikatelských snů“ - sedmnáct haléřů na jeden oběd. Chtěl bych vidět, jaký gastro-podnikatel by 

si mohl dovolit s takovými čísly pracovat a nezkrachovat! Přitom vybavení je výborné, produktivita 

práce – 12 a půl oběda na jednu odpracovanou hodinu s dovozem a výdejem je velmi dobrá, 

potraviny i jejich nákupní ceny péčí obchodního ředitele Petra Bodláka, který se vyzná, vynikající. O 

bezkonkurenčním jídelníčku a výtečné kvalitě jídel, kterou tvoří, drží a jistí hlavní šéfkuchař Dan 

Beneš – kuchař dvou českých prezidentů, a šéfkuchař hotelů Marriott a posléze Hilton v Dubaji Arif 

Quereshi, netřeba psát vůbec. A k tomu probíhající investice sedmnáct milionů korun do rozšíření 

kuchyně. Jak jinak to celé nazvat než také charitou, kterou děláme … z lásky k regionu! Ale na 

rozdíl od zahraničních pánů – majitelů hypermarketů-, kteří podobně jako na začátku zmínění 

komunisté tenhle obrat zcela zprofanovali, to my děláme doopravdy! 

Kvido Štěpánek  

 

Republiki obalić nie damy! 

 Tak więc to skądinąd całkowicie słuszne żądanie zostało zbezczeszczone przez komunistów, 

ponieważ pod nim stworzyli system szpiegowania, StB, system powierników, demaskatorów i pod 

przykrywką ustawy o ochronie republiki, którą zatwierdzili sami sobie, więzili i nękali wyzwolonych 

ludzi z całymi ich rodzinami. Zniszczyli dużo, dużo więcej, ale to nie oznacza, że pierwotnie 

poprawna myśl powinna zacząć śmierdzieć. W swoich szeregach zawsze jest mnóstwo 

wywrotowców i wątpiących w mnożącej się liczbie. Dlatego w każdej organizacji konieczna jest 

profilaktyka, prewencja i wyjaśnianie.  
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Tak na przykład dwa porówniania z teraźniejszości: 

 Dzięki rozszerzeniu procesu produkcji mogliśmy w lecie przyjąć większą liczbę nowych 

współpracowników. W ogólnie bardzo niepewnym czasie cieszymy się z tego podwójnie, ale 

oczywiście konieczne jest, aby ci pracowicy dopasowali się do naszej organizacji korporacyjnej i 

pracowali ku obopólnej satysfakcji. Właściwa droga do tego jest taka, żeby zaakceptowali zasady, 

standardy, które mamy wyznaczone, ale z pewnością nie takie, że każdy z nich będzie solistą, który 

będzie sobie robił trzy czwarte tego, co chce, a my za każdym razem będziemy dopasowywać 

działalność firmy pod jego zachcianek. Mógłbym spędzić wiele wieczorów na rozmowach o tym, co 

niestety nasza organizacja historycznie była gotowa zrobić w tym kierunku. Jeden tragikomiczny 

przykład dla wszystkich: 

Stanowisko pracy ekspedycja Motúčka to świetne, nienaganne i piękne miejsce pracy – 

wysyłamy własny i jednocześnie najlepszy produkt naszej firmy, jesteśmy w kontakcie z 

konkretnymi klientami, którzy czekają na Motúčko, z klientami którzy w większości, bo w ponad 

99% chwalą nasz produkt, po prostu świetna praca! Niemniej jednak w dzisiejszych czasach nie ma 

o nią zaintersowania, a kilku adeptów i adeptek który się przez to stanowisko pracy przewinęli 

sami odeszli albo zostali zwolnieni. Jedna pani Kolínková przed podjęciem pracy postawiła 

warunek: 

 Będę chodziła do pracy aż po ósmej, ponieważ rano wyprowadzam psy! Do ósmej 

będziecie musieli sobie zarządzić pracą jak umiecie! Biorąc pod uwagę nieustanne wychodzenie 

naprzeciw to, nasz dział personalny i trzy razy niestety ja w jego towarzystwie – ! że nie, ludzie! – 

akceptowaliśmy to. Ale z panią były kolejne problemy. Tego podczas kontroli wyjściowej robiła nie 

będę, to nie, tamto nie. Będę tylko pracownikiem biurowym! Po raz kolejny przyjęliśmy jej 

warunki, nie kłóciliśmy się, byliśmy spokojni (choć prawdę mówiąc, była to nasza głupota) – więc 

niech pani przynajmniej poprawnie korzysta z komputera! Ponieważ stałem się już podejrzliwy, 

zacząłem się więcej angażować, chciałem sprawdzić panią z jej okrojonej działalności. I mamy to! 

Raz nie była do końca gotowa, za drugim razem coś z psami, a gdy za piątym nie było już ucieczki, 

pani nie robiła nic zgodnie z procedurą technologiczną, ani nie umiała robić. Wtedy stwierdziła . 

Wie pan co, ja tego według jakiegoś papieru nie robię, ja to robię tak, jak to widzę! Zostałem stać 

jak poparzony i starałem się nie odlecieć. Do życia przywrócił mnie nasz kierownik działu 

personalnego, który słabym, prawie przepraszającym głosem zapytał panią: A czy mogłaby pani 

przyjść jutro wyjątkowo na szósta do pracy, mamy tu bardzo ważne zamówienie do Francji?! Na co 

pani odparła: Nie, nie mogłabym! W międzyczasie już odetchnąłem i wróciłem nogami na ziemi: To 

już miła pani,nie przychodźcie  wcale ! 

To prawdopodobne, że ponownie usłyszycie po pubach historię o tym, jak okropnym 

despotą jest ten Štěpánek...  

Obecna fala nowych współpracowników przyniosła nam, oprócz wielu pozytywnych rzeczy, 

również jeden nieprzyjemny nawyk: większość z nich nie potrafi się przywitać, a na moje głośne 

powitanie reaguje całkowitym zdziwieniem: Co?! Co ten facet chce?! Jako wieczny optymista 

wysłałem wam e-mail z prośbą – nazywam to zbiorowym wychowaniem  – i świat się dziwi: wydaje 

się, że to pomogło! Powitanie się wielokrotnie poprawiło, świetnie! 

Kolejną pozorną błahostką w otaczającej nas rzeczywistości, ale podobną do powitania, jest 

jadalnia. Po pierwsze, nigdy nie rozumiałem, dlaczego przynajmniej połowa, jeśli nie większość z 

nas, woli starą jadalnię od Atria. Dla mnie wygląda to na kompleks niższości  - to nowe jest dla jakiś 
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wyższych swer, a ja tam nie należę. Dla mnie tylko stare jest dobre! Więc jeśli ktoś naprawdę myśli 

w ten sposób, psychologicznie nazywa się to kompleksem niższości, to jest z nim źle. I własnie 

jeszcze odośnie Atrium: Zdarza się dość regularnie, że jak przychodzę pod koniec wydawania 

obiadów tj. około godziny wpół do pierwszej, to na dworze praży słońce, okna wentylacyjne są 

zamknięte, wentylatory cyrkulują gorące powietrze, rolety nie są zaciągnięte i paradoks, jeszcze 

światła są zapalone - jakby ktoś grzebał przy włączniku - i wszyscy, nawet ci ważni dyrektorzy, 

siedzą tu, mrużąc oczy, oblewają się potem - ale żeby zasunąc rolety, otworzyc okna o tym nie 

pomyślą. A może nie mają obywatelskiej odwagi, by wyjść ze stada i zrobić coś, czego stado nie 

zrobiło?! A obok w starej jadalni na odwrót  ciemno, duszno, przepełnienie. W każdym razie to 

poważna sprawa i niech nas Bóg błogosławi, jeśli prowadzimy i organizujemy firmę z takim nastawieniem! 

 Na koniec coś bardziej optymistycznego:  

 Z punktu widzenia tych „właściwych” przedsiębiorców, przygłupi przedsiębiorcy –                               

ja nazywam nas przyjaznymi delfinami w oceanie pełnym rekinów – którzy wykonują różne niedochodowe 

lub bezpośrednio nastawione na zysk czynności. O tych nastawionych na zysk charytatywnych wspominają 

panie w swoich artykułach, właśnie do tych non-profit należy np. Jablonský Gurmán. Za pierwsze półrocze 

2022 r. osiągnęliśmy łączny zysk w wysokości 28 tys. koron. Przy wydaniu ponad 160 tysięcy obiadów 

oznacza to „fantastyczny zysk z królestwa marzeń biznesowych” – siedemnaście groszy za obiad. 

Chciałabym zobaczyć, na co gastro-przedsiębiorca może sobie pozwolić, aby pracować z takimi liczbami i nie 

zbankrutować. Jednocześnie sprzęt jest doskonały, wydajność pracy - 12 i pół obiadu na godzinę z dowozem 

i wydawaniem super, artykuły spożywcze  i ch ceny są pod nadzorem dyrektora sprzedaży Petra Bodláka, 

który zna się na tym doskonale. Nie ma co pisać o bezkonkurencyjnym menu i doskonałej jakości potraw, 

które tworzy, utrzymuje i zapewnia szef kuchni Dan Beneš - kucharz dwóch czeskich prezydentów i szef 

kuchni hoteli Marriott, a także szefa kuchni Hilton w Dubaju Arif Quereshi o którym nie trzeba pisać. A do 

tego trwająca inwestycja siedemnastu milionów koron w rozbudowę kuchni. Jak inaczej nazwać to wszystko  

niż dobroczynnością, którą robimy... z miłości do regionu! Ale w przeciwieństwie do zagranicznych 

właścicieli hipermarketów – którzy jak wspomniani na początku komuniści kompletnie zbezcześcili cały ten 

obrót, to my robimy to naprawdę! 

Kvido Štěpánek  

 

Zpráva o stavu D5 po první polovině roku 2022 😊 

 

Co nového se u nás přihodilo  za poslední dva měsíce?  – To je přesně doba, která uplynula od naší 

jarní zprávy / Občasník Jaro 2022, str.30-31/. 

Tentokrát to popíšeme v několika bodech: 

- Obrat v květnu a červnu byl bohužel nižší než v roce 2021, nicméně ziskovost divize byla 

lepší. 

- Pro naše tři obchodní zástupce jsme pořídili nové vozy Škoda Scala, kterými jsme nahradili 

starší Octavie. 

- V červnu jsme uspořádali pro významné zákazníky společenský večer ve sklípku na Moravě. 

Opravdu se vydařil 😊! 

- V květnu jsme dva týdny vysílali reklamu na rádiu Blaník, v červnu jsme byli dvakrát 
partnerem pořadu Polopatě. Stejnou reklamu budeme opakovat ještě pětkrát na podzim. 
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- 20. srpna proběhne v hotelu Filipinum pravidelné každoroční setkání zákazníků naší divize, 
kterým vždy zahajujeme naši podzimní akci. 

- Na trh jsme uvedli nové topinkovače, barevné variace konvic, grily a „hmyzolapače“ firmy 
Jata.  

- Agrese Ruska na Ukrajinu se projevila zvýšeným prodejem vařičů (zmíněno v minulém čísle 
Občasníku) a v červenci se začaly prodávat i konvektory a teplovzdušné ventilátory. Nikdy 
se nestalo, abychom v červenci při 30 stupních vyprodali naše zásoby konvektorů. Bohužel, 
letos ano.  

- Sklad D5 má nové zabezpečovací zařízení a rozšířený kamerový systém, který zachycuje i 
proces balení.  

A to je pro dnešek vše. 

Doufáme, že na podzim pro Vás budeme mít ještě více zajímavých zpráv. 

Blanka Doskočilová a Petr Bodlák. Obchodní divize D5 

P.S.  Navštivte naši podnikovou prodejnu anebo mrkněte na www.bravospotrebice.cz – možná 

budete překvapeni, co vše se u nás dá koupit😊. 

 

 

Pomáháme nejenom Ukrajině 

 

Letošní rok je z hlediska dobročinnosti trochu jiný... 

Jak všichni víme, politická situace ve světě se dotýká i nás. Vojenský konflikt, který nyní probíhá na 

Ukrajině, zasáhl spoustu lidí. Strhla se vlna velké solidarity a pomoci...  

I my jsme nemohli zůstat stranou. Naše pomoc Ukrajině začala už v roce 2015, kdy jsme vypravili 

první kamion s humanitární pomocí a jako první jsme vztyčili ukrajinskou vlajku na střeše naší firmy 

jako symbol podpory bojovníkům za práva Ukrajiny proti Rusku. 

 Letos jsme zatím pomohli Ukrajině 3. 200. 000,-Kč. 

Tato pomoc se skládá z několika částí: 2.000.000 Kč jsme poslali na ukrajinskou ambasádu na 

nákup zbraní pro Ukrajinu, pomohli jsem financovat přepravu raněných ze Lvova ve výši 600.000,-

Kč, na vybavení bytů pro uprchlíky jsme poskytli elektrospotřebiče ve výši 120.000,-Kč. Vypravili 

jsme již pět kamionů. 

Naše pomoc bude nadále pokračovat. Nyní už máme připraveny další kamiony s humanitární 

pomocí, které by v nejbližších dnech měly vyrazit. 

Byli jsme svědky, jak statisíce Ukrajinců utíkají před válkou a hledají bezpečné místo k přežití. 

Někteří se přemístili do bezpečnějších měst západní Ukrajiny, velká část se však rozhodla 

uprchnout do zahraničí. I nás oslovilo nemálo uprchlíků s žádostí o pomoc. 

15 uprchlíků jsme ubytovali v našem objektu Rybárna a v naší firmě našlo práci 45 ukrajinských 

spolupracovníků. 

http://www.bravospotrebice.cz/
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V dobročinnosti však nezapomínáme ani na ty, kteří pomoc potřebují u nás, na naše občany. Každý 

den vyřizujeme několik žádostí o finanční pomoc. K dnešnímu dni jich je celkem 124 v celkovém 

objemu finančních prostředků 3. 400. 000,-Kč. 

                           Pomáhali jsme, pomáháme a pomáhat budeme – Bartošová Renáta, FÚ 

                                                                                                                                                   

 

Stížnosti, mrouskání a nadávání... 

 

 Výplaty za červen byly minimálně podle mého názoru – a snad oprávněně se domnívám, že 

i objektivně – fakt pěkné. K – minimálně v regionu Pardubicko nadstandardním výplatám – se 

přidaly i čtvrtletní prémie a odměny na dovolenou, a tak hrubé mzdy i u úkolových dělníků byly 

běžně přes šedesát tisíc korun! 

 Ne, že bych čekal nějaké salvy oslav, ale přece jenom jsem si myslel, že bude spokojenost a snad i 

chvilku vydrží tomu úměrný aktivní přístup k práci. Zamrzelo mě ale, třikrát bohužel, že už druhý 

den jsem si připadal zase jako příslovečný nahý v trní a – ač velmi nerad – jsem se odvolával na 

včerejšek: Tak včera jsem vám podepisoval výplaty jako ministrům a dnes za to laxní přístup!? 

Bylo mi smutno a byl jsem z toho skleslý. Oči mi trochu otevřela bankéřka, která k nám 

přijela o den později. Když jsme na odchodu prohodili pár všeobecných vět a já se zmínil o své 

frustraci, potěšila mě:  

To si neberte osobně, pane Štěpánku! Já mám manžela Francouze a často si říkáme, jak se 

lidem v Česku dobře žije – i ve srovnání s tradičním Západem – a jak si toho neváží! Tak například 

nedávno jsme se vrátili z Paříže, kde jeho rodiče žijí v šestnáctém obvodu, což patří mezi honosné 

pařížské čtvrtě. A představte si – metro zpožděné, špinavé a v podstatě nebezpečné. Na výstupu 

tam ležel na schodech mladý muž, kterého prý přepadli, zbili a okradli. Volali jsme záchranku a ti se 

nás zeptali – A je při vědomí a komunikuje s vámi?! Je, ale je zbitý a okradený! Krvácí a má tržné 

rány! To nás nezajímá, pokud je při vědomí a komunikuje, tak k němu nepojedeme! Volali jsme na 

policii a tam nám řekli to samé. A to se jedná o luxusní pařížskou čtvrť a vedle toho jsou horší 

pařížské čtvrtě, kam policie nejede vůbec a nikdy, děj se, co děj. Tak jsme ho dovezli naším autem 

do jeho bytu o několik ulic dál… - no srovnejme si to se záchrankou a celým zdravotnictvím 

v Česku!  

A ještě tu lidé nadávají a jsou nespokojení!      Kvido Štěpánek 
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Narzekanie, miączenie i przeklinanie ... 

 

 Wypłaty za czerwiec były, przynajmniej moim zdaniem – i może słusznie, obiektywnie – 

naprawdę ładne. Do – przynajmniej w regionie Pardubickim ponadstandardowych pensji 

dodatkowo wypłacone były premie kwartalne i premie urlopowe, więc wynagrodzenie brutto, 

nawet dla pracowików pracujących na akord wyniosło rutynowo ponad sześćdziesiąt tysięcy 

koron! 

Nie żebym spodziewała się salw świętowania, ale mimo wszystko sądziłem, że będzie satysfakcja i 

być może proporcjonalnie aktywne podejście do pracy potrwa jeszcze jakiś czas. Ale zamórowało 

mnie, trzy razy niestety, gdy już następnego dnia znów poczułem się jak przysłowiowy nagi w 

cierniach i - chociaż mi się to nie podobało – odwołałem się do wczoraj: Także wczoraj 

podpisywałem wam wypłaty jak ministrom, a dziś za to luźne podejście do pracy!? 

Było mi z tego powodu smutno i byłem przygnębiony. Bankiera, która przyszła do nas 

następnego dnia, otworzyła mi trochę oczy. Kiedy po drodze zamieniliśmy kilka ogólnych zdań i 

wspomniałem o swojej frustracji, pocieszył mnie:  

Nie bierzcie tego do siebie, panie Štěpánku! Ja mam męża Francuza i często mówimy sobie, 

jak dobrze ludziom żyje się w Czechach – w porównaniu z tradycyjnym Zachodem - a jak tego nie 

doceniają! Na przykład niedawno wróciliśmy z Paryża, gdzie jego rodzice mieszkają w 16. dzielnicy, 

która jest jedną z tych eleganckich dzielnic Paryża. I wyobraźcie sobie – metro jest spóźnione, 

brudne i w zasadzie niebezpieczne. Przy wejściu do metra, na schodach leży młody mężczyzna, 

którego podobno zaatakowali, pobili i okradli. Zadzwoniliśmy po karetkę, a ci się nas zapytali - Czy 

poszkodowany jest świadomy i czy komunikuje się z nami?! Jest, ale jest pobity i został okradziony!  

Krwawi i ma trzy rany! To nas nie obchodzi, jeśli jest przytomny i komunikuje się, to do niego nie 

przyjedziemy! Zadzwoniliśmy więc na policję, a tam powiedzieli nam to samo. A to odnosi się do 

luksusowej dzielnica Paryża, a obok niej są gorsze dzielnice Paryża, gdzie policja nie jeździ nigdy, 

bez względu na to, co się dzieje. Więc odwieźliśmy go naszym samochodem do jego mieszkania 

kilka ulic dalej... - cóż, porównajmy to do karetki pogotowia i całego systemu opieki zdrowotnej w 

Czechach!  

A tu jeszcze ludzie narzekają i są niezadowolenií!     Kvido Štěpánek 
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Motúčko přichází s řadou novinek  

 

 Určitě je dobré říci, že Motúčko i letos jede! I letos se nám daří! 

S hrdostí dáváme na vědomí, že již máme vyrobeno přes 38 000 ks, což je opravdu nádherné číslo! 

Těšíme se, že již brzo oslavíme překonanou hranici 40 000 ks!  

Na Motúčku ani letos nezahálíme. Opět jsme připravili novinky a inovace, které již nabízíme 

nebo budeme nabízet v nejbližší době. 

 Rád bych vás s těmito novinkami v krátkosti seznámil: 

Motúčko Koňačka a Jumbo Double s Ojkou: 

Tyto velké modely aktuálně nabízíme ve dvou variantách. Buď se 

standardním ovládáním na dvou rukojetích, anebo s ovládací Ojí, která 

dělá z řízení Motúček absolutně snadnou záležitost. 

 

Motúčko Koňka: 

Jako blesk z čistého nebe jednoho dne přišel pan ředitel s tím, že 

má připravený nový model Motúčka Koňka. Je to čtyřkolové 

Motúčko, které uveze až 230 kg, a hlavně má jednoduchý a 

funkční výklopný mechanismus. Díky svým malým rozměrům a 

faktu, že se dají na Koňku použít korby stejné jako na Motúčko, se z ní 

na výstavách stal hit a během pár týdnu naskákaly desítky objednávek, které jsme ani nestíhali vykrývat!  

 

Šípový pluh na sníh: 

To, že k Motúčku existuje pluh na sníh, snad všichni víme. 

Ovšem už tuto zimu jsme uvedli na trh pluh šípový, který je 

větší, a hlavně lépe nastavitelný pro potřeby jeho uživatele. 

 

Terénní tahač: 

Tahač už máme v nabídce dlouho. Je to skvělý výrobek, který se dobře 

prodává, ale v terénu jsou jeho schopnosti omezené. Takže jsme přišli 

s inovací, kdy je terénní tahač s lepším záběrem a nastavitelnými zadními 

koly se vzorkem, díky čemu lépe pracuje právě ve složitějším terénu.  

 

Mechanická brzda: 

Do konce měsíce července bude možnost ke všem Motúčkům na třech a čtyřech kolech 

přiobjednat mechanickou kotoučovou brzdu. Je to úplná novinka a přišli jsme s ní na základě 

častých dotazů našich zákazníků. Jsme přesvědčeni, že tuto možnost zákazníci uvítají. 

Jedním stiskem jedeme tryskem!      Rostislav Cáb   
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Zprávy od spokojených zákazníků... 

 

S Motúčkem jsem velmi spokojen! :-) 
 
Rekonstrukci domu si v terénu, kde bydlím a kde musím veškerý materiál navážet převážně ručně 
do strmého svahu, bez tohoto stroje neumím představit. 
 Je to opravdu vynikající pomocník, a to jsem ještě nevyzkoušel pomocná kola a vidle, což hodlám 
udělat v nejbližší době. 

 
 
Děkuji. 
S pozdravem  Ing. Roman Kadlec 
 
 
 

 

Dobrý den, pane inženýre, 
 
chtěl bych se s Vámi podělit o své pozitivní zkušenosti a radost ze zakoupení Vašeho výrobku 
Motúčko Extra Power (pozin. korba a nástavba Mokař).  
 
O Motúčku jsem slyšel již v minulosti, myslím, že to bylo kdysi v Receptáři cca 10 let (možná i více) 

zpět a tehdy, také o těch 10 a více let mladší, jsem se možná pousmál a řekl si, to zvládnu s 

kolečkem taky. Mýlil jsem se. Člověk stárne, neříkám, že moudří , a kouká, jak si práci ulehčit – 
už ví, že hlavou zeď neprorazí, že. :-) Koumá, co by doma vyrobil, a většinou to má nevalný 
výsledek. Je to buď "nemotorné", nebo to zas dělá rámus apod.  
 
Jelikož sleduji v neděli dopoledne TV, tak jsem se opět setkal v pořadu Polopatě s Vaším 
Motúčkem. Následovalo zkoumání modelů ve Vašem e-shopu, pak telefon a bylo rozhodnuto – jdu 
do něj! 
  
Dne 18.02.2022 jsem u Vás provedl objednávku s expr. výrobou a již 22.02.2022 bylo Motúčko 
připraveno k výdeji – úžasné! 
 24.02.2022 jsem si jej vyzvedl a hned o víkendu s ním uháněl se synem do lesa na dřevo. Mám 
"probírku" v poměrně velkém kopci, i chůzí se člověk dost zadýchá, no říkal jsem si, uvidíme, co 
Motúčko dokáže. Upřímně – měl jsem malinké pochyby, zda ten kopec s nákladem vyjedu, ale to, 
co Motúčko předvedlo, mi vyrazilo dech – neskutečná síla, prostě za mě jen samá chvála!  
 
Velice Vám fandím, pane Štěpánku, i Vašemu týmu, že vyrábíte takového pomocníka u nás v ČR, a 
jsem hrdý, že mohu být jeho majitelem. Jsem rád, že jsem si hned objednal i nástavbu Mokař a 
nepokoušel se o "nějakou samovýrobu", protože Vaše nástavba je perfektně zpracovaná, lehká a 
bytelná, prostě nemá smysl vymýšlet to, co již někdo vymyslel, a podotýkám, skvěle! Jelikož to 
mám opravdu ve velkém kopci, tak jsem si nástavbu "rozšířil" o doraz, který jsem přichytil 
trubkovými sponami, aby se mi kulatina nesesýpala dozadu. 
  Závěrem bych moc rád poděkoval i panu Rostislavu Cábovi, který se mi velice ochotně telefonicky 
věnoval a zodpověděl všechny mé všetečné kutilské otázky před nákupem. 
 Moc Vám děkuji a přeji hodně úspěchů jak v pracovním, tak osobním životě. 
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P.S.: Přikládám foto Vašeho skvělého Motúčka "v akci" - . 
  
S pozdravem šťastný majitel Motúčka Pavel Gennert Náchod 
 

 

Ukrajinská krize 

 
Vážený pane inženýre, vážený pane řediteli, 
 
dnes jsme sledovali s manželem v České televizi Váš příspěvek do "ukrajinské" diskuze a nelze než 
před Vašimi aktivitami obdivně smeknout a vyjádřit podporu. 
 
Kromě toho bychom s manželem rádi přispěli i ke konkrétní pomoci Ukrajině. Můžete nás prosím 
nasměrovat?  
Děkujeme za Vaši obětavost a Ukrajině přejeme více takových rozhodných mužů. 
 
S pozdravem Silvie a Petr Staničtí 
 
Silvie Stanická, Ph.D. 

 

 

Dobrý večer, děkuji Vám za pomoc Ukrajině . 

Dnes večer jsem v ČT slyšel, že budete posílat pomoc Ukrajině. 

Jen velmi krátce  - jsem profi řidič kamionu.   

Pokud budete potřebovat řidiče, velice rád a ihned přijedu a pojedu na Ukrajinu s Vaší pomocí bez 
nároku na cokoli. Tel:.... 

S pozdravem Gašpar   

SLAVA UKRAJINĚ 

Odesláno z aplikace Pošta pro Windows. 

 

 

 

 

 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
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Od Jablonského Gurmána nám chutná jak v práci, tak doma  

 

Chtěl bych využít této možnosti a krátkým příspěvkem pochválit naše kolegy v Jablonském 

Gurmánu a poděkovat jim za skvělou práci. 

 Díky velkému výběru jídel si každý den vždy zvolím, na co mám chuť. Musím upřímně říci, 

že se mi nikdy nestalo, že by se oběd nedal jíst a musel bych ho vrátit. Lákají mě zákusky, které 

jsou některé dny. Ačkoli nejsem úplně na sladké, mám vytypované ty, kterým neodolám.  

Měl jsem možnost bavit se s několika kamarády, kteří pracují ve firmě, kam dovážíme 

obědy. Zpětné vazby jsou taky velmi pozitivní. Což už taky o něčem jistě vypovídá! 😊  

Obědy mi tak chutnají, že když je možnost si nějaký ještě odebrat na recepci domů, beru ho 

vždy a máme doma ještě večeři. Navíc jsme využili možnost a objednali si domů knedlíky, chleba a 

frgál. Hned další týden jsem musel udělat další objednávku, protože frgál chtěli domů rodiče. 

Rozhodli jsme se vyzkoušet i anglické housky.  

Na závěr bych rád zmínil, že jsme si na svatbu objednali raut od našeho Jablonského 

Gurmána a byli jsme velmi mile překvapení. Cena vycházela velice slušně, jídlo bylo výborné, bylo 

ho dostatek, a hlavně byl pestrý výběr! Od miniburgerů, řízků, indických tortill a kuřecích stehýnek, 

po zeleninové saláty, studené mísy atd. Sklidili jsme velkou chválu a všichni jsme byli spokojení! :-) 

 Jako spokojený zákazník a strávník doporučuji!    Rostislav Cáb  

        

 

I n d i á n s k á   m o u d r o s t 

 

1. Dobrý člověk vidí dobrá znamení. 

2. Abys zaslechl sám sebe, potřebuješ tichý den. 

3. Jestliže zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, slez. 

4. Kdo mlčí, ví dvakrát víc než ten, kdo žvaní. 

5. Je mnoho způsobů, jimiž páchne skunk. 

6. Musíme jenom umřít. 

7. Než začneš soudit chyby jiných lidí, pohlédni na stopy svých vlastních mokasín. 

8. Vlast máš tam, kde je ti dobře. 

9. V každém člověku zápasí zlý vlk s dobrým. Vyhrává ten, kterého krmíš. 

10. Když máš co říct, vstaň, aby tě bylo vidět. 

11. Ne vždy je nepřítel nepřítelem a přítel přítelem. 

12. Nesuď člověka, dokud jsi aspoň dvě luny nechodil v jeho mokasínách. 
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13. Všechno na světě má svou píseň.  

14. Dítě je host ve tvém domě: nakrm ho, pouč a propusť. 

15. S proudem dokáže plout i leklá ryba. 

16. Život plyne z vnitřku ven. Drž se té myšlenky a budeš skutečným člověkem. 

17. Dobře řečené slovo je účinnější než obratně hozený tomahavk. 

18. Mluv s dětmi, když jedí, a řečené zůstane, i když ty odejdeš. 

19. Člověk si má sám dělat své šípy. 

20. Kůň přivázaný k sloupu jen těžko získá na rychlosti. 

21. Všechno na Zemi má svůj cíl, na každou nemoc je lék a každý člověk má své 

předurčení. 

22. Žába si nevypije rybník, ve kterém žije. 

23. Řekni mi, a zapomenu, ukaž mi, a nesvedu si pamatovat, dovol mi se zúčastnit a 

pochopím. 

24. Miluj zem. Nezdědils ji po rodičích, ale dlužíš ji svým dětem. 

25. Vědění je skryto v každé z věcí. Celý svět byl kdysi knihovnou. 

26. Až bude poražen poslední strom, až bude otrávena poslední řeka a uloven 

poslední pták, pak teprve pochopíte, že peníze se jíst nedají. 

  

10 úryvků a citátů moudrosti 

 

„Velký duch je ve všech věcech: je ve vzduchu, který dýcháme. Velký duch je náš Otec, 

ale Země je naše Matka. Živí nás. To, co jsme do ní zaseli, se nám 

vrátí.“ –                Velký hrom (Bedagi) z indiánských kmenů Abenakiov a Algonkinov  

„První věc, která je nejdůležitější, je to, co přichází do duše lidí, když si uvědomují svůj 

vztah a jednotu s Vesmírem a jeho všemi silami a když si uvědomují, že v centru Vesmíru 

přebývá Velký Duch a že toto centrum je opravdu všude, je v každém z 

nás.“ –          Černý los z indiánského kmene Lakotů, skupiny Oglala 

„Jen až když poslední strom odumře a poslední řeku otráví a poslední rybu uloví, 

uvědomíme si, že nemůžeme jíst peníze.“ – staré indiánské přísloví 

„Když máš pochybnosti, uklidni se a počkej. 

Když už pochybnosti víc nemáš, pokračuj s odvahou. 

Pokud tě obklopují mlhy, uklidni se. 

Buď klidný, dokud se nerozsvítí slunce a nerozptýlí se mlha. 

Určitě to přijde. 

A pak jednej s odvahou.“ 

Bílý orel, náčelník indiánského kmene Ponca 
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„Leč Zemi dobře. 

Nebyla ti dána od tvých rodičů, 

byla ti půjčená od tvých dětí. 

Nedědíme Zemi od našich předků, 

půjčujeme si ji od našich dětí.“ 

staré indiánské přísloví  

„Lidstvo neutkalo síť života. Jsme jen jedno vlákno v ní. Cokoliv děláme síti, děláme sobě. 

Všechny věci jsou navzájem provázané. Všechno se 

spojuje.“ –                            indiánský náčelník Seattle 

„Ať hvězdy odnesou tvůj smutek pryč, 

ať květy naplní tvé srdce krásou, 

ať naděje setře tvé slzy navždy z obličeje. 

A především, ať tě ticho udělá silnějším.“ 

náčelník Dan George 

„Ó, Velký Duchu, pomáhej mi vždy říkat pravdu tiše, poslouchat s otevřenou myslí, když 

mluví ostatní a pamatovat na klid, který lze nalézt v 

tichosti.“ –                               modlitba indiánského kmene Čerokíov 

„Klid a štěstí jsou k dispozici v každém okamžiku. Neexistují žádná politická řešení na 

duchovní problémy.                                                                                                 

Pamatujte: pokud to tam Stvořitel položí, je to na správném místě. Duše by neměla 

žádnou duhu, kdyby oči neměly 

slzy.                                                                      indiánský náčelník 

 

Indiańskie mądrości   

 

1. Dobry człowiek widzi dobre znaki.   

2. Po to, żeby usłyszeć siebie, są potrzebne milczące dni.   

3. Jeśli zauważyłeś, że jedziesz na martwym koniu, zejdź.  

4. Ten, kto milczy, wie do dwóch razy więcej aniżeli gaduła. 

5. Skunks śmierdzi na wiele sposobów. 

6. Musimy tylko umrzeć. 

7. Zanim zaczniesz oceniać błędy innych ludzi, spójrz na ślady swoich własnych butów. 

8. Ojczyznę masz tam, gdzie czujesz się dobrze. 

9. W każdym człowieku zły wilk walczy z dobrym. Wygrywa ten, którego karmisz.  

10. Kiedy masz coś do powiedzenia, wstań, aby cię zauważono. 

11. Nie zawsze wróg jest wrogiem, a przyjaciel przyjacielem. 
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12. Nie sądź swojego bliźniego dopóki nie przejdziesz dwóch księżyców w jego butach.  

13. Wszystko na świecie ma swoją pieśń.  

14. Dziecko jest gościem w twoim domu: nakarm je, naucz i pozwól mu odejść. 

15. Nawet mała rybka potrafi płynąć z nurtem. 

16. Życie płynie z wnętrza. Trzymaj się tej myśli, a będziesz prawdziwym człowiekiem.  

17. Dobrze wypowiadane słowo jest skuteczniejsze niż umiejętnie rzucony topór. 

18. Rozmawiaj z dziećmi, kiedy jedzą, a to, co zostało powiedziane, pozostanie nawet wtedy, gdy 

cię nie będzie. 

19. Człowiek musi robić sobie sam swoje strzały.  

20. Koń przywiązany do słupa nie nabiera prędkości. 

21. Wszystko na Ziemi ma swój cel, na każda chorobę jest lek, a każdy człowiek ma swoje 

przeznaczenie.  

22. Żaba nie wypije stawu, w którym żyje.  

23. Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a nie będę pamiętał, pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem. 

24. Kochaj ziemię. Nie odziedziczyłeś jej po rodzicach, ale jesteś to winien swoim dzieciom. 

25. Wiedza jest ukryta w każdej rzeczy. Kiedyś świat był biblioteką. 

26. Kiedy ostatnie drzewo zostanie ścięte, kiedy ostatnia rzeka zostanie zatruta i ostatni ptak 

zostanie złapany, dopiero wtedy zrozumiesz, że pieniędzy nie można zjeść. 

10 sentencji i cytatów 

„Wielki duch jest we wszystkim: jest w powietrzu, którym oddychamy. Wielki Duch jest naszym 

Ojcem, ale Ziemia jest naszą Matką. Karmi nas. To, co w nią zasiejemy, wróci do nas”.-                    

Wielki grzmot (Bedagi) z pelmiona Indian Abenakiov i Algonkinov  

„Pierwszą rzeczą, która jest najważniejsza jest to, co wchodzi w duszę ludzi, kiedy uświadaniają 

sobie swój związek a innym razem z Wszechświatem i wszystkimi jego siłami, a gdy zaczyna 

rozumieć, że w centrum Wszechświata mieszka Wielki Duch i że to centrum jest naprawdę 

wszędzie, jest w każdym z nas.” – Czarny jeleń z plemienia Indian Lakota, grupa Oglala 

Dopiero gdy zostanie ścięte ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i złowiona ostatnia 

ryba, zdamy sobie sprawę, że nie możemy jeść pieniędzy” – stare indiańskie przysłowie  

 „W razie wątpliwości zachowaj spokój i zaczekaj.                                                                                         

Kiedy już nie będziesz mieć wątpliwości, kontynuuj z odwagą.                                                                      

Jeśli otaczają cię mgły, uspokój się.                                                                                                         

Wycisz się, poczekaj aż zaświeci słońce i mgła się rozpyli.                                                                                        

Na pewno nadejdzie.                                                                                                                                             

A potem działaj z odwagą”.                                                                                                                                  

Biały Orzeł, wódz plemienia Indian Ponca 
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„Traktuj Ziemię dobrze.                                                                                                                                    

Nie została ci przekazana przez twoich rodziców,                                                                                        

została ci pożyczona od twoich dzieci.                                                                                                              

Nie dziedziczymy Ziemi od naszych przodków,                                                                                             

pożyczamy ją od naszych dzieci” – stare indiańskie przysłowie  

„Ludzkość nie utkała sieci życia. Jesteśmy w nim tylko jednym włóknem. Cokolwiek robimy sieci, 

robimy sobie. Wszystkie rzeczy są ze sobą połączone nawzajem. Wszystko się łączy” – Wódz Indian 

Seattle 

„Niech gwiazdy zabiorą twój smutek,                                                                                                                  

niech kwiaty napełnią twoje serce pięknem,                                                                                                       

niech nadzieja na zawsze otrze łzy z twojej twarzy.                                                                                                   

A przede wszystkim niech cisza uczyni cię silniejszym.” - Wódz Dan George 

„O Wielki Duchu, pomóż mi zawsze cicho mówić prawdę, słuchać z otwartym umysłem, gdy inni 

mówią i pamiętać o pokoju, który można znaleźć w ciszy” – modlitwa plemienia Indian Čerokíov 

Spokój i szczęście są do dyspozycji w każdej chwili. Nie ma żadnych politycznych rozwiązań 
problemów duchowych. Pamiętaj: jeśli Stwórca to tam umieści, to jest we właściwym miejscu. 
Dusza nie miałaby tęczy, gdyby oczy nie miały łez. Wódz Indii 
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Volba prezidenta se blíží aneb Komedie začíná 

 

Už ani ne za půl roku začne první kolo historicky třetí přímé volby prezidenta České 
republiky. Zatímco první dvě volby opanoval svým populistickým pojetím Miloš Zeman, který 
tak symbolicky dovršil, vládnutí“ silné trojky našich nejvýznamnějších politiků po roce 1989 
(připočtěme k němu ještě i Václava Havla s Václavem Klausem), nyní zcela jistě začne už éra 
nová. Bude spojena s někým, kdo už nebude přímo na revoluční dění před více než třiceti 
lety navázán či minimálně ne tak, jak jeho (případně její) předchůdci. Kdo to bude a co na nás 
během kampaně čeká? Na to se pokusím ve svém zamyšlení zaměřit. 
Jako první a docela důležitý problém vnímám samotný proces přímé volby hlavy státu. Tu 
umožnili čeští zákonodárci občanům před deseti lety v souvislosti s vrcholem trapnosti při 
poslední nepřímé volbě prezidenta v roce 2008 poslanci a senátory, kdy jste se během 
jednání v kuloárech běžně potkali s výhrůžkami, náboji a celá volba se nesmyslně natahovala. 
Když to národ viděl, požadoval předat volbu samotným občanům, jako by snad právě oni 
měli být těmi spravedlivějšími a morálně čestnějšími než jejich (sic) zvolení zástupci 
v parlamentu. Nu a tak jim vyšli páni poslanci populisticky vstříc a přímou volbu zavedli, 
přestože k jiné změně ústavy nedošlo. Máme tak přímo voleného prezidenta se silným 
mandátem od voličů, který ale má relativně malé pravomoci.        
Jaké překvapení nastalo, když se jeden jezevec – rozuměj Miloš Zeman - rozhodl po deseti 
letech důchodu vrátit z Vysočiny a občané podlehli jeho uměle vyvolanému strachu ze 
zrušení Benešových dekretů, které by údajně hrozilo, kdyby tehdy vyhrál ,,kníže“ 
Schwarzenberg, a zachránce Zemana tak zvolili na Hrad. Inu, v pravdě veliký rozdíl v pojetí 
volební kampaně oproti té z roku 2008, že? Přitom právě Zeman proslul tímto výrokem 
z roku 1992: ,,Třetina obyvatel této země je slabá duchem, každý sedmý občan je debilní 
nebo dementní nebo alkoholik a zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný 
intelekt.“ Nebo právě proto, že spoléhal na pravdivost tohoto výroku, si byl jist, že vyhraje? 
Pokud jiné Zemanovy výroky nemají pravdivého zhola nic, na tomto asi něco reálného najít 
můžeme, byť se nám to třeba nemusí vůbec líbit. Český volič se totiž dá opravdu snadno opít 
rohlíkem, bohužel.  
Protože jsme opravdu náchylní na pocit strachu, stačilo po pěti letech opět zadrnkat na 
struny nacionalismu a obavy z uprchlíků a opět se Zeman opájel pocitem vítězství. Přestože 
to nyní nevypadá, pokud by to ústava nezakázala a mohl by kandidovat i potřetí, kdoví, jak 
by to dopadlo… 
Protože už potřetí prezidentem být Zeman nemůže, nastává zajímavá změna. Na první 
pohled nemáme jasného favorita. Tedy zatím nemáme žádného kvalitního kandidáta. Jako 
by se všichni zalekli toho, co je v této nelehké době čeká. Zřejmě nebude stačit jen nějaké 
tlachání, do těžkých časů budeme potřebovat opravdového státníka. Máme ho? Rád bych se 
mýlil, hrozně rád, ale pochybuji… Může ale národ nyní dobře vybrat a nenechat se konečně 
ošálit? Bude to těžké, spíše opět nemožné. 
Pokud bychom si rozebrali jen ty nejžhavější kandidáty, o nichž se mluví, a stranou nechali ty, 
kteří se chtějí jen zviditelnit, jichž je bohužel většina, vidíme následující osoby. V první řadě 
bývalý premiér Babiš, který sám kandidaturu neohlásil a slabošsky tak učiní až v nejzazší 
možnou chvíli, už nyní objíždí celou republiku a dělá regulérní kampaň, přestože sám přece 
nekandiduje! Jak logické, že? Vše zařídí, slovy billboardové kampaně za něho bude opět lépe. 
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To se hezky poslouchá. Šance, že by byl v té době pravomocně odsouzený, je malá. Politik 
populismu bez morálních kvalit, ale šance u národa má. 
Pak tu máme vojáka, který je do téhle doby jako stvořený, skoro to vypadá, že si lepší období 
na kandidaturu nemohl ani přát. Mám na mysli generála Petra Pavla, který svého času stál 
v čele vojenské sekce NATO a má mezinárodní renomé. I on má ale škraloup z minulosti 
spojený se členstvím v KSČ z kariérních důvodů. Zajímá to dnes už vůbec někoho? Je to 
podstatné? Je však kompetentní jako politik či ekonom? To je otázka. 
Dále tu vidím odborového předáka Josefa Středulu, který také bude kampaň budovat dle 
tepu doby, která mu bude všudypřítomnou inflací a ekonomickou krizí více než přát. Je jasné, 
že i on se sveze na vlně odporu proti všudypřítomné drahotě. Dozvíme se však od něho i 
něco jiného? 
Pokud se zamýšlím, koho bych reálně volil, rád bych dal svůj hlas nějaké ženě. Ostatně žen 
v nejvyšší pozici jsme v minulosti příliš neměli. Pokud nebudu počítat Libuši, tak možná jen 
svatou Ludmilu a zejména Marii Terezii, která se relativně úspěšně vypořádala s válkami, 
ekonomickou krizí, reformovala a stihla mít i početnou rodinu. Jaký skvělý příklad pro 
současné genderově vyvážené hnutí! Rád bych někoho ve stylu slovenské Zuzany Čaputové. 
Reprezentativní vystupování, charisma, tvrdá ruka. Nabízí se mi ekonomka a dlouhodobá 
rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Financím by rozuměla, vzhledem 
ke svému věku není zatížená komunistickou minulostí, byla by ale opravdovým státníkem 
s diplomatickým a politickým přesahem? To už tak jisté není. 
Současná vláda zatím žádného kandidáta nemá a není jasné, zda vůbec nějakého mít bude. A 
to je tak bohužel vše, co zatím v otázce jmen možných kandidátů registruji. Docela smutný 
pohled v době, kdy se válčí téměř za našimi hranicemi, ceny všech komodit letí strmě vzhůru, 
brzy možná budeme bez dodávek zemního plynu a není vyloučená další vlna koronaviru.  
Tak si říkám, zda vůbec takovou instituci potřebujeme, když do ní nekandiduje nikdo kvalitní, 
kdo nechce jen brát, ale chce také něco dávat. Nebyla by lepší obnova monarchie nebo 
nějaké kolektivní vedení státu?  
Česká tradice to není. Vždy jsme měli svůj Hrad a na něm nějakého vládce – tu chytřejšího, tu 
méně obratného, ale o to více prospěchářského. T. G. Masaryk sice povalil monarchii, ale 
chytře zůstal, na rozdíl od jiných zemí, se svým sídlem na onom Hradě. Proto má český národ 
stále pocit, že ten na Hradě na kopečku může vše, že má na vše pravomoci a vše, co jim 
naslibuje, také skutečně zrealizuje, my k němu můžeme vzhlížet. Přitom na ,,papíře“ se jedná 
spíše o symbolickou postavu ne nepodobnou onomu tolik vysmívanému ,,kladači věnců“. O 
to více komické mi přijde přemlouvání současného premiéra Fialy, který má faktickou moc, 
zda by se nechtěl stát prezidentem… 
V demokraticky pojatých společnostech jednu hlavu státu nalezneme. Měla by to ale být 
osoba zkušená, charismatická, nad věcí, která nemá přílišnou moc, nezneužívá ji, spíše 
reprezentuje. Něco jako německý prezident. Najdeme ji v zimě i my?  
Pokud bych měl parafrázovat slova Churchilla o demokracii, tak nejen ona, ale i instituce 
prezidenta není bůhví jak ideální, ale bohužel jsme na nic lepšího zatím nepřišli. Tak nás čeká 
minimálně komický předvolební podzim, který snad neskončí zimní fraškou a tragédií! 
 Šťastnou volbu nám všem! 
 

Jiří Lux, učitel, syn Hany Luxové, servis                     
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Jak jsem potkal mladého Rusa 

a bylo mi ho líto… 

 

Celkem nedávno jsem navštívil Prahu.  Byl zcela běžný den. Potkal jsem spoustu cizinců všech 
možných národností, vše v naprostém normálu. Na Prahu, jak říkáme, docela dobrý... Česky 
se tam člověk skoro nedomluví, a jak se setmí, je třeba být na pozoru… 
 To není nic proti Praze! Mám ji rád, je prostě světová! 
Odpoledne jsem se zastavil v jedné venkovní restauraci a tam jsem zaregistroval něco pro 
Prahu velmi nestandardního. Restaurace na první dojem působila velmi honosně, až jsem se 
obával, že kafe do stokoruny nekoupím. Bylo mi jasné, že mě hned prokouknou jako 
vesničana a nebudou ke mně zdvořilí. Opak se stal pravdou. Všichni kolem mě poskakovali, 
jako kdybych byl prezident, byli slušní, kafe stálo 45,- Kč, usmívali se a já jsem nestačil zírat. :-
) 
Došlo tedy na samotné objednání. Všiml jsem si podivné řeči číšníka, která měla cosi 
společného s tvrdou němčinou. Vůbec se to netvářilo jako čeština ani jako angličtina, ani jako 
žádný jiný podobný evropský jazyk. „Kdo jsi?“ říkal jsem si. Nu což, zeptám se. Zkusil jsem to 
anglicky, a vůbec jsem nepochodil. Poslali dalšího, a ten mluvil stejně. On totiž tak divně 
slabikoval, jako kdyby něco skrýval. Pochopil ovšem, že jsem chtěl kafe, a tak mi ho donesli. 
Tak dobré a poctivé espreso jsem dlouho neměl! Neošizené, poctivé, strong, strong, jak já 
říkám, no prostě radost si pochutnat! Na Prahu, na náměstí Republiky, fakt dobrý! :-) 
Hoši kolem mě obsluhovali další hosty se stejným problémem, jako jsem měl já s nimi. Nikdo 
jim moc nerozuměl, mluvili nějakým svým jazykem, jako by byli z Marsu. Najednou se objevil 
u kasy ten původní číšník. Vyrazil jsem za ním, nemám rád hádanky, takže jsem chtěl záhadu 
rozluštit. 
Ptám se ho, odkud je? Jaké je národnosti? Zkouším to opět anglicky. Této standardní větě 
rozumí každý od 3.třídy po celém světě, ale nic. Už to vypadalo, že odejdu bez tajenky, ale 
pak mě napadlo, zkusím rychlý výpad, aby neměl čas uhnout. Říkám mu na férovku: „Kuxxa, 
tak řekni mně odkud jsi! Když mně děláš kafe, musím to vědět!“ Sklopil víčka, zamračil se a 
nahnul se ke mně, aby to, co mi sdělí, nikdo neslyšel. 
„Já jsem Rus. Stydím se za to… Když se to lidé dozví, odsoudí mě, nás všechny tady… Žiji tady 
už tři roky…“ 
 Zamyslel jsem se. To je hrozný! Bylo mně ho tak líto! Od března už zase nesnáším a 
nenávidím Rusáky, ale on za to přeci nemůže, natož, když žije v naší zemi.  
Řekl jsem mu, že za to, že je Rus, nemůže, tak se prostě narodil, ať dělá svoji práci a jednou, 
že třeba zase bude moci pustit do svých slov ruský přízvuk. 
Pralo se to ve mně jako nikdy. Nenávidím Rusáky, a najednou je mi líto mladého Rusa! 
Když jsem odcházel, otočil jsem se. Mladý Rus měl slzy v očích a děkoval mi, že jsem ho 
neodsoudil. 
 Později mě napadlo – komu to tady vlastně patří, ta ruská restaurace? Nějakému ruskému 
oligarchovi? Asi ano.  
Trochu mě nakonec zamrzelo, že jsem jim poslal padesát korun. Ale na druhou stranu byli 
slušní a kávu fakt umí. 

Milan Žemlička, personalista IB 
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Můj vzkaz páté koloně Vladimíra Putina 

 

Tenhle termín pochází ze španělské občanské války.  
Když se generál Francisco Franko chystal dobýt Madrid, prohlásil, že má k dispozici čtyři 
kolony vojáků v poli a k tomu ještě pátou – což jsou jeho sympatizanti uvnitř v Madridu. 
Rčení se ujalo a pátou kolonou se od té doby označují příznivci nepřítele, kteří rozvracejí stát 
či organizaci zevnitř. Tak Hitler měl například v Československu pátou kolonu v podobě 
Henleinovy strany a valné části sudetských Němců, Rusové měli u nás zase pátou kolonu 
v podobě Gottwalda, Slánského, Čepičky, později Biľaka, Indry, Koldera a zakrátko také 
Štrougala, Husáka a spol. – prostě v podobě československých komunistů a jejich 
přisluhovačů.  A mají ji dodnes. Pátá kolona rusofilů nevyhynula. Dobře se pamatuji na puč 
proti Gorbačovovi v srpnu 1991, který sice trval asi tři čtyři dny, ale i tak málo stačilo 
některým vlastizrádcům, aby začali – a to již jako svobodně zvolení poslanci Federálního 
shromáždění – vystupovat ve prospěch sovětských pučistů a říkat si tak o koryta, až se 
všechno zase brzy změní ke starým komunistickým pořádkům. Od té doby pátá kolona 
nabrala na síle:  
Ostudný prezident Zeman, který po všech svých proruských eskapádách včetně popírání 
kauzy Vrbětice, ponížených žádostí o necertifikovanou vakcínu Sputnik a její prosazování na 
sílu a odvoláním ministra Blatného, ještě asi dva dny před věrolomným ruským útokem na 
Ukrajinou hlásal, že si zase jednou západní spojenecké rozvědky uřízly pořádnou ostudu a 
přítel Vladimír že nikdy žádnou válku nezačne. K němu jako malý kluk přistižený ministr 
Hamáček a vše korunuje absentující poslanec Babiš, který by už žádné zbraně na Ukrajinu 
neposílal. Neposílat zbraně na Ukrajinu rovná se = aby vyhrálo Rusko, a to na celé čáře.  
Pátá kolona si nemyslí, že se Putin zastaví na Ukrajině – proč by to dělal, přece jasně 
definoval první cíl = obnovení Sovětského svazu a jeho satelitů. Tedy i naše krásná a teď 
malou historickou chvíli svobodná a demokratická vlast padne do sovětského záboru – byť se 
to možná bude formálně jmenovat jinak. 
Pátá kolona odporných červů vyleze ze země a bude si říkat o funkce a koryta. Okamurové, 
Baštové, Zemanové, Babišové, Skálové, Konečné a Klausové nás ve státní televizi (další 
kanály budou pro začátek zglajchšaltovány a posléze zestátněny) přesvědčí, že s Ruskem je 
potřeba jednat po dobrém. Přece nechcete zažít to, co nerozumným odporem způsobila 
hrstka nacionalistů na Ukrajině?! Vždyť kdo se poddá bez odporu, bude ušetřen a může pod 
ruskou kuratelou žít! Navíc Armáda České republiky (kterou jsme už dříve prozíravě 
zdevastovali) je ve stavu bránit jeden okres po dobu tří čtyř dnů, tak jaképak copak!  
Podniky budou vhodnou formou převedeny pod státní dozor, pracovní trh bude jednotný, a 
kdo nebude konformní, toho vyhodí z práce (a teď to bude bez podpory), maličko hlasitěji 
protestující zavřou do kriminálů a pracovních táborů na převýchovu. Ani procesy se zrádci 
klidu a pokoje, doživotí, šibenice a oprátky na sebe nenechají dlouho čekat – rozbíjet tábor 
míru si nedáme! Studium dětí bude schvalovat obecní stranická buňka, a nebudou-li rodiče 
řádně ve prospěch nového režimu angažovaní, děti se nikam nedostanou a skončí jako 
nekvalifikované pracovní síly. Tak bude poslušnost rodičů posichrována.  
Pátá kolona nám bude, zajištěna ruskými bodáky, „úspěšně“ vládnout. Že si vymýšlím?! 
Vůbec ne! Tohle všechno, ač se vám, mladým, to zdá jako nepovedená strašidelná pohádka – 
tak tohle všechno jsme tu čtyřicet pět let zažili! A ještě mnoho horšího, co už jsem nestihl, 
nevěděl nebo zapomněl popsat. 
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 Přibývající léta mají mnoho nevýhod – ztrácíte pružnost, pevnost, sílu, hbitost, hůř 
slyšíte a blbě vidíte – prostě ztrácíte kde co a výhod je tu pramálo...  
Tedy fakticky vidím jenom jednu – že už jsem si toho spoustu hezkého užil, rád vzpomínám a 
nemusím litovat, když už všechno další bude beze mne.  
 A tak můžu rád vzkázat páté koloně – se mnou ve vašem státu jeho veličenstva Kata 
nepočítejte! I to místo v kriminále, popřípadě šibenice zůstanou asi prázdné. Nikam neuteču, 
ale budete mě mít jako trn v patě či v jiném citlivém, k tomu účelu vhodném místě: Pustím se 
do partyzánského odboje!  
Zemřít v bačkorách nebo v posteli – to dokáže každý. 
 Ale zemřít pro vlast – to je výsada! 
                                                                                                                             Kvido Štěpánek 

 

Tři sta slov 

Pamatuji se na ten den docela přesně… 

 Začínaly prázdniny 1968 a táta nám četl z novin Dva tisíce slov – článek, který 

podepsala celá plejáda tehdy významných československých osobností.  

 Všichni jsme byli nadšení. O svobodě se už mluví a píše, svoboda bude! Ale netrvala 

naše naděje ani do konce těch prázdnin. Rozjezdily ji pásy sovětských tanků a zadupaly boty 

jejich vojáků. 

Národ, který se ze svých chyb nepoučí, je odsouzen je stále opakovat! říká jedna stará 

moudrost. 

Neopakujme tedy svoje předešlé chyby, neboť poučení je zcela jasné: 

- Musíme být ve všech směrech nezávislí na Rusku. 

- Obrana vlasti musí být věcí všech občanů, a ne pouze šestnácti tisíc vojáků 

z povolání. 

- Znamená to obnovit povinnou vojenskou službu a vytvořit domobranu, jako to 

bývalo. 

- Zvýšit podstatně rozpočet na armádu. 

- Stejně tak musí mít všechny výrobní podniky plán alternativní zbrojní výroby, jak 

bývalo. 

- Zdevastované strategické zásoby surovin, paliv a komponent nejenom naplnit na 

tabulkové stavy, ale na hodnoty zcela nové, odpovídající vážnosti situace. 

- Držet se zuby nehty NATO a vzhledem ke skutečnosti, že je to organizace veskrze 

demokratická, kde jeden nespolehlivý člen (třebas Turecko) může vetovat rozhodnutí 

všech dalších, vytvořit ještě ze spolehlivých a odhodlaných zemí – nazvěme to 
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pracovně Malé NATO - uvnitř NATO, ve kterém překvapení typu mnichovská dohoda 

1938 bude vyloučeno. 

- Shrnuto sečteno: Řídit se starou moudrostí, že…Chceš-li mír, připravuj se na válku! O 

její pravdivosti se opakovaně přesvědčovaly generace a generace před námi. Kolik 

válek vzplanulo kvůli nedostatečnému odstrašování, nikdo nespočítá – nepochybně 

mnoho. 

- K tomu všemu je třeba pevné přesvědčení a vnitřní souhlas valné většiny národa.  

Chápu, že je to velmi lákavé si říci německé Besser Rot als Tot (Lepší rudý než mrtvý), 

ale on to je žvást. Pravdou je třetí moudrost - tentokrát se ví od koho -  významného 

spoluzakladatele Spojených států amerických Benjamina Franklina: 

Lidé, kteří obětují svobodu kvůli pochybným životním jistotám, 

nakonec přijdou o obojí – o svobodu i o životní jistoty!  

                                                                                                                                       Kvido Štěpánek 

 

Trzysta słów  

 

Pamiętam ten dzień dość wyraźnie … 

 Zaczynały się wakacje 1968 roku a tata czytał nam z gazety "Dwa tysiące słów" - 

artykuł podpisany przez całą rzeszę wybitnych wówczas czechosłowackich osobistości. 

Wszyscy byliśmy podekscytowani. O wolności już się mówi i pisze, będzie wolność!  

Ale nasze nadzieje nie przetrwały nawet do końca wakacji. Rozjechały je gąsienice 

sowieckich czołgów i zostały deptane przez buty ich żołnierzy.  

Naród, który nie uczy się na własnych błędach, jest skazany na ich wieczne 

powtarzanie! mówi o tym jedna stara mądrość. 

Nie powtarzajmy więc naszych poprzednich błędów, bo pouczenie jest całkiem jasne:  

- Musimy być pod każdym względem niezależni od Rosji. 

- Obrona ojczyzny musi być sprawą wszystkich obywateli, a nie tylko szesnastu tysięcy 

zawodowych żołnierzy.  

- To oznacza przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej i stworzenie sił 

samoobrony, jak to było kiedyś. 

- Znacznie zwiększyć budżet na wojsko. 
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- W ten sam sposób wszystkie firmy produkcyjne muszą mieć alternatywny plan 

produkcji broni, tak jak bywało kiedyś.  

- Zdewastowane strategiczne zapasy surowców, paliw i komponentów należy 

uzupełniać nie tylko do podstawowych poziomów, ale do zupełnie nowych wartości 

odpowiadających powadze sytuacji. 

- Trzymać się rękami i nogami NATO i biorąc pod uwagę fakt, że jest to organizacja na 

wskroś demokratyczna, w której jeden niewiarygodny członek (na przykład Turcja) 

może zawetować decyzje wszystkich pozostałych, utworzyć jeszcze bardziej 

wiarygodne i zdeterminowane państwa - nazwijmy to roboczo Małe NATO – 

wewnątrz NATO, w którym niespodzianki typu porozumienie monachijskie z 1938 

roku będzie wykluczone. 

- Podsumowując: Należy podążać za starą mądrością, że... Jeśli chcesz pokoju, 

przygotuj się na wojnę! O jej prawdziwności wielokrotnie przekonywały się przed 

nami pokolenia za pokoleniami . Nikt nie jest w stanie zliczyć, ile wojen wybuchło z 

powodu niewystarczającego odstraszenia — bez wątpienia wiele.  

- Wszystko to wymaga silnego przekonania i wewnętrznej aprobaty ogólnej 

większości narodu. 

 

Rozumiem, że to bardzo kuszące powiedzieć po niemiecku Besser Rot als Tot (Lepszy 

czerwony niż martwy), ale to bzdura. Prawdą jest trzecia mądrość – tym razem 

wiadomo od kogo – ważnego współtwórcy Stanów Zjednoczonych Ameryki,     

Benjamina Franklina: 

Ludzie, którzy poświęcają wolność dla wątpliwych życiowych 

pewniaków, ostatecznie stracą jedno i drugie – stracą wolność 

i bezpieczeństwo życia!      Kvido Štěpánek 

  

10. výročí znovuotevření Kramářovy chaty 

 

Jako člen Klubu českých turistů bych vás chtěla seznámit s něčím, co mnozí z vás již vědí. Ale 

věřím, že je tu i pár těch, pro které bude můj dnešní příspěvek novinkou a snad i inspirací. 

Jistě většina z vás zná Suchý vrch (nejvyšší kopec široko daleko – 995 m n.m.) s Kramářovou 

chatou.  

Možná ale nevíte, že 25.června 2022 se uskutečnil u Kramářovy chaty slavnostní akt u 

příležitosti 10. výročí jejího znovuotevření. 
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Chtěla bych vám připomenout něco z její historie. 

  Chata byla vybudována Klubem českých turistů podle plánů architekta Jaroslava Stejskala. 

Jméno dostala podle prvorepublikového předsedy vlády Karla Kramáře, který se zúčastnil 

jejího otevření v roce 1928.  

Během druhé světové války sloužila jako rehabilitační centrum pro zraněné vojenské letce a 

armádě až do roku 1961. Samotná rozhledna přibyla k chatě později. Původně byla 

projektována jako vodárenská věž. Je 33metrů vysoká a otevřená celý rok. Takže se krásnými 

výhledy můžete kochat jak uprostřed parného léta, tak i v zimě, kdy je vše pokryto tradičně 

bohatou sněhovou pokrývkou. A pohled je to, věřte mi, skutečně úžasný! Za dobrého počasí 

odsud shlédnete Králický Sněžník či Praděd. 

 Chata bohužel vyhořela v roce 2003 a poté několik let chátrala. Před smutným koncem ji 

zachránila společnost CVS Žamberk, která ji zrekonstruovala a veřejnosti otevřela v roce 

2012.  

A nyní ještě tip, jak se na chatu dostat. Z Jablonného si můžeme vybrat z několika tras. 

Zelená turistická značka vede pře vesničku Jamné nad Orlicí a je vhodná i pro cyklisty. 

Červená značka kopíruje Jiráskovu naučnou stezku, založenou na památku spisovatele, který 

tento kraj v roce 1921 navštívil, a vede podél Orličského potoka. 

 Já osobně jsem si oblíbila druhou jmenovanou, na kterou se napojíme na náměstí. Už brzy 

nás vyvede z centra směrem do přírody. Po cestě mineme několik skalních masivů a také 

Panskou skálu. Pokračujeme necelé čtyři kilometry lesem a poté dorazíme na rozcestí, 

z něhož se následně vydáme doprava, směrem k vesničce Orličky. Tady se můžeme zastavit v 

kostele sv. Jana Nepomuckého, který byl dostavěn na konci 18.století. Od Orliček stoupá 

cesta směrem k vrcholu Hvězda s nadmořskou výškou 847 metrů, kde protíná několik 

turistických stezek. Pokračujeme dál po červené doleva a asi po půldruhém kilometru a 150 

výškových metrech dorazíme k chatě a rozhledně. 

 Na zpáteční cestu doporučuji zvolit tentokrát zelenou turistickou stezku, která zvolna klesá 

podél Jamenského potoka až do Jablonného. Pokud si chceme výlet prodloužit, můžeme ze 

Suchého vrchu pokračovat do Těchonína, Mladkova či 10 km vzdálených Králík. Ať už se 

rozhodnete pokračovat kamkoliv, všude budete obklopeni nádhernou krajinou podhůří 

Orlických hor.  

Přeji vám krásné výhledy a zároveň vás dovoluji pozvat na turistický pochod KČT Jablonné 

nad Orlicí, který se koná 3.září 2022 a jehož jedna trasa také vede přes Suchý vrch. Součástí 

pochodu bude i oblíbená pohádková cesta pro nejmenší, na které sice Suchý vrch neuvidíte, 

ale zato tam bude spousta pohádkových postav, které budou cestou provázet. 

Turistice zdar! 

Eva Kyllarová, finanční účtárna 
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Dobré slovo, které je vtipné, člověka dvojnásob potěší… 

 

Doba vyprávění vtipů je tatam!  Jsem docela rád, protože když někdo vypráví sáhodlouhé 

vtipy a má hlavu na to, si je pamatovat, tak si o něm myslím své. Já osobně to spojuji 

s určitou nudou, která panovala na pracovištích za komančů a nebo mi to připomíná 

hospodské tlachání. 

Na druhou stranu jsem rozený optimista, a když někdo utrousí dobré slovo či slovní spojení, 

které dává smysl a je k věci, proč si tím nezpestřit den… 

Tak třeba, když ráno potkám Miloše Buriana, vždy má v ústech pár pozitivních slov, která 

ráno před šestou hodinou potěší. Je to rozhodně lepší než ranní hudrování některých lidí, 

kteří na pozdrav hezký den odpoví -  jen aby byl! Miloš navíc zdraví na dálku a pěkně nahlas, 
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a to je zrovinka věc, která nám poslední dobou moc chybí, takže je skutečně radost ho 

potkat.:-) 

Další, kdo mně obohatí nejedno setkání, je náš pan ředitel. Jeho nejlepší hlášky  si dokonce 

zapisuji a jednou vydám jako sbírku. Posledně, když jsem přišel do jeho kanceláře, uchvátily 

mě jeho muškáty na oknech. Pobavil mě, když mi na dotaz: „Jak to děláte, pane řediteli, že 

máte nejkrásnější muškáty ve firmě?“ (moc dobře vím, že nemá čas je každý den zalévat, 

v okně se většinou line kropička vedená rukou našeho Miloše) odpověděl: „To víte, Milane, 

starám se o ně, mluvím s nimi…“ Tak, to musím říci, že mě dostal, protože, jak jsem se 

později dozvěděl, s květinami se má skutečně mluvit:-) 

No a další pozitivně naladěný člověk, který mě v dobrém dostal, je paní Benešová. Když 

stírala schody, musel jsem po nich přeběhnout. Je to věc, kterou udělám velmi nerad… Vždy 

cítím, že někomu kazím jeho práci a že zasloužím hadr v zádech… Snažím se vždy alespoň 

omluvit… 

Na má slova: „Paní Benešová, moc se omlouvám, že to musím hned pošlapat,“ odpověděla s 

úsměvem: „Ale, pane Žemličko, přeci se kvůli mně nenaučíte létat…“ 😊. 

Tak to určitě ne, paní Benešová, a za tuto hlášku dávám palec nahoru! 😊. 

Milan Žemlička, personalista IB  

 

Pár posbíraných myšlenek autorů nezávislého evropského 

tisku k válce na Ukrajině 

 

Tři Putinovy cíle jsou: udržet si osobní moc, rozšířit ruské teritorium a prokázat, že (jím) 

autoritářsky řízená společnost je západní liberální nadřazena. To se mu samozřejně může 

podařit - může ale znamenat i jeho konec. Rusko posiluje své euroazijské společenství 

zejména s Čínou, sympatizuje s ním Indie, Írán, řada „olejářských“ monarchií i afrických 

států.                                                                                                                                                                

Polsko definitivně vyvrátilo zvrácenou bruselskou teorii o xenofóbii této země přijetím 

několikanásobného množství válečných uprchlíků z Ukrajiny oproti západním zemím: 

vystavuje se tím stejně jako řada jiných středoevropských států, chovajících se v porovnání s 

často dekadentními západoevropskými společnostmi zcela odlišně, velkému nebezpečí. 

Nejpozději po napadení Gruzie Ruskem v roce 2008 a aknektování Krymu v roce 2014 s 

Ruskem inscenovaným východoukrajinským separatizmem musel Západ jasně vidět, že éra 

„věčného míru“ je s konečnou platností u konce. Namísto toho začala být slavnostně 

celebrována politika „politických změn obchodem“ a zřeknutí se vojenské připravenosti, 

která v dobách Ronalda Reagana svět uchránila od válečné katastrofy. 

Putinovi jde o zničení Ukrajiny jako samostaného státu, Ukrajinců jako svobodného  národa, 

o likvidaci evropské „bezpečnostní architektury“, vzniklé po zániku Sovětského svazu: 
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zejména západní Evropa (a nejen ona) toto vše nechtěla z vlastní  zbabělosti a lhostejnosti, z 

chtivé materiální „nenažranosti“ a ignorování dějinných událostí vzít na vědomí. Vzít na 

vědomí neutuchající ohrožení demokratických společností agresivní, revizionistickou, 

imperiální politikou. Kdo seje vítr, sklízí bouři - platí i nadále.                                                                                                                                                        

Belgický profesor David Engels, žijící v Polsku a přednášející na tamější univerzitě, uvádí v 

magazínu CATO výsledky průzkumu veřejného mínění (Pew) z roku 2015, jasně 

dokumentující vztah řady západoevropských národů k NATO: 61 procent Italů, 53 procent 

Francouzů a 58 procent Němců se v anketě explicitně vyjádřilo proti tomu, pomoci jiným 

partnerským státům NATO vojensky v případě napadení některého z nich (naproti tomu 

pouze 34 procent Poláků a 37 procent Američanů). Hovoří za vše.                                                                                                                   

Polsku jde dnes o vše: prohraje-li Ukrajina válku (což je dosti pravděpodobná alternativa), 

stane se Polsko novým „frontovým“ státem studené války s přímým ohrožením. Stejně tak 

jako baltické státy. Bude-li Ukrajina zachráněna - míní profesor Engels dále - může to 

znamenat politický konec Putina a případně vést k vnitřnímu rozpadu Ruska. 

V tomto případě by se mohla otevřít cesta k odvěkému snu  řady evropských národů o 

trimárním svazku s propojením Baltického, Černého a Středozemního moře. A to ne pouze 

jako protiváha k Rusku a evropskému „tandemu“ Německo-Francie - ale i jako nová základna 

evropského křesťanského konzervatizmu. Jistě myšlenka ne nezajímavá. 

Z evropského nezávislého tisku vybral a do češtiny přeložil Jan Vaněk 

  

 

Martin Rühle 

Německé opičí divadlo 

 

Naivní německá myšlenka o „záchraně světa“ je tak destruktivní, že člověk musí pochybovat 

o zdravém rozumu jejích „hlasatelů“.  

Ať je to masová migrace, či přírodu ničící „progresivní“ energetická politika, či jiné pochybné 

pokusy v rozporu s jakoukoliv realitou a ekonomicky-technickým  rozvojem společnosti – 

„sekera“ -  ničící podstatu životního standardu naší společnosti (příklad: ztráta statisíců 

pracovních míst v německém automobilovém průmyslu) - nic z toho „nezachraňuje“ svět.  

Tito fanatici, kteří jsou médii zdvořile nazýváni „aktivisté“, a jejich pilní pomocníci v politice a 

médiích ničí to, co generace před nimi vybudovaly. 

Volně do češtiny přeložená kritická slova čtenáře, nalezená náhodně v německém denním 

tisku. 

Jan Vaněk, 26.6.2022 
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DIVY   SVĚTA 

 

Dnes už z nich toho mnoho nezbylo… 

Zmizely z povrchu zemského, nikoli ovšem z paměti lidí… 

 

1.   CHUFUOVA  ( CHEOPSOVA) PYRAMIDA 

       postavena kolem 2 560 př.n.l. 

       Gíza, Egypt 

2.   VISUTÉ  ZAHRADY  SEMIRAMIDINY 

       postaveny kolem 600 př.n.l. 

       Babylon, Irák 

3.    ARTEMIDIN  CHRÁM  V  EFESU 

       postaven 323 př.n.l. 

       Efes, Turecko 

4.    DIOVA  SOCHA  V  OLYMPII 

       postavena kolem 435 př.n.l. 

       Olympie, Řecko 

5.    MAUZOLEUM  V  HALIKARNASSU 

        postaveno 353  -  350 př.n.l. 

        Halicarnassus, dnešní Bodrum, Turecko 

6.     RHODSKÝ  KOLOS 

         postaven 292 – 280  př.n.l. 

         ostrov Rhodos, Řecko 

7.      MAJÁK  NA  OSTROVĚ  FAROS 

         postaven  3.stol.př.n.l. 

         ostrov Faros, Egypt 

V roce 2007 bylo na základě hlasování lidí z 

celého světa určeno nových 7 divů světa, které 

měly navázat na původní seznam. Zatím však 

vzbuzují rozpaky. 

 

1.     VELKÁ  ČÍNSKÁ  ZEĎ 

         221 př.n.l. - 1644 n.l. 

2.      JORDÁNSKÉ  SKALNÍ  MĚSTO  PETRA 

         1.stol.př.n.l. - 100 n.l. 

3.      SOCHA  KRISTA  SPASITELE  V  BRAZÍLII 

          1921 - 1931 

4.      POSVÁTNÁ  PEVNOST  INKŮ  MACHU  

PICCHU  V  PERU 

         1460 - 1470 

5.      CHRÁMOVÉ  MĚSTO  MAYŮ  CHICHÉN  

ITZÁ  V  MEXICKÉM  YUCATANU 

         8.stol. 

6.      ŘÍMSKÉ  KOLOSEUM 

         70 – 80 n.l. 

7.       TÁDŽ  MAHAL  - ÁGRA, INDIE 

           1632 - 1654 

           

Organizace UNESCO se od této  nové sedmičky distancuje.    Alena Šafářová 
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PROČ   SE   ŘÍKÁ … 

...rozetnout gordický uzel 
Proč se s uzlem mořit, když jde jednoduše rozseknout? Toto si asi pomyslel Alexandr Veliký ( 
356 – 323 př. n. l.) při svém tažení po Malé Asii, když jedním mávnutím meče vše vyřešil. 
Nutno dodat, že v tomto případě nešlo jen o nějaký uzel, ale o takový, který uvázal mytický 
král Gordias, vládnoucí ve starověké Frýgii ( území ve vnitrozemí dnešního Turecka). Ten z 
vděčnosti věnuje svůj vůz, který uváže  v chrámu uzlem, nejvyššímu bohu Diovi. Konce lýčí 
nejsou vidět, a tak je prakticky nemožné ho rozvázat. 
 
Epocha vysvětluje… 
Začíná se proto věřit, že ten, komu se to podaří, se stane nejen vládcem Asie, ale celého 
světa. Této legendě prý uvěřil Alexandr Veliký. Řecký historik Plútarchos (asi 46 – 127) 
popisuje, že Alexandr tehdy stojí před vozem a moc dlouho uvažuje o tom, že by se pustil do 
rozvazování. Jednoduše sáhne po meči. Nedlouho poté se skutečně stane mocným vládcem, 
i když ne celosvětovým. Rozetnout gordický uzel tak znamená rázně se vypořádat se situací, 
která je nepřehledná, složitá a zdánlivě neřešitelná. Vyžaduje to kus odvahy a rozhodnosti. 
 
...sisyfovská práce 
Pokud někdo zmíní sisyfovskou práci, má na mysli činnost, která je namáhavá, nesmyslná a 
bezvýsledná. Kořeny tohoto slovního spojení se dají najít v mytologii antického Řecka. Tehdy 
žije ve městě Korint král Sisyfos, podle mýtů jeho zakladatel i jeden z nejchytřejších lidí na 
světě. Snaží se však přelstít nejen obyčejné smrtelníky, ale i samotné bohy a neví, kdy má 
skončit. A to se mu krutě vymstí. Když je jeho kousků příliš, spočítají mu bohové jeho 
prohnanost i s úroky. Pořádně se nadře, a navíc to vůbec nikam nevede. 
 
Epocha doplňuje… 
A  co že to má Sisyfos vlastně za práci? V eposu Odysseia se o tom rozepisuje slavný   antický 
literát Homér. Ithacký král Odysseus cestou z trojské války rozhněvá samotného boha moří 
Poseidona a ten mu ztrpčuje návrat domů. Král se ocitne dokonce i v podsvětí, kde za své 
činy pyká Sisyfos. Odysseus popisuje, jak nešťastník musí holýma rukama vytlačit na kopec 
obrovský kámen, ale když už se ho chystá překulit přes vrchol, balvan se vždy vysmekne a 
skutálí se dolů. 
 
...starý jako Metuzalém 
Mnoho biblických osobností se dožívá úctyhodného věku. Více než 900 let se dožil například 
samotný Adam a někteří jeho potomci. Pozadu nezůstává ani Noe, známý díky vlastnoručně 
postavené arše, ve které přečkal potopu světa. Dožil se 950 let! Ale ani on není nejstarší. 
Podle Bible vítězí jeden z deseti patriarchů jménem Metuzalém. 
 
Epocha dodává… 
V knize Genesis (5,18-27) je o jeho věku napsáno,že se dožil 969 let a ještě ve věku 187 let 
zplodil syna Lámecha. Tak vysoký věk biblických postav nedává spát mnoha badatelům. 
Někteří si myslí, že při přepisování nebo překladu muselo dojít k chybě a byly zaměněny 
měsíce za roky. Pak by se i „přestárlý“ Metuzalém dožil zhruba 81 let a otcem prvního syna 
by se stal v 17 letech. To však jiní učenci s ohledem na další důležitá tvrzení Bible odmítají. 
podle Epochy  6/2022 
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HROZÍ  NÁM  EKOLOGICKÁ  DIKTATURA ? 

 

V českém překladu zpracované a vlastními komentáři doplněné zkrácené znění článku 
německého novináře a spisovatele Ansgara Grawa dle jeho knihy „Die Grünen.Eine kritische 
Bilanz“ (únor 2020). 
Shora uvedenou otázku si klade autor stejnojmenného článku v pátečním vydání německých 
novin DIE WELT ze dne 14. února 2020 - přední německý žurnalista Ansgar Graw. Odpovědět 
na tuto řečnickou otázku mohu jako očitý svědek těchto událostí v sousední zemi za něj: 
ekologická diktatura v dnešním Německu již pevně zapustila své kořeny a stala se spolu 
s diktaturou veřejného mínění prvnímí stupni na cestě k totalitnímu režimu, který zemi hrozí. 
Tamější strana Zelených stojí nejen v první řadě radikálních „vylepšovatelů světa“- ale i 
uchází se spolu s dalšími levicovými silami o absolutní politickou moc ve státě a činí si 
dokonce nárok na křeslo spolkového kancléře. To vše nahání hrůzu a oživuje znovu neblahé 
vzpomínky na radikální ideologie novodobých dějin lidstva a jejich důsledky, o nichž jsme se 
domnívali, že navždy patří do propadliště dějin. Pod zn.: „vyměním tvůj strach z hrozící 
klimatické apokalypsy za naši ideologii“ rozvířili němečtí Zelení dosud nevídanou propagační 
kampaň v zemi tradičně až neuroticky bojácného metafyzického národa, trpícího dodnes 
zřejmě nevyléčitelnými komplexy ze své minulosti i obavami z budoucnosti. Co strana 
Zelených zamýšlí se svou ideologií, nastiňuje autor článku ve vybraných pasážích ze své knihy 
„Zelení u moci. Kritická bilance“, vycházející v těchto dnech, hned v úvodu v podtitulku: ve 
jménu ochrany klimatu naší planety (a s tím samozřejmě jedním dechem vždy citované 
ochrany lidských práv) zamýšlejí poradci vlády (!!) zlikvidovat postupně dnešní demokracii. 
Intelektuálové požadují vyvíjet tlak na majitele v jejich očích nepřípustných automobilů SUV 
a na milióny těch, kteří tráví svůj zasloužený odpočinek na dovolených (!), které neodpovídají 
představám této „zelené“ agresivní menšiny německého obyvatelstva. Těžko si představit 
něco absurdnějšího. Je však pouze začátek... 
I když někdejší šéf strany Zelených, Ralf Fücks, spolu se svou ženou Marieluise Beck kdysi 
zakladatel  a dnešní provozovatel nevládní organizace „Zentrum Liberale Moderne“, 
vehementně popírá věčný sen mnoha „Eko-Zelených“ o ekologické diktatuře, píše levicový 
týdeník „Freitag“ v lednu 2019 v podtitulku ke svému článku o rychlostním limitu, zákazu letů 
letadel atd.: „Tvrdý zásah zachrání planetu“. Hans Joachim Schellnhuber, do roku 2018 
ředitel  Institutu pro výzkum ovzduší, dnes nejdůležitější poradce kancléřky Angely 
Merkelové v těchto otázkách, navrhuje s naprostou vážností, aby byl řádně volený dnešní 
parlament doplněn o nevolené (!) členy „Rady budoucnosti“ s právem veto, kteří by 
prakticky měli kdykoliv možnost zablokovat jakýkoliv „neodpovídající“ zákon. Návrh, který 
znamená konec současné parlamentární demokracie. S podobným návrhem přišel i 
Bernward Gesang, profesor ekonomické etiky na Univerzitě Mannheim. Znalecká rada pro 
ochranu životního prostředí (Umweltrat), poradní grémium spolkové vlády, které se podílí na 
tvorbě zákonů, navrhuje v otázkách „závažných podezření“ ve věci „ohrožení příštích 
generací“ suspenzivní právo veto, vedoucí k odmítnutí či změně tohokterého návrhu zákona. 
Grémium si vymiňuje disponovat zde „Hard Power“. Proti tomuto záměru hlasoval jediný 
člen (členka) rady Lamia Messari-Becker, která celý záměr označila za „neslučitelný 
s parlamentární demokracií, zakotvenou v ústavě“. Již v roce 2011 varoval přední německý 
ekonom Carl Christian von Weizsäcker slovy: “pohybujeme se směrem k ekologické  
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2) 
diktatuře.“ Zakladatel a vůdčí osobnost dnešního hnutí aktivistů odporu proti současným 
zákonům a pravidlům soužití společnosti, všeobecně obávané organizace Extinction 
Rebellion, Roger Hallam, se vyslovil (ve smyslu Karla Marxe - viz závěrečná slova jeho 
Komunistického manifestu) pro možnost svržení vlády v případě nutnosti, přičemž „možná 
někteří by zemřeli“ - doslovný citát. Čtenář nevěří vlastním očím.  
„Tyranie ctnosti“ je vždy nabíledni, jestliže se s vážností diskutuje  o zákazu letů, zákazu 
automobilů s motorem na fosilní paliva či zákazu hovězího masa před tím, než existuje 
adekvátní, financovatelná náhrada či řešení problému. V tomto kontextu  pěje ekonom 
University Siegen Niko Paech, hlásající teorii „postrůstové ekonomie“, píseň nového 
kalvinizmu. Ve vysílání německé rozhlasové stanice Deutschlandfunk požaduje vysokou CO2- 
daň, která (citát) „nám znechutí lety na dovolenou, požívání masa, vlastní střechu nad hlavou 
či ježdění autem“. Dále požaduje „postupnou likvidaci průmyslu“. „Jestliže zredukujeme 
pracovní čas až na 20 hodin týdně a snížíme vlastní příjmy, bude to významný příspěvek 
k ochraně klimatu. V získaném volném čase se můžeme pak věnovat „užitečným věcem“. A 
zcela důležité je společné používání automobilů, zahrad, nástrojů a nářadí pro zredukování 
objemu průmyslové výroby - požaduje zmíněný intelektuál, jehož autor článku nazývá 
„vulgo-zastáncem“ teorií francouzského filozofa a spisovatele Rousseau a ekosocialistou. 
Myslím si spíše, že čtenáře při čtení těchto řádek napadne jiné pojmenování... 
To ale není ještě vše: Paech požaduje „vzpouru jednajících, kteří se vzbouří proti „šílenství 
růstu blahobytu společnosti“. Doufá, že „lidé znovu začnou diskutovat a kritizovat se 
navzájem - že spor začne tím, že svému sousedovi řeknu: Poslyš, jak to, že sis zarezervoval 
cestu lodí po moři? Kdo ti dal právo vlastnit SUV-auto? Proč létáš na lyžařskou dovolenou 
letadlem? Toto vše se musí stát tématem v rodinách, ve školách, ve veřejných institucích, ve 
všech rozhovorech, tématem ve všech restauracích!“ Konec citátu. Poté, co tyto řádky, 
doslova přeložené z originálního textu, po sobě čtu, mne napadá pouze jedna myšlenka: jak 
je možné, že tito lidé mají v Německu zodpovědnost za univerzitní vzdělávání dalších 
generací? 
Autor článku Ansgar Graw uvádí s nemalou dávkou „šibeničního humoru“ v dalším textu 
svou fiktivní představu budoucí restaurace „ U hbitého cyklisty“, v němž si sypou popel na 
hlavu a pokání činí majitelé SUV a ti, kteří se právě vrátili z dovolené na moři či na lyžích. 
Pospolu tam sedí muži a ženy v oděvech z juty, pijí vodu z posledního deště - samozřejmě ne 
ohřátou v podobě čaje či jiného nápoje - s ohledem na chybějící energie. Mezitím přinese 
kuchařka v hliněné míse brambory se šťovíkovým salátem z vlastní zahrádky - vidlička a lžíce 
kolují v jediném exempláři kolem stolu... Nepříliš radostná představa. 
Zřejmě se shora jmenovaný profesor nakonec „zalekl vlastní kuráže“ - radikálního postupu, 
který navrhuje pro prosazení cílů Zelených - když prohlásil, že nechce zavedení „Eko-
diktatury“ - nýbrž realizaci tohoto všeho na základě vlastního přesvědčení...                                                         
Jak známo, je cesta do pekla vždy dlážděna dobrými předsevzetími a vytčený cíl vždy světí 
prostředky - u Calvina stejně jako u Nicollo Machiavelliho - říká dále Ansgar Graw. Během 
Francouzské revoluce existoval výbor pro „sociální podporu“, který byl Robespierem 
„přeorientován“ na nástroj jakobínského teroru před tím, než tento „nepodplatitelný“ sám 
skočil na guillotině. V Íránu existuje „dozorčí rada“, která veškeré zákony přezkoumává  
3) 
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z pohledu islámu a tyto případně anuluje. Kromě toho existuje v islámských zemích 
„náboženská policie“, která konfiskuje neislámské výrobky jako dětské panenky Barbie. Muži, 
kteří se baví na veřejnosti s nevdanými ženami, jsou zatýkáni, homosexuálové popravováni a 
ženy s lakovanými nehty bičovány. V žádné z těchto společností nebyl tento vývoj  toto 
předem předvídatelný, či dokonce avizovaný. 
Redaktor německých novin DIE ZEIT Bernd Ulrich hovoří ve své knize o ekologiii o tom, že je 
„vědomé ignoranci společnosti nutno konečně ukázat hranice“  - „nejsme zde dostatečně 
radikální“. Dalšího komentáře zde jistě netřeba. 
Rakouský sociální filozof Friedrich August von Hayek označil představu, že člověk „může 
předělávat svět libovolně k obrazu svému“ jako „zcestnou namyšlenost“v oblasti našich 
vědomostí. Na základě tohoto výkladu, vycházejícího z mylných předpokladů, ohrožuje 
socializmus životní standard, a dokonce životy lidstva. 
Na závěr svého článku autor vyslovuje svou obavu slovy: „Zelené hnutí“ si musí dát velký 
pozor, aby neopakovalo chyby dobře míněného, avšak nekonečné utrpení způsobujícího 
socializmu. 
Článek napsán za použití doslovných citátů autora ve zkráceném znění, s doplněním 
vlastními poznámkami k textu. 
Originální pramen informací: 
Ansgar Graw: „Die Grünen. Eine kritsche Bilanz“, nakladatelství FinanzBuch Verlag München, 
17.2.2020 
Jan Vaněk 
        

 

PRO   POBAVENÍ … Zákeřná čárka v češtině 

Krátké a výstižné příklady, co udělá ve větě „obyčejná“čárka. 

Ani si neuvědomujeme, jak důležitá je v českém jazyce interpunkce. 

 

1.    Tvoje stará pila leží ve sklepě. 

2.    Tvoje stará pila, leží ve sklepě.       :-) 

        a další… 

1.      Popravit, nelze udělit milost. 

2.      Popravit nelze, udělit milost.        :-) 

          a do třetice konkurz na sekretářku... 

1.       Co zas chcete, pane řediteli? 

2.       Co, zas chcete, pane řediteli?       :-) 

 

                                               Čeština je zkrátka úžasná! 
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V každé větě je ukryté naše město 

 

Byla to silná bouřka, viděl jsem i kulový blesk. 

Bobr nově povalil starou vrbu u potoka. 

Mezi sousedy se roky táhla pře rovnající se vyostřenému konfliktu. 

Žádný Čech ebolou neonemocněl. 

Tondo, bruš kameny pořádně! 

Naše děti si pokaždé vyberou nejdražší hračky. 

V kanceláři chyběl pořadač i celá složka s osobními údaji. 

 

Řešení: 

Mikulov, Brno, Přerov, Cheb, Dobruška, Beroun, Dačice 

 

                                                                                                            Alena Šafářová 

 

ŽILI   A   ŽIJÍ   MEZI   NÁMI 

čp.151 – Kuhnovi, Hanušovi 

Františka Kuhna  zavedla do Jablonného nad Orlicí státní služba. Po zřízení četnické stanice 

(1906) zde nastoupil  v roce 1910 jako četnický strážmistr. Ubytován byl v nájmu v čp.143, 

později v čp.38. 

 

František Kuhn se narodil  3.prosince 1881 v obci Pecka v rodině barvíře 

Jana    Kuhna a Františky, rozené Štaffové. 

 
V našem městě poznal i svoji budoucí ženu Annu Tomkovou,  která se narodila 

22.července 1893 v obci Lukavice v čp.133 v rodině rolníka Josefa Tomka a Albíny, 

rozené Hubálkové. U obchodníka se smíšeným zbožím Petra Hubálka (Jablonné nad 

Orlicí čp.23) se od roku 1905 začala učit jako příručí. 

 

 Na začátku září 1914 si v kostele sv. Bartoloměje v našem městě řekli své „ano“.  Společný život začali 

v čp.33, později bydleli v nájmu v čp.166, kde se narodily dcery Jiřina (18.října 1916), Libuše (9.října 

1918, provdala se za úředníka Josefa Moučku) a Věra (21.dubna 1921, provdala se dozorce finanční 

stráže Josefa Šťastného, později úředníka ONV v Žamberku). 

Na začátku 30.let koupili čp.151, kde  našli nový domov, a Anna Kuhnova si zde otevřela obchod se 

smíšeným zbožím. Všechny tři dcery se pod jejím dohledem  vyučily obchodními příručími. 

 

Druhá část našeho příběhu začala 1.prosince 1878 ve Rtyni v Podkrkonoší v čp.35.  

V rodině chalupníka Antonína Hanuše a jeho ženy Anežky, rozené Hanušové, se narodil syn Adolf. 

V chudém kraji, kde byla nouze o zaměstnání, našel práci až v Žacléři, kde pracoval jako horník. 
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Alois Hanuš je v přední řadě z našeho pohledu vpravo. 

V listopadu 1903 se v Batňovicích oženil s Cecílií, dcerou krejčího Vincence Hendricha a Marie, rozené 

Hanušové. Společný život začali v Žacléři v čp.216, kde se v roce 1904 (21.června) narodil syn Alois 

a v roce 1906 (26.března) syn Adolf.  

 

Na začátku 20.let Adolf Hanuš ovdověl a na pozvání svého syna Aloise našel nový domov v Jablonném 

nad Orlicí, kde pracoval jako tovární vrátný u firmy Isolit.  

Nové rodinné štěstí našel s Marií, dcerou zedníka Ferdinanda Beneše z Mistrovic. Společnou pouť 

životem začali v říjnu 1930 v Žamberku.  

 

Za rok po svatbě se narodil syn Bohuslav (nástrojař Tesla) – /žije s manželkou v domě čp.292, 

pozn.red./, v roce 1933 syn Miroslav (autodoprava VaK). 

 Adolf Hanuš stačil pro svoji rodinu postavit dům čp.292,  v roce 1935 však náhle zemřel. 

 

Nejstarší syn Alois (1904) se po studiích na obchodní akademii přihlásil na inzerát firmy Isolit a po přijetí 

tam nastoupil jako účetní. Svojí vlastní pracovitostí a pílí se vypracoval až na post disponenta firmy 

(hlavní účetní).  

Od příchodu do našeho města se zapojil do společenského života. Byl činovníkem Sokola – cvičitelem 

a vzdělavatelem, angažoval se v turistickém oddíle  a při výchově mládeže. 

 Vlastní zážitky z dětství v hornické rodině u něho vzbudily velké sociální cítění. Víra v lepší společnost 

pro obyčejné lidi byla v jeho názoru spjata se socialistickou revolucí v Rusku. Na začátku 30.let využil 

příležitosti a odjel na poznávací zájezd do SSSR. O svých poznatcích později  vyprávěl na besedách 

v našem městě v roce 1935.  

  

V polovině 30.let našel štěstí i v soukromém životě vedle nejstarší dcery Františka Kuhna -  Jiřiny (1916). 

Než stačil postavit dům čp.301, bydlel s celou svou rodinou v čp.151. V roce 1939 se narodila dcera 

Jiřina, o dva roky později dcera Jaroslava.  

Po vzniku protektorátu Čechy a Morava (1939) byl Alois Hanuš zatčen, vyslýchán pro svoji odbojovou 

činnost (Jasmín), ale pro nedostatek důkazů byl propuštěn. V tomto roce se seznámil s kamnářem 

Dobroslavem Havlíkem z Prahy a v lednu 1940 založili ilegální skupinu KSČ v našem městě. Členy 

skupiny se stali František Petřík, Antonín Fajfr, 

Jan Hubálek, Vlastimila, Marie a Anna 

Černohousovy.  

Hlavním programem odbojové skupiny byla 

agitační a propagační činnost a organizování 

finanční pomoci odboje. Díky napojení na 

ilegální skupinu KSČ „Hanzlík“ vnitřní Praha byly 

šířeny v okolí ilegální tiskoviny (čtrnáctideník 

XIII. pražské organizace KSČ „Za svobodu“, „Rudé 

právo“) a letáky. Finanční příspěvky byly 

předávány osobně Františkem Petříkem v Praze. 
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Po zatčení Dobroslava Havlíka v Praze (srpen 1940) bylo spojení s Prahou přerušeno. Vzápětí se 

podařilo navázat spojení s odbojovými skupinami v Potštejně a v Kostelci nad Orlicí.  

6.září 1941 byl Alois Hanuš zatčen gestapem a vězněn v Hradci Králové. Po týdnu byl za účelem 

konfrontace znovu převezen do Jablonného nad Orlicí. Podle očitých svědků jevil známky krutého 

zacházení (zlomená ruka, podlitiny v obličeji).  

2.října 1941 byl převezen k soudu do Prahy. Stanný soud ho následně odsoudil k smrti zastřelením 

(Ruzyně).  

Z jeho odbojové skupiny byli dále zatčeni Antonín Fajfr (poštovní úředník), František Petřík 

(dělník v lomu), Marie Černohousová (učitelka) a Vlasta Černohousová. Antonín Fajfr a 

František Petřík byli posláni do koncentračního tábora v Terezíně, později  v Mauthausenu, kde 

v roce 1942 oba zemřeli. Sestry Černohousovy byly drženy v koncentračním táboře 

Ravensbrück a do našeho města se vrátily až v červnu 1945 po porážce fašistického Německa.  

  

Na mimořádné schůzi místního národního výboru 20.června 1946 vzpomněl na Aloise Hanuše 

jeho kolega ze zaměstnání – Ludvík Chlumský, předseda MNV. Na další oběť, učitele Jana 

Morávka, ve své řeči vzpomněl ředitel školy František Pelinka. Následně byli oba hrdinové 

vyznamenáni Československým válečným křížem 1939 in memoriam. 

 V polovině 60.let byla Moravská ulice v Jablonném nad Orlicí přejmenována na ulici Aloise 

Hanuše. 

 

Jiřina Hanušová byla jablonské veřejnosti známa jako prodavačka v cukrárně a  v samoobsluze 

(čp.5). Přestože byla na výchovu svých dcer sama, obě dosáhly  vysokoškolského vzdělání.  

 

Mladší dcera Jaroslava vystudovala Střední zdravotnickou školu v Hradci Králové. Tam 

poznala svého prvního muže MUDr. Ladislava Svobodu (vojenský lékař  Praha – Vinohrady). 

Později se provdala za Miroslava Žáčka, kapitána čs. Aerolinek. 

 

Starší dcera Jiřina vystudovala Karlovu univerzitu v Praze obor žurnalistika – psychologie. Její 

jméno je spojováno se založením moderního psychologického poradenství v Československu. 

Svojí odbornou prací a hlavně stylem upoutala pozornost časopisu Mladý svět (60.léta 

20.století), který jí nabídl rubriku  poradenství pro dívky a mladé ženy -  Dopisy pro Sally. 

 

 Na svou profesi a životní náplň později vzpomínala: „Může za to moje maminka, protože měla 

málo času a vždy mě otázkami tak zpražila, že mě přešla chuť se svěřovat. To bych já své dceři 

nikdy neudělala! Neměla jsem ještě tehdy dceru, a tak jsem to své někdejší rozhodnutí vložila 

do své práce, abych pomohla dcerám jiných maminek, jimž se nelze z různých důvodů 

svěřovat.“ 

 Psycholožka si dobře uvědomovala, že se mladí lidé potřebovali občas někomu svěřit. „Snažila 

jsem se, aby kluci a holky, kteří mi do Mladého světa psali, ve mně viděli moudrou rádkyni. 

Řídila jsem se dvěma hesly – Neplakat nikdy nad rozlitým mlékem a Všechno jde, když se chce.“ 

 

Mezi její další činnosti patřila spolupráce s Manželskou poradnou v Praze – západ.  

Po sametové revoluci v roce 1989 se angažovala v občanském sdružení AIDS pomoc, v roce 

1993 se stala vedoucí vzdělávací publicistiky Českého rozhlasu. V roce 1998 stála na samém 

začátku projektu Pomozte dětem.  

 

Mimo publikační činnost v MS jí byly vydány dvě knihy – Hubneme pohybem aneb Co 

Věstonická venuše nevěděla (1981) a Milá Sally aneb Dobrá rada nad zlato (1988). 
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Pokud měla volný čas, vyšívala a ráda poznávala krásy okolní přírody doma i v zahraničí.  

Plna plánů a energie náhle opustila českou společnost 22.října 1999.  

Poslední odpočinek našla v rodinném hrobě v Jablonném nad Orlicí. 

 

 

                                                                                  Pavel Kalous 

                                                                                  Mlýnská 545 

                                                                                  Jablonné nad Orlicí 

      

  
 

 

Citace k zamyšlení 

 

 

„Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. 

   Velice inteligentní vědí, které polovině.“ 

                                                                              George Bernard Shaw, 

                                                                              irský dramatik, 

                                                                              nositel Nobelovy ceny za literaturu 1925  

 

„Ono je lepší mluvit s chytrým člověkem o něčem hloupém 

    než s hlupákem o něčem chytrém.“ 

                                                                         Jan Werich, 

                                                                         spisovatel, dramatik, herec a scénárista 

Vaše redakce 
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NOVÝ NĚMECKÝ ZÁKON : Jednou za rok může každý změnit 
libovolně své pohlaví a křestní jméno 

  
Podtitulek: Jsme skutečně ty pitomé ovce, které si samy vybírají svého řezníka?  
  
Před nedávnem, když jsem citoval absurdní myšlenky současných genderových fanatiků, 
slova autora knihy „Der deutsche Untertan“ (Německý poddaný), významného německého 
spisovatele současnosti Josefa Krause, mysleli si jistě mnozí čtenáři, že přeháním a že realita 
není tak děsivá, jak ji líčí autor knihy v originále a já v překladu. Bohužel opak je pravdou. 
 
 Německo, dosud  velice „zdrženlivé“ ve vojenské pomoci Ukrajině, opět ukázalo svou tvář na 
„daleko významnějším“ poli – a sice  jako GENDER-MUSTTERKNABE (vzorný žáček, lépe 
řečeno „štrébr“) - a opájí se rolí  „předběžce“ v často téměř perverzním „genderovém 
maratónu“, nastartovaném před několika léty stejně perverzními akademiky na amerických 
univerzitách (i v Německu je dnes již přes 200 Gender-profesorů na univerzitách!!) . 
Maratónem, popsaným trefně v dnes již proslavené knize známého autora Douglase 
Murraye „Šílenství davu“. 
 
 Krátce a jasně: v Německu s 83 milióny obyvatel je zhruba 3000 transsexuálů, kteří jsou 
údajně společností „tvrdě diskriminováni“ - stejně jako homosexuálové a lesbičky. Já si 
vzpomínám na léta svého mládí v totalitním komunistickém režimu, kdy jsme byli přátelé 
s homosexuály, kdy je nikdo veřejně nediskriminoval, naše kamarádky je dokonce považovaly 
za milé, zdvořilé  kluky, kteří je za žádných okolností neuvádějí do nesnází. Oni na oplátku 
spolu s ještě „neviditelnějšími“ transsexuály, kterých bylo jistě v celé zemi  tehdy jen pár 
desítek, nepřišli nikdy na myšlenku, napůl či zcela nazí, za jásotu statisícového řvoucího  davu 
jako dnes v Berlíně a jinde, ukazovat se na zvlčilých „Loveparádách“ na alegorických vozech a 
demonstrovat tak svou ojedinělost a nadřazenost menšin nad „masami“. Tak tomu bývalo. 
Dokonce i u nás za „komančů“.  
 
Včera vyšel v největším německém deníku BILD článek, který přikládám v originále a jehož 
obsah v mém následujícím volném překladu asi zatřese i s těmi největšími snílky a slepými 
obdivovateli levicového „Bruselu“, „pilotovaného“ Německem a Francií,  kde je původ toho 
všeho. Tamější „inženýři lidských duší“ a „vylepšovatelé světa“ si totiž vzali do hlavy, ve své 
obvyklé „laboratoři“ Německu, postavit dosavadní svět na hlavu „ignorováním biologických 
zákonů přírody“  tak, jak to stojí velkými písmeny na titulní stránce výše uvedených novin.  
Nyní zcela konkrétně: v Německu platí od roku 1980 zákon o transexuálech, který v zásadě 
pro změnu pohlaví vyžaduje dva nezávislé odborné posudky. I to je moc pro dnešní německé 
„politické polobohy“ pod taktovkou ministra spravedlnosti Marco Buschmanna a zelené 
političky Lisy Paus, kteří si vzali do hlavy nejen „přelstít“ přírodu a její biologické zákony, ale i 
povýšit se nad pánaboha i všechny bohy ostatní, na světě existující.  
 
Uprostřed příštího roku 2023 má v Německu vejít v platnost nový zákon - namísto dosavadní 
aktualizovat, jeho „neslýchané“ pasáže, údajně diskriminující jmenované menšiny, dle 
potřeby vypustit či přepracovat - avšak u odborných posudků zůstat.  
Namísto toho mohou dle nového zákona napříště děti od svých 14 let LIBOVOLNĚ, JEDNOU 
ROČNĚ měnit (za „přiměřený“ poplatek na matrice) nejen své POHLAVÍ, nýbrž i KŘESTNÍ 
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JMÉNO. Vsadím se, že mnohým z vás, kteří tyto řádky právě čtete, tuhne úsměv na rtech - o 
ty slabší z nás se pokouší možná i infakrt...  
Nový zákon znamená totiž automaticky polarizaci společnosti, její rozeštvávání - a hlavě 
bude mít těžké následky u tisíců mladých lidí. Změna pohlaví bude napříště možná i BEZ 
příslušné operace. Což znamená (uvedeno v článku) další absurdity: SPORT: povolí-li to 
příslušný sportovní klub, může „předělaný“ muž startovat za ženy.  
Redakce se dále ptá, co se stane, když se dosavadní muž prohlásí za ženu  proto, aby získal 
výhody v zaměstnání. I tato otázka zůstává bez odpovědi... Důsledky v obou případech jasné 
- netřeba jmenovat. Mnohé ženy se cítí již dnes pozorovány a obtěžovány v převlékacích 
kabinách na koupalištích, v obchodních domech, atd.  
Na dotaz redakce bylo sděleno. TOTO, stejně jako používání příslušných toalet, NEBUDE 
novým zákonem ŘÍZENO. A basta! Když rodiče dítěte, které od 14 let může na zmíněné 
matrice žádost podat osobně, nebudou s tím souhlasit, bude celou věc ŘEŠIT příslušný „soud 
pro rodinu“ (Familiengericht). A tak se noví vládci světa dnes vyvlékají ze své zodpovědnosti. 
 
 Raději skončím se svým povídáním, dělá se mi opět zle od žaludku, jak v poslední době 
často. Otupělý německý národ bude ke všemu nakonec mlčet jako ke všemu ostatnímu. 
V posledním odstavci článku je věta: „Svazy pro ochranu dětí jsou s návrhem zákona 
SPOKOJENY, církve jsou sice ZATÍM formálně VELICE ZDRŽENLIVÉ, ale (cituji doslova) „musí si 
to vše ještě v klidu rozmyslet“.  
Kdo z vás rozumí německy, najde tato slova nahoře v německém originálu článku.  A zcela 
nakonec: nepřipomíná vám to vše cosi? To cosi je pro pamětníky zrůdná komunistická 
totalita, diktující svá „pravidla hry“ druhým.  
Nebudeme-li se zde bránit, jsme podle známého výroku „pitomými  ovcemi, které si samy 
vyberou svého řezníka“. 
Bůh opatruj naši společnou vlast! 
  
Jan Vaněk, 2. července 2022 
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