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Úvodní slovo
Před třiceti lety přišla změna, která se sama nabízí jako úvodní slovo tohoto nezávislého
Občasníku.
Vážení čtenáři, spolupracovníci, přátelé IB - vážení svobodní lidé,
jako mladý člověk, který vyrůstal v komunizmu, si pamatuji na podnikový časopis Kontakt,
který vycházel ve fabrice Elektropraga Hlinsko, kde jsem se vyučil a začal pracovat.
Byl to časopis lidu, tenkrát se říkalo dělnické třídy, která v čele s komunistickou stranou vedla
společnost… Ve skutečnosti to byl list komunistů, lidově řečeno bolševiků, a jejich
pomocníčků, kam psali svoje propagandistické žvásty. Příspěvky se uveřejňovaly pod
hlavičkou tvrdé cenzury, aby se Jarda náhodou neunáhlil a pod tlakem chlapů z dílny
nenapsal něco nevhodného, co by režimu vadilo…
Takto koncipovaný časopis měla tehdy většina komunistických fabrik. Lid se musel držet u
huby a bylo potřeba ho krmit pokrokovými a budovatelskými myšlenkami přivezenými
z Kremlu.
To vše se změnilo sametovou revolucí v roce 1989!
Omlouvám se všem, kteří tenkrát stáli na druhé straně a tato slova jim nejdou pod nos. Ale
věřím, že jistě již pochopili…
Dnes si můžeme v naší demokratické společnosti, lidské fabrice, a navíc v továrně, která má
duši, napsat do svobodného Občasníku, co nás napadne, je-li to tedy slušné.
Můžeme takto svobodně oslovit stovky vnímavých čtenářů.
Jsme pevně přesvědčeni, že to bude vytištěno, a hlavně, až to vyjde, máme jistotu, že nám
večer u domu nezastaví Tatra 603, ze které by v dobách před rokem 1989 vylezli pánové
v kožených kabátech a odvezli by nás na dlouhé roky neznámo kam… Nikdo nás
neperzekvuje a nenapadá… Můžeme svobodně vyjádřit svůj názor… Máme možnost volně,
nezávisle a samostatně se rozhodovat a jednat…
Cítíte tu svobodu?
Já ano!
Využívejme ji tedy, když jsme si ji vydobyli!
Já to říci mohu, protože jsem se v roce 1989
účastnil stávky, byť jako běžný stávkující, ale
byl jsem u toho… A klobouk dolů před všemi,
kteří se tehdy postavili do organizování všech
těch listopadových událostí a ujali se slova!
Klobouk dolů, pane Štěpánku…
Vřele doporučuji příspěvek, který jsme si vypůjčili
z Letohradského zpravodaje o tom, jak to probíhalo
v Letohradě…

Milan Žemlička, personalista IB
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Słowo wprowadzające
Trzydzieści lat temu nastąpiła zmiana, która sama w sobie przedstawia się jako słowo wstępne tego
niezależnego czasopisma.
Drodzy czytelnicy, współpracownicy, przyjaciele IB - drodzy wolni ludzie, jako młody człowiek, który
dorastał w komunizmie, pamiętam firmowe czasopismo Kontakt, które było publikowane w fabryce
Elektropraga Hlinsko, gdzie się uczyłem i zacząłem pracować.
Było to czasopismo ludzi, zwanych wówczas klasą robotniczą, która na czele z komunistyczną stroną
przewodziła firmę ... W rzeczywistości był to list komunistów, popularnie mówiąc bolszewików i ich
pomocników, gdzie pisali swoje propagandowe bzdury. Treści artykułów były publikowane pod
twardą cenzurą, aby Jarda przez przypadek nie zawahał się i pod presją chłopaków z warsztatu nie
napisał nic niestosownego, co przeszkadzałoby reżimowi…
Takie czasopismo miała większość fabryk komunistycznych. Ludzie musieli trzymać gębę na kłódkę i
"karmić" to czasopismo postępowymi i konstruktywnymi pomysłami przywiezionymi z Kremla.
Wszystko to zmieniło się wraz z rewolucją w 1989 roku!
Przepraszam wszystkich, którzy byli wówczas po drugiej stronie, a te słowa nie mogą przejść im przez
gardło. Ale wierzę, że z pewnością rozumieją ...
Dzisiaj, w naszym demokratycznym społeczeństwie, fabryce ludzi, a ponadto w fabryce, która ma
duszę, możemy napisać do bezpłatnego czasopisma, co tylko przyjdzie nam na myśl, jeśli jest to tylko
przyzwoite.
W ten sposób możemy dotrzeć do setek otwartych czytelników. Jesteśmy głęboko przekonani, że
zostanie to wydrukowane, a zwłaszcza jesteśmy pewni tego, że gdy czasopismo się ukaże wieczorem
pod naszym domu nie zatrzyma się Tatra 603, z której w czasie przed rokiem 1989 wyszliby panowie
w skórzanych płaszczach i odwieźli by nas na wiele lat niewiadomogo gdzie... Nikt nas nie prześladuje
i nie atakuje ... Możemy swobodnie wyrazić swoją opinię … Mamy możliwość swobodnego,
niezależnego decydowania i działania ...
Czujecie wolność?
Ja tak!
Więc wykorzystajmy ją tutaj, skoro na nią zasłużyliśmy !
Ja to mogę powiedzieć, ponieważ wziąłem w 1989 roku udział w strajku, co prawda jako zwykły
napastnik, ale byłem tam ... I czapki z głów przed tymi wszystkimi ludźmi, którzy wtedy wstali, aby
zorganizować wszystkie listopadowe wydarzenia i zabrali głos!
Szacunek, pane Štěpánku…
Polecam artykuł, który pożyczyliśmy z Letohradského biuletynu, na temat tego, jak to przebiegło w
Letohradzie…

Milan Žemlička, pracownik działu personalnego IB
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IB On-line
Někde se propouští, jinde se zavírají fabriky, my navyšujeme výrobu!
-

Rok 2019 je skoro minulostí. Opět jsme zapsali pár skvělých dat do historie firmy a našich
vzpomínek…
Den otevřených dveří byla jedna velká paráda! Děkujeme všem, kteří přišli, a hlavně díky do
vlastních řad za přípravy a organizaci této prezentace firmy.
Zatímco jinde se propouští, a dokonce zavírají fabriky, my jsme dostali zakázky nad běžný rámec!
Takže lidi přijímáme a to je dobře!
Příští rok se chystáme do velké soutěže o zasedačku roku. Budeme se hlásit hned se dvěma tituly:
Šourúm Motúčka a Time Machine.

-

Motúčko team se připravuje na vánoční žně. Koncem
roku jsme zaznamenali obrovskou pozornost o model
Double Jumbo. Zahraničí má zájem zejména o tuto větší
techniku, která uveze kolem 500 kg. Jsou opět napřed!
Zatímco Západ odstavuje benzínové stroje a využívá
akutechniku, Východ zatím jen okukuje a oťukává, ale to
sem určitě brzy dojde. Tentokrát – jako už ostatně
mnohokrát - z Východu oklikou přes Západ zpátky
domů na Východ.

-

Na Lisovně jsme spustili nový software Comes, který vydatně pomůže kvalifikovaně řídit výrobu a
vyhodnocovat všechny potřebné údaje v on-line. Tedy už žádné Voni, Někdo, Nevim, To Nikdo Neřek,
Á mysme to řikali… Ale jauvajs, ta adresnost, ta bolí! Rozjezd je tudíž jako vždy úplně normální –
bohužel. Namísto oslavných fanfár, oprávněné hrdosti a radosti je tu odpor a torpéda namířená pod
čáru ponoru.
Více v příspěvku Karla Slavíka.
Na Kovovýrobě jsme rozjeli nepřetržitý provoz, neboť zakázky se navýšily o 200%.
3D Tisk má první zakázky. Je to určitý výrobně obchodní segment, který přijde brzy na trh, a my
chceme být u toho.
Obchodní divize D5 má spoustu novinek! Mimo jiné nové poloprofesionální kávovary, ke kterým nabízí i
několik druhů velmi kvalitní kávy.

-

-

Obchodní divize spustila nový e-shop – navštivte www.bravospotrebice.cz

-

28 000. Motúčko má svého zákazníka! Po překonání výrobního čísla 30 000 namíříme na 50 000
vyrobených a prodaných Motúček! Věřme, že se Táta Motúčka s jablonským panem farářem dočkají
100 000. Motúčka, o které se na začátku výroby vsadili! :-)

-

Marketing Motúčka se připravuje na jarní veletrhy. Natáčení v TV bylo hodnoceno úspěšně. Zhlédli
jste nás v Loskutákovi, Polopatě i Hobby naší doby.
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-

Na učilišti v naší Nástrojárně jsme odstartovali hned dva ročníky vedle sebe - SOU Lanškroun a SOU
Letohrad. Nástrojaři 2. ročníků pracují se zkušenými nástrojaři Isolit-Bravo na skutečných zakázkách
světové extratřídy.

-

Vedle toho běží praxe nástrojařů a strojírenských techniků z Letohradu.

-

Pokračujeme v Technických kroužcích pro Základní školu Jablonné nad Orlicí. V Nástrojárně a na
Údržbě se střídají dvě skupinky mladých techniků. :-)

-

Pracujeme také na životním prostředí pod heslem: Není nám jedno… Rozjeli jsme výzvu Suchý vrch Mokrý flek, kterou prezentujeme v samostatném článku.
Jablonský Gurmán rozšířil jídelní lístek o vegetariánská jídla. Opět vám nabídneme příspěvek uvnitř
tohoto Občasníku.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V srpnu jsme začali dodávat obědy do firmy Contipro v Dolní Dobrouči, kde zajišťujeme jak
výdej, tak i provoz kantýny. Jedná se denně přibližně o 200 obědů. Celkově tak v kuchyni
Jablonského Gurmána uvaříme 1250 obědů za den.
V letošním roce jsme investovali do kuchyně částku okolo 600 000 Kč bez DPH. Mezi největší
investice patří konvektomat, pánev a kotel na vaření polévek. Další velkou investicí
připravovanou na začátek příštího roku bude rozšíření mrazicích a chladicích prostor
kuchyně. Předpokládaná výše je v hodnotě 400 000 Kč bez DPH.
U nás ve firmě se sešli příznivci Nadačního fondu S námi je tu lépe!, který podporuje Orlickoústeckou
nemocnici. Sešli jsme se my, dárci, se zástupci zdravotnictví Pardubického kraje a Orlickoústecké
nemocnice, kde jsme zhodnotili dosavadní spolupráci s výhledem na další období. Tato dobročinná
aktivita zaslouží velkou pozornost. Zveme vás opět na zprávu, kterou jsme otiskli.
Od počátku roku 2019 jsme vedle toho všeho přispěli na dobročinnost částkou cca 4.000.000 Kč,
která do konce roku ještě navýší.
Motúčko team otevřel svůj Šourúm, do kterého již pozval více než deset potenciálních zákazníků, a
všichni si Motúčko zakoupili. Nikdo neodjel s prázdnou! Šourúm navštěvují také exkurze a delegace –
tak například asi čtyřicet účastníků schůzky nadačního fondu, obdobný počet - exkurze zastupitelů z
Českých Libchav a okolí - a další.
Jako nesporný fakt nás moc těší, že se v Šourúmu usídlil Genius Loci - Duch Místa, který je v našem
případě technik a vizionář. Projděte Šourúm, osahejte si pracovní modely, projeďte se s nimi a
závěrem se posaďte na sedačku z palet – a uvidíte. Mlask! Nejste-li zatvrzelí, nýbrž otevření, pak
Múza – v tomto případě Genius Loci - vás políbí!
Údržba mimo jiné buduje zasedačku Time Machine. Zavěsila truhlíky s popínavými keři na střechu
Laté, opravuje mateřskou školku, kterou pronajímáme městu Jablonné nad Orlicí za 1 Kč ročně, a
budují jezírka. Více ve výzvě Suchý vrch- Mokrý flek…

Nástrojaři jsou již proškoleni na jejich nový SW Siemens a začíná se rozbíhat celkové propojení a
symbióza sdílení veškerého všeho od prvotní poptávky přes konstrukci, technologii, výrobu, měření
až po závěrečný PPAP (finální soubor dokumentů, že projekt je po všech stránkách v pořádku a může
začít sériová výroba).
V Lisovně jsme zprovoznili další robotizované pracoviště – tentokrát pro zákazníka nejvyššího, kterým
je Škoda Auto.
A připravujeme další robotizovanou výrobní buňku – tentokrát to bude Kovovýroba. Šestiosý volně
programovatelný robot Fanuc bude brousit, vrtat, pilovat – jak se na pořádného poctivého robota
sluší a patří. Inu, nejsou lidi!
Těsně před spuštěním je také plně robotizované pracoviště potisk a montáž Isofixů pro novou octavii.
Cena tohoto pracoviště, jehož součástí je šestiosý robot, potiskovací stroj, kamerový systém,
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-

montážní přípravek, zásobníky a dopravník byla 2,5 mio Kč ( bez potiskovacího stroje ). S tímto
pracovištěm ušetříme práci 8 lidí.
Klopýtavě, namáhavě, se sebezapřením a slzami nakrajíčku (Němci tomu stručně říkají ..mit Ach und
Krach... a Kvido Štěpánek … s hekáním a pšoukáním... ) – ale, hurá, přece jen – zavádíme systém
elektronické fakturace ven i zvenčí! Žádné papíry, žádné běhání s fakturami a jejich následné
silážování v přetížených šuplících – spíše však, upřímně řečeno, „přetížených“ manažerů a referentek
- a dokonce ani žádné skenování – pouze a jenom od počátku až do konce vše digitálně!

Vaše redakce

IB On-line
Gdzieś są zwalniania, gdzie indziej zamykają fabryki, my zwiększamy produkcję…
-

Rok 2019 jest już prawie przeszłością, ponownie zapisaliśmy kilka świetnych informacji do historii
firmy i naszych wspomnień…

-

Dzień drzwi otwartych był świetnym show, dziękujemy wszystkim, którzy przybyli, a zwłaszcza
dziękujemy współpracownikom za przygotowanie i organizację prezentacji firmy.

-

Podczas gdy gdzie indziej są zwolnienia, a nawet zamykane są fabryki, my mamy zamówienia
wykraczające poza normalne ramy, więc przyjmujemy ludzi i to jest dobre!

-

W przyszłym roku wybieramy się na wielki konkurs na salę konferencyjną roku, będziemy zgłaszać
dwie kategorie. Šourúm Motúčka i Time machine.

-

Team Motúčko przygotowuje się do świątecznych zbiorów, pod koniec roku zauważyliśmy ogromne
zainteresowanie modelem Double Jumbo. Za granicą szczególnie interesują się tą większą techniką,
która uwiezie około 500 kg. Znów są przed nami. Podczas gdy Zachód wyłącza silniki benzynowe i
używa Akutechniki, a Wschód tylko zerka i stuka, ale na pewno nadejdzie wkrótce. Tym razem - jak
wiele razy - ze Wschodu objazd przez Zachód z powrotem do domu na Wschód.

-

Na lisovně uruchomiliśmy nowe oprogramowanie Comes, które znacznie pomoże
wykwalifikowanemu zarządzaniu produkcją i ocenie wszystkich niezbędnych danych on-line. Teraz już
żadne Oni, Ktoś, Nie wiem, Tego nikt nie powiedział, A my to mówiliśmy ... Ale tak, ta zmiana boli!
Początek jest więc całkiem normalny - niestety. Zamiast wspaniałych fanfar, uzasadnionej dumy i
radości, jest opór i niechęć. Więcej w artykule Karela Slavíka.

-

Na dziale produkcji metali rozpoczęliśmy nieprzerwaną produkcję, ponieważ zamówienia wzrosły o
200%

-

Druk 3D ma pierwsze zamówienia. To będzie pewien segment produkcji i sprzedaży, który wkrótce
będzie dostępny na rynku, a my chcemy przy tym być.

-

Dział sprzedaży D5 ma wiele nowości, między innymi nowe półprofesjonalne ekspresy do kawy, do
których oferujemy również kilka rodzajów wysokiej jakości kawy.

-

Dział sprzedaży uruchomił nowy sklep internetowy - odwiedźcie www.bravospotrebice.cz

-

28000 Motúčko ma swojego klienta, a po przekroczeniu numeru produkcyjnego 30 000 dążymy do 50
000 wyprodukowanych i sprzedanych Motúček. Wierzmy, że tata Motúčka z Jablonským księdzem
dożyją setnej tysięcznej sztuki Motúčka, o którą na początku produkcji się założyli!

-

Marketing Motúčka przygotowuje się do wiosennych targów. Filmowanie w TV było ocenione
pozytywnie. Byliśmy w Loskutákovi, Polopatě i Hobby naszych czasów.
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- W naszym warsztacie naukowych w narzędziowni rozpoczęliśmy naukę jednośnie dwóch roczników,
a to SOU Lanškroun i SOU Letohrad. Narzędziowcy drugiego roku współpracują z doświadczonymi
pracownikami narzędziowni Isolit-Bravo przy prawdziwych zamówieniach światowej extraklasy.
-

Ponadto odbywa się praktyka narzędziowców i techników inżynieryjnych z Letohradu.

-

Kontynuujemy naukę w kółkach technicznych dla szkoły podstawowej JnO. W narzędziowni i na
dziale konserwacji wymieniają się dwie grupy młodych techników

-

Pracujemy również nad środowiskiem pod hasłem: Nie jest nam obojętne …. Rozpoczęliśmy
wyzwanie Suchý vrch - mokrý flek, które przedstawiamy w osobnym artykule.
- Jablonský Gurmán rozszerzył menu o dania wegetariańskie, a my ponownie zaoferujemy Wam
artykuł na ten temat w tym numerze Občasníku.

-

W sierpniu zaczęliśmy dostarczać obiady do firmy Contipro w Dolní Dobrouči, gdzie zapewniamy
zarówno wydawanie, jak i obsługę stołówki. Chodzi o 200 obiadów dziennie. Ogólnie w kuchni
Jablonský Gurmána każdego dnia gotujemy 1250 obiadów.

-

W tym roku zainwestowaliśmy w kuchnię około 600 000 CZK bez VAT. Największe inwestycje
obejmują piec konwekcyjno-parowy, patelnie i kocioł na gotowanie zup. Kolejną dużą inwestycją
planowaną na początek przyszłego roku będzie rozbudowa przestrzeni zamrażania i chłodzenia w
kuchni. Szacunkowa kwota inwestycji wynosi 400 000 CZK bez VAT.

-

W naszej firmie spotkali się zwolennicy funduszu Z nami jest lepiej, który wspiera Orlickoústeckou
szpital. Spotkaliśmy się my darczyńcy z przedstawicielami PK i Orlickoústecké szpitala, gdzie
oceniliśmy współpracę z perspektywą na kolejny okres. Ta działalność charytatywna zasługuje na
wiele uwagi, zapraszamy ponownie do opublikowanego raportu.
Od początku 2019 roku przekazaliśmy około 4 000 000 CZK na cele charytatywne, które wzrosną
jeszcze do końca roku.

-

Team Motúčko otworzył swój Šourúm, do którego zaprosił już ponad dziesięciu potencjalnych
klientów i wszyscy kupili Motúčko. Nikt nie odjechał z pustymi rękami. Šourúm odwiedzają także
wycieczki i delegacje - na przykład około czterdziestu uczestników spotkania fundacji, podobna liczba
- wycieczki przedstawicieli z Českých Libchav i okolic oraz inni. Jako niezaprzeczalny fakt, cieszymy się,
że w Šourúmu osiadł Genius Loci - Duch Miejsca, który w naszym przypadku jest technikiem i
wizjonerem. Przejdźcie przez Šourúm, dotknijcie działających modeli, przejedźcie się nimi, a na koniec
usiądźcie na siedzeniach z palet - a zobaczycie. Mlask! Jeśli nie jesteś uparty, ale otwarty, to Muza - w
tym przypadku Geniuus Loci - cię pocałuje!

-

Pracownicy działu konserwacji budują między innymi salę spotkań Time machine (Wehikuł Czasu),
zawieszają winorośl na dachu Laté, remontują przedszkole, które wynajmujemy miastu JnO za 1 CZK
rocznie, i budują stawy. Więcej w artykule Suchý vrch- mokrý flek…

-

Pracownicy narzędziowni są już przeszkoleni w zakresie nowego oprogramowania SW Siemens i
zaczyna się połączenie i symbioza dzielenia się wszystkim, od początkowego zapotrzebowania,
poprzez projektowanie, technologię, produkcję, pomiary aż do końcowego PPAP (ostateczny zestaw
dokumentów, że projekt ze wszystkich stron jest w porządku i można rozpocząć produkcję seryjną)

-

Na Lisovně uruchomiliśmy kolejne zrobotyzowane miejsce pracy - tym razem dla najwyższego klienta
- Škoda Auto

-

Przygotowujemy kolejną zrobotyzowaną komórkę produkcyjną - tym razem jest to obróbka metali.
Sześcioosiowy, dowolnie programowalny robot Fanuc będzie szlifował, wiercił, piłował - jak pasuje i
zasługuje na prawdziwego robota. Cóż, nie ma ludzi!

-

Tuż przed uruchomieniem jest również w pełni zrobotyzowane stanowsiko pracy druku i montażu
Isofixů dla nowej Octavii. Koszt tego stanowsika pracy, w tym sześcioosiowego robota, maszyny
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drukarskiej, systemu kamer, narzędzia montażowego, tac i przenośnika, wyniosł 2,5 miliona CZK (bez
maszyny drukarskiej). Dzięki temu miejscu pracy oszczędzamy pracę 8 osób.
-

Potykając się, z wielkim trudnem, z samozaparciem i łzami (Niemcy nazywają to krótko ..mit Ach und
Krach ... a Kvido Štěpánek ... z chrząkaniem i wzdychaniem ...), ale, hura, przecież tylko wprowadzamy elektroniczny system fakturowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Żadnych
papierów, żadnego biegania z fakturami i ich kolejnego układania w przeciążonych szufladach raczej, szczerze mówiąc, "przeciążeni" menedżerowie i pracownicy biur, a nawet żadnego
skanowania – wszystko cyfrowo od początku do końca!

Wasza redakcja

PŘEČETLI JSME SI V LETOHRADSKÉM ZPRAVODAJI...

Před třiceti lety začínal Kvido Štěpánek podnikat
Nikdy neuvažoval o podnikání, ale polistopadový vývoj ho donutil.
Před třiceti lety začínal Kvido Štěpánek podnikat. Má za sebou třicet let mravenčí práce a
stojí za ním prosperující firma.
Dnes patří rodák z Jablonného a občan Kunčic mezi nejbohatší Čechy. Obrat firmy Isolit
Bravo přesáhl miliardu.
V roce 1989 byly cítit změny ve společnosti. Uvažoval jste o tom, kdyby režim padl, že
začnete podnikat?
Musím říct, že mě to nenapadlo. Těch důvodů bylo vícero. Za socializmu jsme žili pod
takovým příklopem na sýr a mysleli jsme, že komunismus dlouho vydrží. Když jsem odmítl
nabídku vstoupit do KSČ, můj tehdejší šéf v OEZ mě péroval: „Ty myslíš, že se něco změní?
Nějaká reforma sice bude, ale pořád tu budeme vládnout my, komunisti! A tys zahodil tu
šanci být jedním z nás!“ Nemyslel jsem, že se nějak totálně mýlí.
Přišel listopad 1989. I v menších městech začala vznikat Občanská fóra. Vy jste byl jedním
ze zakládajících členů?
Bylo to asi takhle: V sobotu ráno (18. 11.) jsem pracoval na zahrádce a měl jsem puštěnou
Svobodnou Evropu, kde zrovna hlásili o násilí na Národní třídě. I přes rušičku jsem to slyšel. A
tak jsme se ten večer šli podívat s manželkou a dětmi na letohradské náměstí, kde byl klid.
Ale to se v dalších dnech rychle změnilo! Pamatuji, že tehdy v listopadu 89 už napadl sníh a
lidé vyšlapali cestičku ke kašně, kde zapalovali svíčky.
Vlastně to vyvrcholilo již další den, tedy v neděli 19. listopadu, kdy už nechybělo ozvučení.
Mikrofonem vládl mladý, akční, charizmatický muž, který se evidentně vyznal a uměl mluvit
k lidem. Dělal něco až do té chvíle zcela nemyslitelného: On mluvil proti komunistům! Byl
úžasný!
Kde trčí OEZ, absolutně největší podnik ve městě?! Kdo je tady z OEZ?! Zahřímal, až
v oknech tabulky zadrnčely. Bylo nás tam z OEZ víc, ale všichni mlčeli. Třicet dva let jsem byl
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ticho, a teď už nebudu! Řekl jsem okolním a vystoupil z hloučku. Tak pojď, vrazil mi Vladimír
Zamazal do ruky mikrofon, a už to jelo! Vlak nabíral rychlost a já se stal zástupcem OEZ.
Strach byl všudypřítomný, těch odvážných bylo málo.
Před generální stávkou (27. 11.) jsme se s kunčickými sousedy Hubálkovými rozhodli, že
v sobotu (25.11.) pojedeme na Letnou do Prahy. V pátek večer, kdy zasedal ÚV KSČ, přijel
k nám domů Honza Krejčí, také jeden člen vznikajícího OF v OEZ, celý vyděšený, že se od
svého tchána – významného komunisty - dozvěděl, že komunisti rozdrtí odpor silou. Ministr
Václavík na zasedání před hodinou navrhl, že rozmetá letenské demonstrace nízkoletícími
supersonickými stíhačkami a tankové divize generála Zbytka stojí v bojové pohotovosti!
Stejně tak jsou zmobilizovaní spolehliví milicionáři v okresech!
Prý jsem byl označen jako předseda stávkového výboru OEZ a že nás přijdou v sobotu sebrat
a zavřou. Teď nás sice zavřou, ale jednou – jednou z nás udělají mučedníky! Uzavřel Honza,
řečený Krejčík, aspoň maličko optimisticky.
Měl jsem doma dvě malé děti, manželku a řekl jsem si: Přeci nenechám rodinu doma
samotnou.! Neuvěří, že tu nejsem, budou prohledávat dům, křičet, děti budou brečet, bůhví,
co se ještě bude dít - a tak jsem v sobotu na Letnou nejel a čekal jsem doma, až mě přijdou
sebrat…
Jak to v OEZ pokračovalo?
Staří chlapi v OEZ říkali, to nevyjde. Ve východním Německu
trval převrat tři dny, tady už to trvá pět dní, komunisti se
udrží, a to je špatný. Tak jsem oslovil Jardu Ježka, sekretáře
ředitele, aby mně domluvil schůzku s ředitelem. Ježek si
viditelně oddechl, když zjistil, že za OF bude vyjednávat
Štěpánek, o kterém říkali, že je hodný a slušný a čajíček.
Tehdejší ředitel a předseda ZO KSČ (komunisti stále ještě
rozhodovali o všem) o generální stávce nechtěli ani slyšet.
Obavy, že se vše ještě zvrtne a komunisté revoluci potlačí,
stále přetrvávaly. Pamatuji, že v OEZ si mezi Národní třídou a
stávkou podávali u ředitele Karla Kapouna dveře estébáci
s velitelem milice. Nikdo nevěděl, co se bude dít.
Svým způsobem jsem ředitele litoval. Byl to slušný člověk a byl
v těch dnech mezi dvěma ohni. Z mého pohledu to byl čestný
protivník a řečeno vojenskými termíny – tenkrát jsme byli
všichni vojáci v záloze - jsem ho bral jako velitele jednotky,
která vede už ústupové boje, a on se snaží je vést podle
ženevských konvencí. Později v důchodu se stal nadšeným
zahrádkářem. Dnes je místopředsedou letohradské organizace a přes Motúčko jsme se
z někdejších protivníků stali v posledních letech velkými přáteli.
Během týdne mezi 17. a 26. listopadem bylo nicméně přece jenom čím dál tím více cítit, že
generální stávka bude. V pondělí 27. listopadu v šest ráno už otočili i komunisté v OEZ a
připustili, že stávka bude a být musí!
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Ale my jsme se té jejich náhlé otočky báli a báli jsme se, že využijí stávky ve svůj prospěch –
chopí se jejího vedení a prohlásí se za reformisty – a bude to přesně, jak kdysi předpověděl
můj šéf Vašek Krčmář - zůstanou vládnout.
To jsme nechtěli připustit! Tak jsme vymysleli, že Láďa Novotný přistaví traktorový vlek na
náměstí a že stávku zahájím já z vleku, který bude poté demokraticky volný pro všechny další
zájemce – řečníky - a jednoznačně ji prohlásím za stávku proti komunistům, aby její význam
už nemohl nikdo z dalších otočit.
Náměstí bylo nacpané do posledního čtverečního decimetru. Já jsem z vleku ohlásil, že
stávkujeme za zrušení článku Ústavy o vedoucí úloze KSČ, načež celé náměstí řvalo ohromné
hurá, hurá!
Dodneška vidím, jak Standa Marek vyhazoval čepici do vzduchu, až se mu v té vřavě a slávě
ztratila. Nikdy v životě předtím ani potom jsem nic podobného nezažil a navždy mě bude
dojímat ta ohromná síla davu – když navíc, podtrhuji, je nasměrována tím nejčistším
směrem!
„měl jsem puštěnou Svobodnou Evropu“
Na vleku se potom vystřídalo, odhaduji, asi osmnáct dalších řečníků, ze kterých mi nejvíce
utkvěli v paměti českobratrský farář Pavel Ruml a náš spolupracovník z OEZ Miloš Bednář. A
mluvili další – z Traťové distance, z Hedvy, z Perly, z Dřevotexu, z Komunálu – inu to nacpané
náměstí muselo pojmout pracující ze všech letohradských továren a ti teď měli na
traktorovém vleku své zástupce. A ode všech zaznívala ještě nesmělá, ale až do té chvíle
zcela neslýchaná a zakázaná - dnes ovšem zcela běžná – slova jako demokracie, svobodné
volby, či dokonce právo na svobodný život!
Byli jsme takoví demokrati, že jsme nechtěli komunistům nijak bránit, aby na vlek vylezli a do
mikrofonu také řekli svoje. Jejich okresní tajemník – což byl ještě před týdnem de facto král
okresu – stál smutně pod vlekem, ale promluvit se nechystal. Nakonec poslali mluvit Mirka
Hubku, nástrojaře od nás z OEZ, zapáleného komunistu a milicionáře. Mirek si pod vlekem
dodal odvahu několika velkými panáky slivovice, s námahou vylezl nahoru a spustil do
mikrofonu: Soudružky a soudruzi! Načež mu náměstí odpovědělo hrozným pískotem.
Soudružky a soudruzi! Pokračoval. A zase pískot k ohluchnutí. Mirek už to nevydržel a zlomil
se: Kamarádi! Jdu s vámi! A vysekl oběma rukama parádní občanská Véčka, jak bylo v těch
dnech zvykem všech demokratů a antikomunistů. Díval jsem se přitom na okresního
tajemníka KSČ a četl mu z tváře jediné: Komunizmus skončil!
Kdy jste začal uvažovat o tom, že začnete podnikat?
Nikdy bych nezačal uvažovat o podnikání, ale vývoj mě v podstatě
donutil. Kromě jiného, jako ve většině fabrik, požadovalo Občanské
fórum výměnu vedení.
Isolit byl závodem OEZ Letohrad a pracující tam, tak jako jinde, tlačili
na vedení OEZ, aby vyměnilo ředitele Isolitu. Musel tu být nicméně aspoň jeden adept na
nového ředitele, ale ten nebyl. Nikomu se do ředitelování nechtělo, jen tomu původnímu,
komunistovi. V nouzi nejvyšší přišla delegace z Isolitu za mnou: Přihlas se ty, když kážeš o
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nové lepší době! Uvědomil jsem si, že mají pravdu. Manželka stála za mnou. Přihlásil jsem se,
a protože jsme byli ve výběrovém řízení dva – původní ředitel Vláďa Jedlička a já - nutně
jsem vyhrál.
Stal jsem se ředitelem závodu Isolit. Změny byly překotné. Do konce roku 1990 se mohl Isolit
podle tehdejšího zákona osamostatnit a vytvořit státní podnik. Považoval jsem to za správné,
i když asi devadesát procent našich tehdejších zakázek bylo pro OEZ. Myslel jsem si, že
budeme nadále s OEZ spolupracovat jako rovný s rovným, ale to jsem se velice mýlil!
OEZ se smrtelně urazil a já jsem se stal přes noc z nejpopulárnějšího člověka psancem. Když
chtěli být samostatní, tak ať si táhnou, ale se vším všudy! Stalo se tam nepsaným heslem,
které rozdmýchávali tamější komunisté. Nicméně ti, kteří včera stáli za mnou, jim v tom dnes
nadšeně přitakávali. Rozeštvat lidi je, bohužel, docela snadné. Do dneška se vztahy
nenarovnaly. Začali nám stahovat zakázky a já byl zodpovědný za 270 lidí, kteří v Isolitu
pracovali a každý měsíc museli dostat výplatu. Nebýt toho, že mě napadlo vyrábět fritovací
hrnce, tak jsme zcela určitě zkrachovali!
Následoval další zákon, že všechny fabriky se musí privatizovat, což jsem sice nechtěl, ale
projekt jsem musel vypracovat. Protože jsem založením demokrat, volil jsem ten
nejotevřenější způsob – veřejnou soutěž. O firmu v prvním kole veřejné soutěže neměl nikdo
zájem, ve druhém kole jsme dali dohromady společnost s ručením omezeným, kde mělo být
původně padesát podílníků = mých spolupracovníků z Isolitu.. Když banka podmínila půjčení
peněz tím, že každý bude ručit svým majetkem, tak jsme nakonec zbyli tři. Dostali jsme
24milionový úvěr od Komerční banky, který jsme jistili svými rodinnými domky a fabrikou.
Zase se nikdo kromě nás do druhého kola veřejné soutěže nepřihlásil, a tak jsme vyhráli.
V roce 2008 odešli dva společníci, kterým jsem vyplatil jejich podíly, a od té doby fabriku
vlastním sám.
Vsadil jste na výrobu domácích spotřebičů. Neobávali jste se konkurence podniku ETA?
Ta nás chtěla také zničit, ale ve finále už jim na to nezbyla ani síla, ani čas. Bez vlastní výroby
bychom ale nepřežili, jiné zakázky téměř nebyly.
Na začátku jste si vzali úvěr. Využíváte dotace a půjčky dodnes?
Musím zaklepat, žijeme bezpůjčkově a bezdotačně.
Co je vaším nejlepším výrobkem?
Pro automobilový průmysl vyrábíme 85 procent, a to je extrémně náročná výroba. Patnáct
procent tvoří vlastní výrobky. Kuchyňské přístroje vyrábíme jen z části a zhruba 7,5 procenta
tvoří Motúčko, které jsme vymysleli. Je to náš vlajkový výrobek.
Hovořil jste o zaměstnancích. Podle čeho si je vybíráte? Jaké máte požadavky?
My zde neříkáme zaměstnanci, ale spolupracovníci. Zaměstnanec – to je v mém pojetí
někdo, kdo spíše čeká na pokyny, ale spolupracovník – to už je jiná třída! Spolupracovník
jedná do značné míry samostatně péčí dobrého hospodáře.

11

Celkem lehko se to řekne, horší je už to provést. Po celých třicet let podnikání až na několik
málo krátkodobých výjimek je nouze o lidi a vybírá se vám enormně těžko. Jste mnohdy
ráda, že vůbec máte někoho. Nicméně základní úroveň držíme, i když to stojí mnohdy nervy,
úsilí a pomluvy po okolí.
V televizi poběží pořad Utajený šéf, kde jste namaskován, aby vás zaměstnanci nepoznali.
Kdy pořad uvidíme?
Už je to natočené. Jedná se o seriál, kdy šéf poznává jako dělník svoji firmu a sám je
v důsledku totálního zamaskování včetně nových zubů a barvy očí nepoznán. V televizi
poběží v zimě, jestli před nebo po Vánocích, sám ještě nevím.
Je o vás známo, že rád pomáháte druhým. Co je vaší srdeční záležitostí?
Faktem je, že požadavků je stále více. Nechybí mezi nimi ani různé – moderně se tomu říká
zhuleniny - ani více či méně sofistikované pokusy o podvod. Zaměřili jsme se na pomoc
rodinám s handicapovanými dětmi, což ale není výlučné, a kromě mnoha jiného jsme
kupříkladu poslali 26 kamionů naložených pomocí na Ukrajinu.
Jste tedy filantrop?
Tak trochu, měří se to těžko. V Bibli je popsáno, jak zámožní přicházeli na mši do chrámu a
dávali do sbírky každý zlatý peníz a pak přišla chudá vdova a dala jenom měděný troník. Na
to Ježíš řekl asi tohle: No, oni sice dali zlaťáky, ale dali je ze svého dostatku – takže to není
zase tak hrozné, ale tahle vdova, ta ten troník darovala ze svého nedostatku! A tak si
nedělám extra zásluhy.
Máte vlastní vývoj?
Říkáme si žertovně vynálezci. Motúčko zase není tak složité, jde hlavně o nápad. Patří mezi
věci, které jsou jednoduché a dobré. Máme z Motúčka radost. Často lidé zavolají a říkají, že si
bez něho život už nedokáží představit. Že jim ušetří kvantum té nejhrubší práce a námahy. Že
je fajn. Pochvala vždy potěší.
Od automobilového průmyslu se jí nedočkáme. Tam považujeme za nejvyšší odměnu, když je
ticho, protože to znamená, že všechno je v pořádku.
Potřebujete techniky. Proto jste otevřeli praktickou výuku pro učně?
Co běží v celém světě, je duální výuka. Půl času ve škole, půl ve fabrice. Jen v Česku jsme
v tom pozadu!
Nicméně narazili jsme aspoň na pozitivní přístup autorit. Dohodli jsme se s hejtmanem a
krajskými radními, nečekali ani nežádali o žádnou dotaci, nýbrž sami jsme investovali do
přípravy praktické výuky. Učně ani nezavazujeme žádnou smlouvou. Nepotřebujeme
nevolníky, kteří se v patnácti letech někde někomu upíší. Chceme, aby u nás pracovali
svobodní a hrdí lidé, proto žádné závazky nepožadujeme. Nemáme z toho konkrétně nic, ale
baví nás to a děláme to z lásky k řemeslu a z lásky k Česku. To ale doopravdy, a ne jako
nejmenovaná hypermarketová síť.
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Pro koho je tedy vychováváte?
Vychováváme je pro ně samotné a pro budoucí společnost, ve které budeme na stará kolena
také žít. Já se nikam odstěhovat nechci.

Co považujete za největší úspěch, naopak co byste udělal jinak?
Nepovedlo se mi za celou dobu to, o čem jsem snil ještě před a poté také po převratu, a to
nadchnout - a nestydím se toho spojení upřímně a opravdově nadchnout - lidi.
Nadchnout je pro práci, pro pravdu, pro větší skromnost pro blaho budoucích generací. Pro
to, že nemusíme všechno takříkajíc vyžrat, zdevastovat, zamořit, vytěžit stylem po nás
potopa. Že nemusíme strávit třicet let v důchodech. Že nemusíme převážně nadávat a
chytračit. Že práce není otravou, či dokonce snad trestem, ale že je prima a je potřeba
pracovat s láskou. Že budeme chodit na vojnu, protože obrana vlasti je věcí cti a povinností
nás všech.
Zjistil jsem, že přisuzuji svoje smýšlení automaticky jiným lidem a oni to tak nechtějí. Že to
cítí a uvažují jinak.
Za největší úspěch pak považuji dobročinnost, protože když to tak počítám, věnovali jsme na
dobročinnost za dobu existence firmy zhruba sto milionů korun.
Dokážete aktivně trávit i svůj volný čas?
Mám dvě zahrady- jednu v Letohradě, druhou v Jamném. Pak jsem si nerozumně v dobách,
kdy nebyl kůrovec, koupil takový kousek lesa. Teď se při práci v lese docela vyřádím. Máme
čtyři vnoučata, to taky něco zabere, a mikrominimálně sportuji. Nenudím se, neflákám se, ale
samozřejmě tu jsou jiní, výkonnější a účinnější.
Naťukl jste, že jste hrál v kapele Dostavník. Vydrželo vám to?
Vždycky na Vánoce složíme ve fabrice trio a vystoupíme na vánočním večírku. Taková
reminiscence. To už je mé jediné hraní. :-)
Děkuji za rozhovor. Převzato z Letohradského zpravodaje

PRZECZYTALIŚMY W LETOHRADSKÉM BIULETYNIE ...
Nigdy nie zastanawiał się nad prowadzeniem działalności gospodarczej, ale rozwój
polistopadowy zmusił go do tego.Trzydzieści lat temu Kvido Štěpánek rozpoczął
prowadzenie działalności gospodarczej. Ma za sobą trzydzieści lat żmudnej pracy i stoi za
nim dobrze prosperująca firma. Dziś rodak z Jablonného i mieszkaniec Kunčic należy do
najbogatszych Czechów. Obrót firmy Isolit Bravo przekroczył miliard.

13

W roku 1989 mogliśmy poczuć zmiany w społeczeństwie. Zastanawiał się Pan nad
tym, że jeśli reżim upadnie, założył Pan firmę?
Muszę powiedzieć, że o tym nie myślałem. Powodów było kilka. W czasach socjalizmu
żyliśmy pod taką kreską i sądziliśmy, że komunizm przetrwa długo. Kiedy odmówiłem
przyłączenia do partii komunistycznej KSČ, mój ówczesny szef OEZ zawiesił mnie: „Myślisz, że
coś się zmieni? Jakaś reforma przecież będzie, ale nadal będziemy rządzić tutaj my,
komuniści! A ty odrzuciłeś tą szansę bycia jednym z nas! ” Nie sądziłem, że całkowicie się
myli.
Nadszedł listopad 1989. I w mniejszych miastach
zaczęły powstawać Fora obywatelskie. Był Pan jednym z
założycieli? Było to chyba tak: w sobotę rano (18.11.)
pracowałem w ogrodzie i miałem włączoną Wolną Europę,
gdzie właśnie mówili o użyciu przemocy na Alei Narodowej.
Pomimo zagłuszań, słyszałem dokładnie. Tej nocy poszliśmy z
żoną i dziećmi na rynek w Letohrade, gdzie było cicho. Ale w
kolejnych dniach wszystko szybko się to zmieniło ! Pamiętam,
że wtedy w listopadzie 89 spadł już śnieg, a ludzie szli ścieżką
do fontanny, gdzie zapalali świeczki. W rzeczywistości
kulminacja nastąpiła następnego dnia, w niedzielę 19
listopada, kiedy już nie brakował nagłośnienia. Mikrofonem
rządził młody, charyzmatyczny, skupiony na działaniu
mężczyzna, który był oczywiście pewny siebie i potrafił
rozmawiać z ludźmi. Robił coś, co do tej pory było nie do
pomyślenia: przemawiał przeciwko komunistom! Był
niesamowity! Gdzie OEZ, absolutnie największa firma w
mieście? Kto jest tutaj z OEZ? krzyknął, aż futryny w oknach
się zatrzęsły. Było nas tam z OEZ więcej, ale wszyscy milczeli. Przez trzydzieści dwa lata
milczałem, ale teraz już nie będę! powiedziałem do stojących obok mnie i wyszedłem z
tłumu. Więc chodź, powiedział do mnie Vladimír Zamazal po czym wsadził mi do ręki
mikrofon i poszło! Pociąg nabierał prędkości, a ja zostałem przedstawicielem OEZ.
Strach był wszechobecny, niewielu było odważnych. Przed strajkiem generalnym (27.11.)
postanowiliśmy, że w sobotę (25.11.) pojedziemy z sąsiadami Hubálkovými z Kunčíc na
Letnou do Pragi. W piątek wieczorem, kiedy usiadł ÚV KSČ, przyjechał do nas do domu Honza
Krejčí, również członek powstającego Forum Obywatelskiego w OEZ, cały przerażony, że się
dowiedział od swojego teścia - znanego komunisty, że komuniści miażdżą opór siłą. Minister
Václavík zaproponował na spotkaniu przed godziną, że wysadzi letenské demonstracje przez
nisko latające myśliwce naddźwiękowe i dywizję pancerną generała. Reszta jest gotowa do
walki! Podobnie, mobilizowani są wiarygodni milicjanci w dzielnicach! Powiedzieli, że jestem
wyznaczony jako przewodniczący komitetu strajkowego OEZ i że przyjadą nas w sobotę
zabrać i nas zamknął. Teraz nas zamkną, ale raz - jeden raz uczynią z nas męczenników!
podsumował Honza, powiedział Krejčík, przynajmniej nieco optymistycznego. Miałem dwoje
małych dzieci w domu, żonę, i powiedziałem sam do siebie: Przecież nie zostawię rodziny w
domu samej ! Nie uwierzą, że mnie tu nie ma, będą przeszukiwać dom, krzyczeć, dzieci będą
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płakać, Bóg wie, co się jeszcze wydarzy - a więc nie pojechałem w sobotę na Letnou tylko
czekałem w domu, aż mnie przyjdą zabrać...
Jak to w OEZ przebiegało?
Starzy mężczyźni z OEZ mówili, że to nie zadziała. We wschodnich Niemczech zamach stanu
trwał trzy dni, tutaj trwa już pięć dni, komuniści utrzymują się i tj. złe. Poprosiłem więc Jardu
Ježka, sekretarza dyrektora, żeby umówił mi spotkania z dyrektorem. Ježek westchnął
wyraźnie, kiedy zorientował się, że za OF będzie negocjować Štěpánek, o którym, mówili, że
to miły i uprzejmy człowiek. Ówczesny dyrektor i przewodniczący ZO KSČ (komuniści wciąż
jeszcze decydowali o wszystkim) nie chciał słyszeć o strajku generalnym. Obawy, że wszystko
pójdzie nie tak, a komuniści stłumią rewolucję, utrzymywały się nadal. Pamiętam, że w OEZ
między Klasą narodową a strajkiem podawali u dyrektora Karla Kapouna drzwi dowódcy
milicji. Nikt nie wiedział, co się stanie.
W pewnym sensie było mi szkoda dyrektora. Był to przyzwoitym człowiekiem, a w
tych dniach znajdował się między dwoma płomieniami. Z mojego punktu widzenia był
uczciwym przeciwnikiem, a mówiąc terminem wojskowym - wszyscy byliśmy wówczas
żołnierzami w rezerwie - uważałem go na dowódcę jednostki, która już walczy o odwrót, a on
stara się dowodzić nimi zgodnie z konwencjami genewskimi. Później na emeryturze stał się
zapalonym ogrodnikiem. Dziś jest wiceprzewodniczącym organizacji Letohrad i dzięki
Motúčko w ostatnich latach zaprzyjaźniliśmy się. Niemniej jednak w ciągu tygodnia między
17 a 26 listopada coraz bardziej odczuwano strajk generalny. W poniedziałek 27 listopada o
szóstej rano komuniści w OEZ odwrócili się i przyznali, że strajk będzie i musi być!
A my obawialiśmy się jednak ich nagłego zwrotu i baliśmy się, że wykorzystają strajk
na swoją korzyść - przejdą na prowadzenie i ogłoszą się reformatorami - i będzie dokładnie
tak, jak kiedyś przewidział mój szef Vašek Krčmář - pozostaną rządzącymi.
Nie chcieliśmy tego przyznać! Wpadliśmy więc na pomysł, że Láďa Novotný przystawi
przyczepę ciągnika na rynku i że strajk przeprowadzę ja z przyczepy, która będzie następnie
demokratycznie dostępna dla wszystkich pozostałych zainteresowanych - mówców - i
jednoznacznie ogłoszę strajk przeciwko komunistom, aby nie można było odwrócić jego
znaczenia.
Rynek był wypełniony do ostatniego decymetra kwadratowego. Ja z przyczepy
ogłosiłem, że strajkujemy za zniesienie artykułu Konstytucji na temat wiodącej roli partii KSČ,
po czym cały plac krzyknął ogromne brawo, brawo!
Do dzisiaj mam przed oczmi obraz, jak Standa Marek rzuca czapkę w powietrze, która
następnie znika mu w tym chaosie i chwale. Nigdy wcześniej ani potem czegoś podobnego
nie doświadczyłem i zawsze będę pod wrażeniem tej ogromnej siły tłumu - co więcej,
podkreślam, jest skierowany w najczystszym kierunku!
Na przyczepie wymieniło się potem, odgaduję, chyba osiemnastu kolejnych
prelegentów, z których najbardziej utkali mi w pamięci czeski ksiądz Pavel Ruml i nasz
współpracownik z OEZ Miloš Bednář. Przemawiali jeszcze - z Traťové distance, z Hedvy,
z Perly, z Dřevotexu, z Komunálu z – ten zatłoczony rynek musiał pomieścić robotników ze
wszystkich fabryk w Letohradzie, a teraz mieli swoich przedstawicieli na przyczepie ciągnika.
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I wciąż istniało nieśmiałe, ale niespotykane i zakazane - obecnie dość powszechne - słowo
takie jak demokracja, wolne wybory, a nawet prawo do wolnego życia!
Byliśmy takimi demokratami, że nie chcieliśmy nawet bronić komunistów, żeby na
przyczepę weszli i do mikrofonu także powiedzieli swoje. Ich sekretarz okręgu - który tydzień
temu był de facto królem dzielnicy – stał smutny obok przyczepy, ale nie zamierzał mówić. W
końcu, aby zabrał głos wysłali Mirka Hubku, procownika narzędziowni z OEZ, zapalonego
komunistę i milicjanta. Mirek przed wejściem na przyczepę dla odwagi wypił kilka dużych
kieliszków śliwowicy, wspiął się na nią z wysiłkiem i powiedział do mikrofonu: Towarzysze i
Towarzyszki! Po czym rynek odpowiedział mu straszliwym piskiem i gwizdem. Towarzysze i
Towarzyszki! kontynuował. I znów pisk i gwizd. Mirek nie mógł już tego znieść i poddał się:
Przyjaciele! Idę z wami! Spojrzałem na sekretarza okręgowego Partii Komunistycznej i
przeczytałem tylko z jego twarzy: komunizm się skończył!

Kiedy zaczął Pan myśleć o założeniu firmy?
Nigdy bym nie zacznął myśleć o założeniu firmy, ale rozwój mnie w zasadzie do tego
zmusił. Między inymi, jak w większości fabryk Forum obywatelskie żądało wymiany
kierownictwa. Isolit był fabryką OEZ Letohrad, a pracujący tam, podobnie jak gdzie indziej,
naciskali na kierownictwo OEZ, aby wymieniło dyrektora Isolitu. Musiał być co najmniej
jeden kandydat na nowego dyrektora, ale nie było. Nikomu oprócz komunistów nie chciało
się rządzić. W potrzebie przyszła do mnie delegacja z Isolitu: Zgłoś się ty, kiedy głosisz nowe
lepsze czasy! Uświadomiłem sobie, że mają rację. Moja żona stała za mną. Zgłosiłem się, a
ponieważ byliśmy w procedurze selekcji we dwóch - pierwotny dyrektor Vláďa Jedlička i ja koniecznie wygrałem. Zostałem dyrektorem zakładu Isolit. Zmiany były szybkie. Do końca
1990 roku Isolit był w stanie uzyskać niezależność i stworzyć przedsiębiorstwo państwowe na
podstawie ówczesnego prawa. Uznałem to za słuszne, chociaż około dziewięćdziesiąt
procent naszych zamówień w tym czasie dotyczyło OEZ. Myślałem, że będziemy
kontynuować współpracę z OEZ, ale bardzo się myliłem! OEZ śmiertelnie się obraził, a ja
przez noc stałem się z najpopularniejszego człowieka wyrzutkiem. Jeśli chcieli być niezależni,
niech będą, ale z całym tym trudem! stało się niepisanym hasłem, które wzbudzali
komuniści. Nie mniej jednak ci, którzy stali za mną wczoraj, im dzisiaj entuzjastycznie
przytakiwali. Niestety łamanie ludzi jest dość łatwe. Do dzisiaj relacje się nie wyrównały.
Zaczęli nam wycofywać zamówienia, a ja byłem odpowiedzialny za 270 osób, które
pracowały w Isolit i każdego miesiąca musieli dostawać wypłatę. Gdyby nie to, że wpadłem
na pomysł produkcji frytkownic, z pewnością byśmy zbankrutowali! Nastąpiło kolejne prawo,
że wszystkie fabryki muszą zostać sprywatyzowane, czego nie chciałem, ale musiałem
opracować projekt. Ponieważ jestem demokratą, wybrałem najbardziej otwarty sposób przetarg. Firmą w pierwszej rundzie przetargu publicznego nikt nie był zainteresowany, w
drugiej rundzie zebraliśmy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie pierwotnie było
pięćdziesięciu akcjonariuszy = moich współpracowników z Isolitu. Kiedy bank uzależnił
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pożyczkę pieniędzy od tego, że każdy będzie odpowiedzialny za swoją własność, to
ostatecznie zostało nas trzech. Otrzymaliśmy 24 miliony pożyczki od Komerční banky, które
zabezpieczyliśmy naszymi domami rodzinnymi i fabryką. Znów nikt oprócz nas nie wziął
udziału w drugiej rundzie przetargu publicznego, więc wygraliśmy. W 2008 roku odeszło
dwóch towarzyszy, którym wypłaciłem ich udziały, i od tego czasu jestem właścicielem
fabryki sam.
Postawił Pan na produkcję sprzętu gospodarstwa domowego. Nie obawiał się Pan
konkurencji ETA?
Ta nas chciała też zniszczyć, ale w finale nie mieli już na to ani siły ani czasu.
Bez własnej produkcji nie przetrwalibyśmy, innych zamówień prawie nie było.

Na początku wziął Pan pożyczkę. Czy nadal korzysta Pan z dotacji i pożyczek?
Muszę odpukać, żyjemy bez pożyczek i dotacji.
Co jest Pana najlepszym produktem?
Dla przemysłu motoryzacyjnego produkujemy 85 procent, a to jest niezwykle
wymagająca produkcja. Piętnaście procent tworzą produkty własne. Urządzenia kuchenne
produkujemy tylko częściowo, a około 7,5 procent tworzy Motúčko, które wymyśliliśmy. Jest
to nasz flagowy produkt.
Mówił Pan o pracownikach. Według czego Pan ich sobie wybiera?
Jakie są Pana wymagania? My tutaj nie mówimy pracownicy, ale współpracownicy.
Pracownik - w moim pojęciu to ktoś, kto raczej czeka na instrukcje, zadania, ale
współpracownik - to już inna klasa! Współpracownik w dużej mierze działa niezależnie pod
opieką dobrego kierownika. Łatwo jest to powiedziec, ale gorzej już jest to zrobić. Przez
trzydzieści lat działalności, z kilkoma krótkoterminowymi wyjątkami, jest ciężko o ludzi i
wybiera się ich niezwykle trudno. Często cieszymy się, że w ogóle kogoś mamy. Niemniej
jednak utrzymujemy poziom podstawowy, chociaż często kosztuje to dużo nerwów, wysiłku i
plotek po okolicy.
W telewizji pojawi się program Utajený šéf, w którym zostanie Pan zamaskowany, aby
pracownicy Pana nie rozpoznali. Kiedy zobaczymy ten program?
Program jest już nagrany. Chodzi o serial, w którym szef jako pracownik poznaje
swoją firmę i sam w wyniku całkowitego zamaskowania, w tym nowych zębów i koloru oczu
jest nie do poznania. Program w telewizji będzie emitowany w zimie, niestety sam jeszcze
nie wiem czy będzie to przed czy po świętach Bożego Narodzenia.
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Jest Pan znany z tego, że lubi Pan pomagać innym. Jakie znaczenie ma dla Pana kwestia
dobroczynności?
Faktem jest, że wymagań jest coraz więcej. Istnieją również różne - w tym
współczesne zwane szachrajstwem - lub mniej lub bardziej wyrafinowaną próbą oszustwa.
Skoncentrowaliśmy się na pomocy rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi, ale to nie jest
wyłączne, oprócz tego prowadzimy wiele innych działań charytatywnych naprzykład
wysłaliśmy na Ukrainę 26 załadowanych pomocą ciężarówek.
Jest pan filantropem?
Trochę tak, trudno to zmierzyć. W Biblii jest napisane, jak bogaci przybywali na mszę
do świątyni i wkładali każdą złotą monetę do kolekcji, a potem przyszła biedna wdowa i dała
tylko miedziany grosz. Na to Jezus powiedział: Cóż, oni dawali złoto, ale dawali je ze swojej
obfitości - więc to nie jest znowu tak straszne, ale ta wdowa, ta ten grosz dała pomimo
swojego ubóstwa. Dlatego nie przyznam sobie dodatkowych zasług.
A co Pana własny rozwój?
Żartobliwie nazywamy się wynalazcami. Motúčko nie jest znowu tak skomplikowane,
chodzi głównie o pomysł. Należy do rzeczy, które są proste i dobre. Jesteśmy zadowoleni
z Motúčka. Często ludzie dzwonią i mówią, że nie wyobrażają sobie już życia bez niego. Że
zaoszczędza im ilości najcięższej pracy i wysiłku. Że jest w porządku. Pochwała zawsze
pocieszy. Od przemysłu motoryzacyjnego się jej nie doczekamy. Tam za najwyższą nagrodę
uważamy, gdy panuje cisza, ponieważ oznacza to, że wszystko jest w porządku.
Potrzebuje Pan techników. Dlaczego otworzył Pan praktyczne lekcje dla uczniów?
Na całym świecie działa podwójne nauczanie. Połowa czasu w szkole, połowa w
fabryce. Tylko w Czechach jesteśmy z tym do tyłu! Nie mniej jednak spotkałem się
przynajmniej z pozytywnym nastawieniem władz. Nie oczekiwaliśmy ani nie poprosiliśmy o
żadną dotację, ale sami zainwestowaliśmy w przygotowanie lekcji praktycznych. Nie wiążemy
uczniów umową. Nie potrzebujemy niewolników, którzy się w wieku piętnastu lat gdzieś
komuś subskrybują. Chcemy, aby u nas pracowali wolni i dumni ludzie, dlatego nie
wymagamy żadnych zobowiązań. Nie mamy z tego zupełnie nic, ale cieszy nas to i robimy to
z miłości do rzemiosła i do Czech. Ale tak naprawdę nie jako nienazwana sieć
hipermarketów.
Dla kogo ich teraz wychowujecie?
Wychowujemy ich dla nich samych i dla przyszłego społeczeństwa, w którym my
będziemy również żyć na stare lata. Ja nie chcę się nigdzie przeprowadzać.
Co uważa Pan za swój największy sukces, i odwrotnie, co zrobiłby Pan inaczej?
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Nie udało mi się przez cały ten czas to, o czym marzyłem jeszcze przed i po zamachu
stanu, a mianowicie zainspirować - i nie wstydzę się tego połączenia szczerze i prawdziwie
zainspirować - ludzi. Zainspiruje ich do pracy, do prawdy, do większej skromności dla
dobrobytu przyszłych pokoleń. Ponieważ nie musimy pożerać, dewastować, zanieczyszczać
wszystkiego, mówiąc wprost wykorzystywać powódź w wielkim stylu. Że nie musimy spędzić
trzydzieści lat na emeryturze. Że nie musimy w głównej mierze przeklinać i oszukiwać. Że
praca nie jest trucizną ani karą, ale że jest czymś pozytywnym i należy pracować z miłością.
Że pójdziemy na wojnę, ponieważ obrona ojczyzny jest kwestią honoru i obowiązku nas
wszystkich.
Przekonałem się, że automatycznie przypisuję swój umysł innym ludziom, a oni tak
nie chcą. Że czują i myślą inaczej.
Za największy swój sukces uważam działalność charytatywną, ponieważ kiedy policzę,
przekazałem na cele charytatywne za czas istnienia firmy około 100 milionów koron.
Potrafi Pan aktywnie spędzać swój wolny czas?
Mam dwa ogrody - jeden w Letohradě, drugi w Jamném. Kupiłem również trochę
nierozsądnie w czasie, gdy nie było kornika kawałek lasu. Teraz, podczas pracy w lesie,
dobrze się bawię. Mam czworo wnuków, to też czegoś ode mnie wymaga i minimalnie
uprawiam sporty. Nie nudzę się, nie siedzę bezczynnie, ale oczywiście są tu inni, bardziej
wydajni i skuteczni.
Nie wspominał Pan, że grał Pan w kapeli Dostavník. Wytrwaliście?
Zawsze na święta Bożego Narodzenia w fabryce kompletujemy trzyosobowy zespół i
występujemy na przyjęciu wigilijnym. Takie wspomnienie. To już jest moja jedyna gra. :-)
Dziękuję za rozmowę.
Doporučujeme mladým

30 LET SVOBODY
17. LISTOPAD - DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
17. 11. 1939 vtrhli nacisté do vysokoškolských kolejí a obsadili všechny české vysoké školy. Měl to být
akt pomsty za to, jak vzpurně se studenti chovali v minulých dnech / pohřeb medika Jana Opletala,
zraněného na protiněmecké demonstraci, se stal mohutnou demonstrací proti okupantům/, ale též
promyšlený tah nacistické politiky, vedoucí k vymýcení české a moravské inteligence.
1 200 studentů bylo deportováno do koncentračních táborů, 9 popraveno. České vysoké školy byly
zavřeny. Tento den se od roku 1941 připomíná jako Mezinárodní den studentstva.
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17. 11. 1989 - k 50. výročí této smutné
události se v Praze konala povolená
manifestace, která se přeměnila v demonstraci
za svobodu a dodržování lidských práv.
Zpočátku nikdo netušil, že skončí brutálním
zásahem policejních jednotek. Průvod studentů,
do něhož se zapojili i další občané, se vydal na
Národní třídu, kde jej zastavily a obklíčily
policejní oddíly.
Ačkoli demonstranti zdůrazňovali, že nechtějí
násilí, byl vydán povel k brutálnímu zásahu. Asi 150 lidí bylo zraněno, do akce byly zapojeny i zvláštní
pohotovostní jednotky StB, tzv. červené barety, které se chovaly obzvlášť tvrdě.
Událost byla „poslední kapkou“v napjaté situaci mezi zmírajícím komunistickým režimem a
československým lidem.
Začala demokratická revoluce, jež pro svůj nekrvavý průběh dostala název sametová.
18. 11. 1989 se na protest proti brutálnímu zásahu policie vůči studentům v celé republice spontánně
shromažďovali občané. Vysokoškolští studenti vydali několik prohlášení, v nichž vyzývali k týdenní
protestní stávce a žádali vyšetření okolností masakru na Národní třídě. K výzvě studentů se téhož dne
připojili i divadelníci. Rozhodnutí herců a studentů stávkovat oznámil v podvečer u sochy sv. Václava
student DAMU Martin Mejstřík. Toho dne se rozšířila zpráva o smrti studenta M-F fakulty Martina
Šmída, který byl údajně zmasakrován policisty. Později se ukázalo, že tato informace nebyla pravdivá.
Je však jasné, že vyburcovala z poklidu i ty občany, kteří do té doby na události na Národní třídě
pohlíželi pouze jako na jeden ze střetů mezi komunistickým režimem a opozicí, k nimž v posledním
roce docházelo takřka pravidelně.
19. 11. 1989 vzniklo v Činoherním klubu v Praze Občanské fórum / OF/ jako jednotný reprezentativní
orgán protestujících občanů. K fóru se připojili nejen disidenti, ale i umělci, ekonomové aj. Ve svém
prohlášení žádalo OF:
1.odstoupení nejzkompromitovanějších politiků,odpovědných za devastaci státu / M.Jakeše,
G.Husáka, A.Indry aj./ a těch, kteří odpovídali za masakr studentů / tajemník MV KSČ v Praze
M.Štěpán a ministr vnitra F.Kincl/
2.propuštění politických vězňů
3.ustavení komise, která měla vyšetřit
události na Národní třídě. Na pondělí 27.
11. vyhlásilo OF dvouhodinovou generální
stávku.
20.11.1989 na většině vysokých škol
propukla studentská stávka. Na náměstích
ve větších městech se začali shromažďovat
protestující občané. V Praze na
Václavském náměstí se sešlo okolo 100
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000 lidí / z balkonu nakladatelství Melantrich poprvé veřejně promluvil V.Havel/ ,v Brně 40 000.V
Bratislavě vzniklo hnutí Veřejnost proti násilí s téměř totožnými cíli jako OF.
22. 11. 1989 se poprvé sešli představitelé československé vlády a vládnoucí KSČ s OF. Setkání
zprostředkovala“iniciativa Most“ - hudebník Michael Kocáb a publicista Michal Horáček. Předseda
vlády Lad. Adamec si však vymínil, že mezi zástupci OF nebude nejznámější disident V. Havel. Také
díky tomu, že se jednání vlády a opozice, byť velmi složitá a vleklá, podařilo vůbec uskutečnit,
proběhla demokratická revoluce v Československu v podstatě velmi hladce. Po pádu ÚV KSČ / 24.11./
komunisté postupně souhlasili téměř se všemi požadavky OF.
Dosud nebylo jasné, zda se KSČ nepokusí potlačit revoluci násilím. Jednotky Lidových milicí sice byly
v pohotovosti, ale vydat rozhodující povel k jejich nasazení proti lidu se nakonec nikdo z
komunistických funkcionářů neodhodlal.
24. 11. 1989 probíhalo celý den zasedání ÚV KSČ.
1.tajemník ÚV KSČ Milouš Jakeš byl odvolán ze své funkce. Prohlásil, že z pozic socialismu rozhodně
neustoupí, a odsoudil skupiny, které rozvracejí socialistické zřízení.
Na jeho místo byl zvolen nevýrazný politik Karel Urbánek.Ve světle dalších událostí se jeho zvolení
ukázalo jako zcela nepodstatné.
25. 11. 1989 v Praze na Letné na mohutné demonstraci OF se sešlo okolo 800 000 lidí.
K účastníkům promluvili V. Havel, kněz V. Malý, A.Dubček, dělník ČKD P.Miler, představitelé
stávkového výboru studentů, známí herci, ale i tři policisté, kteří se zúčastnili zásahu na Národní
třídě. Ti se všem veřejně omluvili.
Předseda vlády Lad.Adamec byl zpočátku vřele vítán jako první komunistický politik, který se
odhodlal jednat s opozicí, ale jeho vystoupení přesvědčilo shromážděné občany spíš o tom, že
současná vláda je nereformovatelná. Představitelé OF a československé vlády jednali toho dne v
Modrém salonku Obecního domu. Snímek, na kterém předseda vlády L.Adamec podává ruku V.
Havlovi, doslova obletěl svět…
27. 11. 1989 se v celé republice konala dvouhodinová generální stávka. Požadavky stávkujících
nejlépe vyjadřoval slogan: Konec vlády jedné strany!
29. 11. 1989 Federální shromáždění zrušilo ústavní článek o vedoucí úloze komunistické strany ve
státě a společnosti.
Šlo o velké vítězství sametové revoluce…
Alena Šafářová
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LIDOVÉ MILICE - LM

Nazývané též „ozbrojená pěst dělnické třídy“ vznikly
při přípravě únorového převratu 1948 a pomohly KSČ
dostat se k moci.
Byly nasazovány společně s policií a vojskem proti
demonstrantům a jiným protisocialistickým živlům.
Představovaly nebezpečnou součást komunistického
zla a zvůle. Nešlo o „taťky hrající si na vojáky“, ale o
prověřené členy KSČ. Byli to lidé „mezi námi“ - dělníci i
vysokoškoláci, pracující muži i ženy. Až do roku 1989 každý milicionář skládal přísahu, že za KSČ položí
i život.
Nebyla to tedy žádná legrace / i proto, že to muselo stát velké peníze/.Lehčí výzbroj – pušky,
samopaly, pistole- byla uložena přímo v továrnách, což je obtížné si dnes představit.
Důležitou roli sehrály kromě roku 1948 také v období po okupaci Československa v roce 1968.
V lednu 1989 byly nasazeny při rozhánění demonstrací v období Palachova týdne, dále zasahovaly v
srpnu 1989.
Pro udržení pořádku 17.11.1989 se s LM nepočítalo. Ozbrojené jednotky LM byly z jednotlivých krajů
povolány až 21.11.1989 / 4 000 milicionářů/, vrchní velitel generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš je
však záhy odvolal. KSČ se neodvážila použít LM k potlačení listopadových událostí!
V prosinci 1989 KSČ rozhodla LM rozpustit. V té době měly přes 80 000 příslušníků.
Do skladů ČSLA bylo vráceno přibližně 70 000 pušek, 7 000 samopalů, 20 000 pistolí a na 80 mil. kusů
různé munice.
Alena Šafářová
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Nadační fond S námi je tu lépe! Nakupuje modely kojence a
nový katetr
Ústí nad Orlicí, 25. listopadu 2019

Nadační fond S námi je tu lépe! Splnil předsevzetí. Do konce roku budou pořízeny modely
kojence i cévní katetr. V pátek to oznámil předseda nadačního fondu Kvido Štěpánek na
setkání se sponzory.
V roce 2019 byly vyhlášeny dva projekty na nákup
modelů na nácvik resuscitace kojence, které se
používají při rodičovských kurzech. Druhý projekt na
nákup cévního katetru si dal za cíl zlepšit péči o
pacienty, které postihne krevní sraženina. Na oba
projekty se už v listopadu podařilo od sponzorů
nadačního fondu získat 1,1 milionu korun a modely
i katetr budou po ukončeném výběrovém řízení
nakoupeny ještě do konce letošního roku.
Zástupci okolních měst, obcí i firem z regionu, které přispívají do nadačního fondu nebo by jej chtěli
v budoucnu podpořit, se sešli v Jablonném nad Orlicí v sídle firmy Isolit-Bravo, která poskytla pro
setkání své zázemí. Kromě připomenutí projektů, historie a plánovaného rozvoje Orlickoústecké
nemocnice se vedla diskuze i o fungování fondu, jeho účelu i stavu zdravotnictví obecně. „Pravidelná
setkání, která pro sponzory pořádáme, utvrdí pravidelné dárce v tom, že myšlenka nadačního fondu je
správná, a ty nové možná pomůže přesvědčit o významu investic a motivovat je. Zopakovali jsme, že
fungování nadačního fondu je zcela transparentní, bez žádných provozních nákladů a všechny
prostředky, které se vyberou, jsou určeny pouze na nákup přístrojů a vybavení Orlickoústecké
nemocnice,“ uvedl Kvido Štěpánek.
Jedním z hostů setkání Nadačního fondu S námi je tu lépe! byl i krajský radní pro zdravotnictví
Ladislav Valtr, který ocenil především dlouhodobost a funkčnost celého projektu. Uvedl, že vzájemné
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doplnění investic Pardubického kraje do rozvoje Orlickoústecké nemocnice a přístrojů pořízených
nadačním fondem zlepšují úroveň péče o tamní obyvatele.
V současné době je hlavní investicí v Orlickoústecké nemocnici výstavba centrálního urgentního
příjmu, kterou prezentoval na setkání náměstek léčebné péče Karel Kohoutek. „Nový centrální
urgentní příjem přinese především řadu výhod pro pacienty. Jeho význam ale spočívá také ve zlepšení
image nemocnice, která tak bude atraktivnější i pro budoucí zaměstnance,“ uvedl Kohoutek. To
potvrdila i ředitelka Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí Marie
Klementová, která se setkání rovněž účastnila.

Jaké budou další kroky nadačního fondu?
Během prosince obdrží primáři Orlickoústecké nemocnice výzvu k předložení nových návrhů na
projekty pro rok 2020.
V lednu příštího roku se pak zveřejní výběr projektů, na které se budou vybírat další prostředky.

Budova bývalého ODDĚLENÍ FINANČNÍ STRÁŽE v Prostřední Lipce
má znovu své původní označení
V rámci rekonstrukce bývalého objektu celní správy v Prostřední Lipce č.p.16 bylo
provedeno také zateplení obvodových zdí. Přitom bylo nutné odstranit repliku
prvorepublikového označení budovy v českém a německém jazyce. Po ukončení
rekonstrukce nebylo možné stávající označení znovu použít z důvodu nutnosti jeho ukotvení
do původního zdiva.
Stejně jako v řadě jiných případů nám opět pomohla firma Isolit - Bravo Jablonné nad Orlicí.
Pracovníci strojní dílny zhotovili 42 nových kovových písmen s povrchovou úpravou tak, aby
mohla být nalepena na plášť budovy. Velké poděkování patří jim a především panu ing.
Kvidu Štěpánkovi, řediteli firmy, který nám pomáhá od vzniku Východočeského klubu celních
veteránů.
Ve čtvrtek 14. 11. 2019 zahájili pracovníci stavební firmy REKOS Žamberk práce na
umístění nové repliky původního označení budovy ODDĚLENÍ FINANČNÍ STRÁŽE FINANZ WACHE ABTEILUNG. Vzhledem k tomu, že při rekonstrukci byly vykáceny vzrostlé
smrky před budovou, mohlo být označení nalepeno na
pravou stranu tak, jak tomu bylo při vzniku oddělení
finanční stráže.
V pátek 15.11. byly práce dokončeny a označení budovy
znovu připomíná nejen její historii, ale také historii naší
profese regionu Králík. Navíc působí jako velice vhodný
prvek na celkovém vzhledu objektu.
Vzhledem k tomu, že ne všichni byli nakloněni navrácení
historického označení zpět na budovu, je třeba poděkovat pracovníkům Krajského úřadu pro
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Pardubický kraj za podporu našeho záměru. Poděkování patří zejména panu hejtmanovi
Martinu Netolickému, který se velice zajímá o historii a pomáhá při její propagaci.
Součástí exteriéru před budovou by měla být replika prvorepublikového hraničního sloupu,
zhotovená strojní údržbou Isolit-Bravo. Veškeré práce a úhradu potřebných nákladů zajistí
členové Východočeského klubu celních veteránů na základě souhlasu současného vlastníka,
kterým je Pardubický kraj.
Ladislav Brůha, místopředseda Východočeského klubu celních veteránů

Zpráva z našeho učiliště
Mají právo více vědět a více vidět…
V našem učilišti - v nástrojárně IB - jsme zahájili nový školní rok, který je zajímavý především tím, že
pracujeme hned se dvěma učilišti - SOU Lanškroun a SOU Letohrad. Žáci k nám dojíždějí do fabriky a
střídají se ob týden.
Druháci nástrojaři si osvojují pracovní život v továrně. Vidí reálnou výrobu toho, co se učí, a co víc, přímo
se podílejí na výrobě. Pracují se zkušenými instruktory a mají tak možnost vše, co se teoreticky naučí,
vyzkoušet si v praxi. My tomu říkáme, že mají právo více vědět a více vidět! Pan učitel, který s nimi k nám
jezdí, to potvrzuje a říká, že na rozdíl od předešlých ročníků, které tuto šanci neměly, se chlapci a děvčata
posouvají profesně vyšším tempem. Je to logické! Izolace na učilišti od okolního světa nemůže přinést
rozhodně nic převratného.

„Nejde přeci jen o to, vydělávat zisky a po nás potopa, ale musíme
investovat do budoucnosti, aby tady po nás něco zbylo!“
Pro učiliště máme základní zázemí klasického učiliště s pracovními ponky. Dále jsme vytvořili několik
pracovišť, kde se učí a procvičuje nástrojařské řemeslo. Je to strojní část, kde jsou frézky, soustruhy,
brusky a strojní pila, dále ruční pracoviště pro montáž a opravy forem, brouskování a leštění, montáž
spojů a zapojení základního elektrického rozvodu, které praktikujeme na Motúčku. Mohlo by se zdát
zvláštní, proč by se měl nástrojař učit zapojit elektrické kabely? Je to prosté. Každá forma má topení a
nástrojař ho musí umět
zapojit. Elektrikáři pak jen
potvrdí správnost zapojení.
Dalším důležitým prvkem je,
že připravujeme začlenění
žáků do technologie a
plánování výroby. Mají přeci
právo vědět, jak se plánuje
výroba a jak taková forma
cestuje po nástrojárně, než z ní
vypadne první výlisek.
Spousta mladých nástrojařů
postupem kariéry přechází
v rámci řemesla na CNC
obrábění, programování
anebo do konstrukce. Je tedy
potřeba, aby v sobě ty
případné zájmy či talent
objevili včas. CNC obrábění
máme naplánováno na druhé
pololetí a ti nejlepší z nich se
zájmem o vyšší obrábění budou mít šanci nahlédnout na robotické pracoviště.
Poslední dobou se fenomén návratu učilišť do fabrik stává zprávou číslo jedna. Učiliště po celé republice
začínají vyhledávat firmy, se kterými by se spojila a mohla tak prakticky pracovat se svými žáky u nich.
Firmy na to ovšem nejsou vybavené, a to ve všech směrech, včetně toho finančního.
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Jsem rád, že Isolit-Bravo je v tomto směru lídr, protože to jen potvrzuje naši společenskou odpovědnost.
Stále více se začíná hovořit o tom, co tady po nás zbyde…
Tak mimo jiné asi 40 kluků a holek ročně, které učíme dělat pořádné řemeslo, a vedle toho je
seznamujeme, jak funguje továrna. Až jednou přijdou první den na své pracoviště, nebudou se ničemu
divit a přijde jim normální chodit do zaměstnání a pracovat. Ostatní toto štěstí mít nemusí.
Nejde přeci jen o to, vydělávat zisky a po nás potopa, ale musíme investovat do budoucnosti, aby tady po
nás něco zbylo!
A to se nám daří!
Milan Žemlička, Personalista IB

Technický kroužek ve školním roce 2019/20
Vážení čtenáři,
v letošním roce jsme v naší nástrojárně opakovaně zahájili činnost Technického kroužku pro žáky 6. 9. ročníku zdejší Základní školy v Jablonném nad Orlicí, a to v počtu 10 dětí.
Před zahájením letošního ročníku jsem stál před rozhodnutím, jaký výrobek budeme tentokrát
navrhovat a následně vyrábět. Minulé ročníky již vyráběly cestovní šachy, trezor s kódem, Thorovo
kladivo a zavírací nůž.
Pro letošek mně v rozhodnutí pomohl Den otevřených dveří v naší
firmě, kde jsme prezentovali výrobky dětí předchozích ročníků,
které vytvořily v minulosti v rámci Technického kroužku. Největší
ohlas od dětských návštěvníků získaly opět cestovní šachy. A bylo
rozhodnuto! Budeme vyrábět a již vyrábíme cestovní šachy!
Nyní vám v kostce popíšu osnovu přípravy a průběh výroby, který naši mladí technici postupně
absolvují.
- Návrh začíná v konstrukci, kde na počítači namodelují šachovnici a všech šest druhů šachových
figurek.
- K tomu použijí konstrukční software Creo-3. Po
namodelování připraví 2D výkresovou dokumentaci, což
obnáší vlastní výkresy výrobků. Tímto mají za konstrukci
hotovo.
- Nyní následuje opět práce na počítači a modelech
v programu Work, který již slouží pro vlastní obrábění
jednotlivých dílů.
- Ve Worku vytvoří technologii pro CNC frézování a
soustružení, případně drátové řezání.
- Nyní již následují operace vlastního obrábění jednotlivých dílů na konkrétních strojích, kde následně
vznikne šachovnice a jednotlivé figurky.
- Ve finále, již na ručním pracovišti, proběhne konečná montáž - lepení magnetů do jednotlivých
figurek, vybarvení šachovnice a závěrečné přeleštění všech dílů. A je hotovo!
- Za projevené úsilí při výrobě je hotový výrobek firmou věnován mladým technikům jako dárek.
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K tomu ještě absolventi tohoto kroužku dostávají certifikát o úspěšném ukončení kurzu a dále průkaz
mladého technika. Oba tyto dokumenty mladým technikům předáváme před nastoupenou školou
v závěru školního roku, aby si všichni uvědomili, že dělat něco pro sebe a hledat a rozvíjet svůj talent
je ta nejlepší investice do své budoucnosti.
Závěrem chci popřát všem účastníkům Technického kroužku, aby se jim tento výrobek co nejvíce
zdařil, aby si vážili možnosti, kterou jim naše firma dává, a byli na svůj výrobek právem hrdi.
Aleš Hrdina, konstrukce

Čtvrtý rozměr a stroj času
Kdysi v mládí na gymnáziu jsem bezmála až do maturity byl pevně rozhodnut stát se
teoretickým fyzikem. A že neobjevím nic menšího než čtvrtý rozměr a nevynaleznu nic jednoduššího
než stroj času!
Naše mladá a hezká profesorka fyziky mě připravovala na to, že to bude „masox“, neboť ona měla
plné kecky té nejlehčí větve MatFyzu (Matematicko-fyzikální fakulty) a já si vybírám tu nejtěžší. Ale já
jsem čtyři roky nepovolil. Stroj času a čtvrtý rozměr přece čekají na svého vynálezce a objevitele!
Nějak krátce před maturitou jsem přece jenom z ambic nejvyšší vědy upustil a šel jsem studovat něco
praktičtějšího.
A tak stroj času stále čeká na svého vynálezce a čtvrtý rozměr na svého objevitele  –
vlastně – počkat – já jsem ho přece jenom nalezl! Jmenuje se Díra na trhu a na rozdíl od těch
skutečných vyšších rozměrů, které hledají teoretičtí fyzikové (dnes už je jich deset až jedenáct, podle
toho, se kterým fyzikem právě mluvíte), tenhle rozměr hledají zase marketingoví mágové. Já jsem
ho nenašel ani matematickým aparátem, ani marketingovou magií, ale vlastní dřinou, která už mě
nebavila.
Některým se to zdálo jako blbost (velké většině),
menšině). Ale i ta malá menšina stačila a vypiplali
zase velké většině zdálo už jako
naštěstí ne. A tak jsme
budeme pokračovat
smůla většinou každého
vás tedy také, že věci nejdou

ale některým naštěstí ne (malé
jsme Motúčko. Pak se to
konec a cíl a menšině
pokračovali, pokračujeme a
kupředu! Třikrát bohužel, cizí
správného Čecha potěší! Potěším
jen tak zlehka a samočinně…

Jak jste možná
zaznamenali, podpory vynálezů, inovací
a nových českých
myšlenek či zlatých českých ručiček vůbec mají
politikové plná ústa,
řekněme rovnou, že většinou přímo huby. O dotace my –
tedy IB - nežádáme, protože jsou, když ne rovnou celý podvod, tak minimálně tříčtvrtinový podvod
– a my nepodvádíme! Nicméně na výzkum a vývoj (VaV) je možné dostat daňovou úlevu. No, a tak
jsme to zkusili. Nebudu napínat, dopadli jsme jako Kec u Jankova či mnohem populárnější sedláci u
Chlumce.
My vůbec nezpochybňujeme, že Motúčko je nový výrobek, vynález, inovace a VaV, slovem
veliká novinka a prostě paráda, konejšil mě vlídně a mírně pan ředitel Finančního úřadu jako se
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konejší malé dítě, kterému se ráno nechce do školky. Pak ale učinil dramatickou pomlku, jeho tvář
ztvrdla a nabrala přísné rysy: Ale tu požadovanou dokumentaci zkrátka nemáte v pořádku! A pic,
stálo nás to doplatek, pokutu, penále, úhrnem bezmála čtyři miliony korun!
Ani to ale nemůže odradit skutečné vynálezce od dalšího snažení! Přečtěte si jakoukoli knížku
o Edisonovi, Teslovi, Jamesi Wattovi či Františku Křižíkovi! Co tihle hrdinové museli překonat
protivenství! Pchá, to by tak bylo, aby nás nějaký Úřad znechutil! Jedeme dál a s ještě větší chutí!
Čtvrtý rozměr se otevírá pro další, dříve netušené inovace! A protože nemůžu konkurenci vyzradit
všechny, zde tedy jenom ty nejmírnější, řečeno karbanicky - sedmy, osmy, tak asi do desítky či
spodka. Svršky, krále, esa – to vědí jenom zasvěcení! 1 (Můžete mezi ně patřit i vy – viz závěr):
-Motúčko Jumbo Double Jednotunka: Když máte na zahradě či v lese převážet těžší náklady, než je
nosnost Motúčka (180 kg), musíte jet víckrát. V nabídce máme již Jumbo Double s nosností 500 kg,
ale vyšší tonáž stále chybí. Jednotunka pokrývá tuto díru. Uvezete s ní jako s dodávkou, ale vymotáte
se a vykličkujete tam, kam absolutně žádné auto nezajede.
-Motúčko Živá kláda 4X4: To už je super-stroj, se kterým převezete i tu nejtěžší kládu (1,1 tuny),
vymotáte se v hustém lese a co je podstatné – všechno v jednom člověku, včetně naložení a složení
klády těžší než tuna!
-Triglav All Terrain: Jezdíte-li se současným Triglavem, pak jste určitě narazili na jeden nedostatek –
při jízdě po vrstevnici prudšího kopce je Motúčko nakloněné podle spádu kopce a vy byste ho radši
měli ve (vodo)váze. Právě to má umožnit první verze All Terrainu. A druhá je ještě ambicióznější: Kola
budu trvale zablokována proti nerovnostem terénu (krtičance, apod.), ale současně trvale volná pro
vědomé zatáčení.
- Motúčko Erudl: Parádní motorový terénní rudl s nosností 250 kg, elektrickým diferenciálem, plynule
regulovatelným pojezdem Vpřed i Vzad a dalšími mechanickými vymoženostmi. Bafnete prostě plný
dvousetlitrový sud a uháníte s ním bez námahy terénem až na místo určení!
-Motúčko Japonka Koňačka: Dvoumotorové čtyřkolové Motúčko s elektrickým diferenciálem, plynule
regulovatelným pojezdem Vpřed i Vzad a dalšími mechanickými vymoženostmi, jako je samočinné
vysýpání korby (objem korby 300 litrů, nosnost 500 kg).
-Motúčko -Přívěsný vozík k Fréze Vari s elektrickým pohonem všech kol
-a další…
Chcete realizovat své dobré myšlenky?! Přijďte/choďte na schůzky vynálezců - Motúčkářů- každé
pondělí ve 14:30 v Šourúmu!
Kvido Štěpánek
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Czwarty wymiar i wehikuł czasu
Kiedyś w młodości będąc w gimnazjum aż praktycznie do matury byłem zdeterminowany
zostać fizykiem teoretycznym. I że nie odkryję nic mniejszego niż czwarty wymiar i nie wynajdę nic
prostszego niż wehikuł czasu. Nasza młoda i ładna profesor fizyki przygotowywała mnie do na to, że
to będzie „masox”, ponieważ była pełna najlżejszych gałęzi MatFyzu (Wydział matematyczno fizyczny), a ja sobie wybrałem te najtrudniejsze. Ale nie odpuściłm przez cztery lata. Wehikuł czasu i
czwarty wymiar przecież czekają na swojego wynalazcę i odkrywcę! Jakoś na krótko przed maturą
porzuciłem ambicje i poszedłem studiować coś bardziej praktycznego. Wehikuł czasu wciąż więc
czeka na swojego wynalazcę, a czwarty wymiar na swojego odkrywcę  - właściwie - czekaj – ja go w
końcu znalazłem! Nazywa się Dziura na rynku, i w przeciwieństwie do tych rzeczywistych wyższych
rozmiarów, których szukają fizycy teoretyczni (dzisiaj jest ich już dziesięć do jedenastu, w zależności
od tego z którym fizykiem aktualnie rozmawiacie ), tego wymiaru szukają znowu wasi marketingowi
magicy. Ja go nie znalazłem ani przy pomocy aparatu matematycznego, ani magii marketingowej, ale
dzięki własnemu trudowi, który już mnie zmęczył. Niektórzym wydawało się to głupotą
(zdecydowanej większości), a niektórzym na szczęście nie (zdecydowana mniejszość). Ale i ta
niewielka mniejszość wystarczyła i stworzyliśmy Motúčko. Potem natomiast tej ogromnej większości
wydawało się, że to już jest koniec i cel, ale mniejszości na szczęście nie. I tak kontynuowaliśmy,
kontynuujemy i będziemy kontynuować dalej! Trzy razy niestety cudzy pecha, w wkiększości każdego
dobrego Czecha zadowoli, pocieszę was również, że sprawy nie idą tak łatwo i automatycznie.
Jak zapewne zauważyliście, wsparcie wynalazków, innowacji i nowych czeskich pomysłów lub złotych
czeskich rąk nawet politycy mają pełne usta, powiedzmy jasno, że głównie tylko gęby. O dotacje my –
to znaczy IB nie prosimy, ponieważ są to wszystkie oszustwa, przynajmniej trzy czwarte oszustw - a
my nie oszukujemy. Nie mniej jednak na rozwój i badania (VaV) możliwe jest jednak uzyskanie ulgi
podatkowej. No więc my też spróbowaliśmy. Nie będę przedłużać, wyszliśmy na tym jak Kec w
Jankova lub znacznie bardziej popularni chłopi w Chlumcu.
My wcale nie kwestjonujemy, że Motúčko to nowy produkt, wynalazek, innowacja i VaV,
słowem wielka nowość i po prostu świetny pomysł, uspokoił mnie uprzejmie i delikatnie pan dyrektor
Urzędu skarbowego, jak się uspokaja małe dziecko, któremu nie chce rano iść do przedszkola. Ale
potem zrobił dramatyczną pauzę, jego twarz stwardniała i przybrała surowe rysy: Ale tą wymaganą
dokumentację krótko mówiąc nie macie w porządku ! I czar prysł, kosztowało nas to dopłatę,
grzywnę, karę, w sumie prawie cztery miliony koron.
Ale nawet to nie może powstrzymać prawdziwego wynalazcy od ponownej próby.
Przeczytajcie sobie dowolną książkę o Edisonie, Tesli, Jamesie Wattie lub Františku Křižíku! Co ci
bohaterowie musieli pokonać przeciwności ! Niepowarzne by było gdyby nas jakiś Urząd zniechęcił !
Idziemy dalej i z jeszcze większą energią!
Czwarty wymiar otwiera się na inne, wcześniej nieoczekiwane innowacje. A ponieważ nie
mogę zdradzić konkurencji wszystkiego, więc tutaj tylko nadmienię, mówiąc krótko, siódmy, ósmy, a
także do około dziesięciu lub mniej. Damy, królowie, asy - znają tylko nowicjusze (możecie znaleźć się
między nimi - patrz zakończenie):
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-Motúčko Jumbo Double Jednotunka: kiedy macie na ogrodzie lub w lesie do przewiezienia cięższe
ładunki niż ładowność Motúčka (180 kg), musicie jechać więcej niż jeden raz. W ofercie mamy już
Jumbo Double o ładowności 500 kg, ale nadal brakuje większego tonażu. Urządzenie zakrywa ten
otwór. Wywieziecie nim ładunek podobnie jak samochodem dostawczym, ale dojedziecie nim
wszędzie tam, gdzie absolutnie nie dojedzie żaden samochód.
-Motúčko Živá kláda 4X4: jest to super urządzenie, za pomocą którego możesz przewozić nawet
najcięższe kłody drewna (1,1 tony), wyjedziecie nim wszędzie w gęstym lesie i co ważne - wszystko
wykona jedna osoba, w tym załadunek i składanie kłód drewna cięższych niż tona!
-Triglav All Terrain: Jeśli jeździcie obecnym Triglavem, to z pewnością napotkaliś jedną wadę podczas jazdy wzdłuż brzegu stromego wzgórza Motúčko jest nachylone zgodnie ze zboczem
wzgórza, a wy byście woleli żeby pozostało w równowadze. Właśnie to ma umożliwić pierwsza wersja
All Terrainu. A druga jest jeszcze bardziej ambitna: koła będą trwale zablokowane na nierównych
terenach (kopce kreta itp.), ale jednocześnie na stałe wolne dla świadomego pokonywania zakrętów.
- Motúčko Erudl: Wspaniały wózek transportowe z silnikiem o ładowności 250 kg, elektrycznym
mechanizmem różnicowym, bezstopniowo regulowanym przesuwem do przodu i do tyłu oraz innymi
udogodnieniami mechanicznymi. Po prostu napełnij dwulitrową beczkę i przewieź ją bez żadnego
wysiłku przez dany teren bezpośrednio do określonego celu!
-Motúčko Japonka Koňačka: Dwusilnikowe, czterokołowe Motúčko z elektrycznym mechanizmem
różnicowym, płynną regulacją jazdy do przodu i do tyłu oraz innymi funkcjami mechanicznymi, takimi
jak automatyczne przechylenie misy (pojemność misy 300 litrów, ładowność 500 kilogramów).
-Motúčko -Přívěsný vozík k Fréze Vari z elektrycznym napędem na cztery koła
-i inne ….
Chcecie zrealizować swoje dobre pomysły? Przyjdźcie / chodźcie na spotkanie wynalazcówMotúčkářů - w każdy poniedziałek o 14:30 w show-roomie !
Kvido Štěpánek

Comes
Firma zakoupila nový systém, ve kterém je jasně vidět využití strojového parku na lisovně jak vznikají prostoje, zbytečně promarněný materiál, zmetky z výroby, opravy strojů a forem a ostatní
neproduktivní čas.
Mám z toho velkou radost, a to hlavně z toho důvodu, že se ukáže, jaká je skutečná realita
všech neproduktivních časů. Do současné doby to bylo založeno na tom, že mistr, seřizovač,
nástrojař, hmotař, ŘKJ, pracovník ze strojní údržby či elektroúdržby něco zapsal do systému HoC , ale
nebylo to provázané s časem zbytečného prostoje lisu.
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Bohužel se také začíná projevovat, že ne každý má z toho radost, protože se počíná již nyní, a to
v plné nahotě, objevovat velké množství tohoto ztrátového času. Je velkým problémem zdůvodnit,
zda je oprávněný, nebo zda se jedná o laxní přístup /salámový/ - mně je to jedno - ať ten lis stojí.
Co mě nejvíce překvapilo,
bylo to, že nejlépe a nejrychleji to
pochopili operátoři, kteří již nemají
papírové výrobní příkazy, ale
pouze svoji práci si zadávají na
dotykových obrazovkách u lisu.
Pravda je taková, že i zde nastává
drobný problém. Pracovníci byli
zvyklí v systému HoC zapsat si
hotovou výrobu a následně zbytek
času, který jim chyběl, si po
dohodě s mistrem napsat do režie. V tomto systému to nejde.
Dalším pozitivem nového systému je, že nutí spolupracovníky ke komunikaci mezi sebou, což
je samozřejmě základ. Uvedu jeden příklad: Prostoj lisů x hodin u výroby, která jede x dní, - moje
otázka - proč ten lis stál??? Odpovědi se mi dostalo - protože tam byl nástrojař a on neřekl, že to má
hotové. Zavolal jsem si nástrojaře a ten mi odpověděl, že to řekl mistrovi. Zavolal jsem si mistra...
Jestli je vám to nějak povědomé, tak to přesně odpovídá pohádce O slepičce a kohoutkovi. Co
zbytečného času všech se strávilo dohledáváním neoprávněných prostojů!

O slepičce a kouhoutkovi skončilo…
Výborná věc, která z nového systému časem vyplyne, je, že nebude možné krýt jeden
druhého. Jednomu se nepovede to, druhému ono - hele, nebudeme to nikde říkat, však on se to
nikdo nedoví a jsme HAPPY .
Závěrem chci připomenout následující – musíme využívat tento nový systém na 100% a všem
nám bude lépe!
Karel Slavík, vedoucí lisovny

Comes
Firma zakupiła nowy system, który wyraźnie pokazuje wykorzystanie maszyn na lisovně pokazuje w jaki sposób powstają przestoje, niepotrzebnie marnowany materiał, odpady produkcyjne,
naprawy maszyn i form oraz inny nieproduktywny czas.
Jestem z tego bardzo zadowolony, głównie dlatego, że mogę zobaczyć , jaka jest prawdziwa
rzeczywistość wszystkich nieproduktywnych czasów. Do tej pory było to oparte na tym, że majster,
ustawiacz, narzędziowiec, hmotař, ŘKJ, pracownik z działu konserwacji maszyn lub konserwacji
elektrycznej zapisywał coś w systemie HoC, ale nie było to związane z czasem niepotrzebnego
przestoju maszyny.
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Niestety, zaczyna się również okazywać, że nie wszyscy są z tego zadowoleni, ponieważ już teraz, w
pełnej nagości, odkrywa się ogromną stratę czasu. Dużym problemem jest usprawiedliwienie, czy jest
to uzasadnione, czy też luźne podejście - nie obchodzi mnie to – niech ta prasa stoi.
Co mnie najbardziej zaskoczyło, było to, że najlepiej i najszybciej zrozumieli to operatorzy,
którzy nie mają już papierowych zleceń produkcyjnych, ale swoją pracę zapisują bezpośrednio na
ekranach dotykowych znajdujących się na prasie. Prawda jest taka, że istnieje również niewielki
problem. Pracownicy byli przyzwyczajeni do pracy w systemie HoC, byli przyzwyczajeni zapisać sobie
wykonaną danego dnia pracę (gotowe produkty), a następnie do napisania pozostałej części czasu,
której im brakowało, w porozumieniu z majstrem do režie. W tym systemie nie jest to możliwe.
Kolejnym pozytywnym aspektem nowego systemu jest to, że zmusza współpracowników do
komunikowania się ze sobą, co oczywiście jest niezbędne. Pozwólcie, że podam jeden przykład:
Przestój prasy x godziny w produkcji, która trwa x dni, - moje pytanie - dlaczego prasa stała?
Dostałem odpowiedź - ponieważ był tam pracownik narzędziowni, a on mi nie powiedział, że zostało
to zrobione. Zadzwoniłem po pracownika narzędziowni, a on powiedział mi, że powiedział to
majstrowi. Zadzwoniłem do majstra... Jeśli znacie, to dokładnie odpowiada bajce O kurze i kogucie.
Ileż niepotrzebnego czasu poświęcono na śledzenie nieautoryzowanych przestojów! Wspaniałą
rzeczą, która z czasem pojawi się w nowym systemie, jest to, że nie będzie możliwe krycie jeden
drugiego. Jednemu nie wyjdzie to, drugiemu coś innego - hej, nie będziemy o tym nigdzie mówić, nikt
się przecież o tym nie dowie i jesteśmy HAPPY.
Na zakończenie chciałbym przypomnieć, co następuje - musimy w 100% wykorzystać ten
nowy system, a wszystkim nam będzie lepiej!
Karel Slavík, kierownik lisovny

Sériová výroba nové Škody Octavia se blíží
V tomto týdnu došlo k dlouho očekávanému představení nové škodovky, kterou je již
čtvrtá generace vozu Octavia.
Musím konstatovat, že design a celkové provedení modelu je opravdu povedené a ve
světě sklízí již první pozitivní ohlasy.
Vývoj tohoto vozu trval několik let a
v současné době stojíme před zahájením sériové
výroby. Od KW 48/2019 se bude vyrábět několik
vozů týdně a postupně od KW 8/2020 dojde
k významnému navyšování této výroby. V prodejních
showroomech bude možné auto spatřit začátkem
příštího roku. Sériová výroba stávající třetí generace
„Octávky“ bude ukončena v 18. týdnu roku 2020.
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Naše firma bude na tento nový model dodávat plastové obložení předních sedadel,
kde jsme tak jako u předešlé verze dělali i vývoj plastů, a dále budeme dodávat na zadní řadu
sedadel nové výklopné isofixové krytky s potiskem.
Celkově to obnáší výrobu plastových dílů v počtu přesahujícím 1 000 000 kusů výlisků
pro přední sedačky a přes 1 000 000 kusů isofixových krytek ročně. Tak doufejme, že tyto
počty budou ještě vyšší a že se vůz bude dobře prodávat.
Martin Cihlář, vedoucí SAM

Zbliża się seryjna produkcja nowej Škody Octavia
W tym tygodniu doszło do długo oczekiwanej prezentacji nowej Škody, którą jest
czwarta generacja samochodu Octavia.
Muszę powiedzieć, że desing i ogólna konstrukcja modelu jest naprawdę dobra i
zbiera już na świecie pierwsze pozytywne opinie.
Opracowanie tego samochodu zajęło kilka lat i obecnie stoimy przed rozpoczęciem
produkcji seryjnej. Od KW 48/2019 będzie produkowanych kilka samochodów tygodniowo, a
od KW 8/2020 dojdzie do znacznego wzrostu tej produkcji. W salonach sprzedaży samochód
ten będzie będzie można zobaczyć na początku przyszłego roku. Produkcja seryjna istniejącej
trzeciej generacji „Octávka” zostanie ukończona w 18. tygodniu 2020 roku.
Nasza firma będzie dostarczała do tego nowego modelu plastikowe pokrycia
przednich siedzeń, gdzie podobnie jak w przypadku poprzedniej wersji robiliśmy również
projektowanie i opracowywanie produktów z tworzyw sztucznych, a także dostarczymy
nowe osłony na zawiasach ISOFIX z nadrukiem na tylny rząd siedzeń.
Ogólnie rzecz biorąc, obejmuje to produkcję części z tworzyw sztucznych w ilości
przekraczającej 1 000 000 sztuk wyprasek do przednich siedzeń i ponad 1 000 000 sztuk
osłon Isofix rocznie. Miejmy nadzieję, że te liczby będą jeszcze wyższe, a samochód będzie
się dobrze sprzedawał.
Martin Cihlář

Jó, tak myslivci to budou… Myslivci nás zachrání!
Oslavy třiceti let od pádu komunizmu probíhaly celý víkend, a jak se v demokracii sluší, každý
si z nich mohl vybrat, co chtěl.
V sobotu 16. listopadu čtvrt milionu lidí na Letné proti Babišovi, současně pak doma u kafe na
Facebooku zase Probabišovci četli nadšeně zprávy o tom, jak jejich guru cvičí, boxuje a jaký zásadní
projev sdělí v neděli v Muzeu. A těšili se, jak jim Letná-Neletná pěkně rostou preference.
A v neděli 17. listopadu pak byla v Praze vůbec demokraticky pestrá mela, kde si každý mohl vybrat
to svoje! Jen jsem nějak neslyšel, že by komunisté vyhlásili na ten den stranický smutek a chodili
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v černém, ale oni si už hrají také na demokraty. Tu a tam jim huba kouzlem nechtěného ujede jako
nedávno Grospičovi – inu, příslovečné šídlo v pytli neutajíš, nic nového nevymýšlejte, pořekadla
našich předků jsou nejmoudřejší!

Hubu už nikdy držet nebudu!
My jsme s manželkou slavili v Letohradě, kde před třiceti léty jako všude jinde
v Československu demokracie také nesměle vystrkovala růžky. Organizátoři mě dokonce pozvali na
pódium, čehož jsem si velmi cenil, a tak jsem hned v odpovědi na první otázku moderátora, skutečné
letohradské ikony, evangelického faráře Pavla Rumla, provedl poctivou sebekritiku a vyznal se jemu
jako farářovi i z poloviny plnému náměstí ze svých hříchů před 17. listopadem 89 – že jsem sice
aktivně komunistům nepřisluhoval, ale pasívně, třikrát bohužel, ano: Držel jsem hubu! Takhle jsem to
tam řekl (na plnou hubu) a zároveň označil ten den před třiceti léty za přelom, od kdy ji už nedržím a
držet nebudu! A ten starý slib jsem plnil hned v odpovědi na druhou otázku moderátora, jak tedy
hodnotím vývoj po Listopadu 89. Hmotně excelentní, morálně bídný! řekl jsem zhruba. A protože
jsem nechtěl být dlouhý, už jsem veřejně myšlenku dále nerozvíjel, přestože mi - dnes už několikrát
zmíněná moje huba - příklady jen jen klapala:

Někdy je dobré za každou cenu do všeho nekecat a svěřit se těm, kteří na
to mají kvalifikaci a charakter.
Pavel Ruml prakticky přijel ze sobotní Letné a je velkým příznivcem i organizátorem Milionu
chvilek. Jedny moje děti ze zásady nadšeně chodí na každou akci Milionu, druhé zase z jiné zásady
nikdy ne a třetí jsou někde mezi. Milion argumentuje nepřijatelností střetu zájmů premiéra, jeho
estébáckou minulostí a donedávna Čapím hnízdem. Premiér je v klidu a v poho, protože demokracie
se podle něho měří volbami, a tam má spolehlivých třicet procent. Myslím, že po jeho populistickém
projevu v Muzeu to bude rovnou čtyřicet. A tím jsem trefil hřebík na hlavičku: Všimněte si slova
populistickém! Ona se nám ta vytoužená demokracie skutečně smrskla na populizmus a takzvanou
technologií vládnutí! Kdo má protřelejší (když už jsem s tím slovem dnes začal) hubu, lepší
fejsbukovou stránku, lepší tým marketingových mágů, kdo slíbí větší blbost bez ohledu na to, kde na
ni (ne)vezme, ten prostě v demokracii v našem pojetí vyhrává!
O den později jsem si přečetl v novinách, že naprosto nedostatečnou sílu Armády ČR (naši
armádu zdevastovali naši oblíbení politici – ale nenadávejme na ně! Oni ji jenom vykradli, ale my,
občané, jsme po nich chtěli zrušení povinné vojenské služby. A oni nám populisticky vyhověli!)
podpoří nově spolky: myslivci dostanou od státu lepší brokovnice, hasiči asi vzduchovky a vytvoří
podle návrhu ministra obrany Lubomíra Metnara (ANO) celé divize domobrany. Možná je doplní také
ostrostřelci podle filmů s Vlastou Burianem. To
se ještě přesně neví. Návrh podporuje i opozice,
a tak třebas poslanec Pavel Žáček (ODS) k tomu
řekl: Je logické využít lidí, kteří buď prošli
vojenskou službou, nebo vykonávají činnost
blízkou speciálním útvarům armády. Fakt,
dobrý!
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Vůbec se nedivím, že se na návrhu sjednotila vláda i opozice – obě strany totiž žijí
z populizmu. Jak příjemné navrhovat to, po čem davy touží, a nechat se jimi volit ke korytům! Služba
vlasti?! Obrana vlasti?! Čestná branná povinnost všech občanů?! Pchá, Kvido, neblázni, já nechci u
voleb propadnout!
Myslivci, do boje! Tak takhle vypadá obrana naší vlasti podle vlády i opozice. Nikoli nejčestnější
povinnost nás všech, založená na povinné vojenské službě (klidně zkrácené na potřebné minimum pěti
měsíců) a poté mobilizační povinnosti, ale divize myslivců s dvouhlavňovkami a kulobrokem.
Kocourkov by se nemusel za takové nápady ani trochu stydět! (Snímek z HN dnes 18. listopadu 2019)

Žádná demokracie, přátelé, Milione chvilek, Babišovi věrní, piráti, ódeesáci, topkaři,
černoxxdelníci, stanovníci, to není ani tam, ani tam, nýbrž populizmus nejhrubšího zrna na
stranách obou!
Jaká tedy vidím východiska z této pekelné šlamastyky?!
1. Trpělivou každodenní výchovu národa=lidí k rozpoznání a odmítnutí nejhrubšího populizmu,
tedy k budování skutečné demokracie. Sám ovšem nevím, zda to není čistě utopistický cíl.
2. Monarchizmus = království v čele s osvíceným monarchou, který moudře vládne
s perspektivou ne na čtyři roky, ale čtyři staletí kupředu a vede si svou moudrou bez ohledu
na vlny přízně či nepřízně davů. Asi už úplný utopizmus – skoro vždycky se taková monarchie
historicky zvrhla v diktaturu.
3. Demokracie 2-1 dle Karla Janečka. Nikdy jsem nepochopil, jak nějakým automatickým
algoritmem může z volby lidí, kteří volí blbě, vzniknout dobrý výsledek. Karel to nepochopil asi
také, a proto se stáhl k buddhizmu, víceženství a spolehlivějším algoritmům na rozmnožování
peněz.
4. Nechat věci tak, jak jsou = přirozenému vývoji. Příliš pohodlné řešení, samozřejmě, že to
vždycky nějak dopadne. Ale kolik to ještě bude stát krvavých převratů, válek, milionů
politických vězňů, diktatur a revolucí, než lidstvo zmoudří?!
5. Nějakým všeobecně přijatelným způsobem odstupňovat volební právo tak, aby neměl jeden
stejný hlas ožrala, kterého vyhazují po zavíračce z hospody, a univerzitní profesor, doktor věd
a laureát Nobelovy ceny. Někdy je dobré za každou cenu do všeho nekecat a svěřit se těm,
kteří na to mají kvalifikaci a charakter. Pochybuji, že se i ti největší rejpalové při letu na
(ne)zaslouženou dovolenou na Maledivy dobývají do pilotní kabiny a chtějí demokraticky řídit
letadlo anebo se uprostřed operace nechávají probudit, aby poučovali doktory, jak mají
správně operovat.
Nevím, jestli jsem shora uvedeným neporušil nějaký zákon na ochranu demokracie a
zda si pro mne nepřijdou demokratičtí policisté ČR tak, jak mě měli sebrat v sobotu 25.
listopadu 1989 estébáci...
Ale nic mi to nevadí – slíbil jsem sobě před třiceti léty a včera večer evangelickému
faráři a polovině letohradského náměstí, že:
Hubu už nikdy držet nebudu!

Kvido Štěpánek, 18. listopadu 2019
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PODĚKOVÁNÍ ZE DNE OTEVŘENÝCH / DVEŘÍ / SRDCÍ :-)
Date: úterý, 10 září 2019, 10:20odp. +03:00
Subject: poděkování

Ahoj,
zdravíme a děkujeme za péči a pohoštění při Dnu
otevřených srdcí.
Celý provoz, vybavení, ale i spolupracovníci jsou na
úrovni, která se dá srovnat se špičkou. Bylo to
bezva.
Josef a Milena Novotní
P.S. Dnes jsme navštívili prodejnu a z bohatého
výběru jsme si zakoupili pěknou varnou konvici a
osobní váhu s měřením tuku. Ve stáří to je
potřeba. J a M

PQ – Pozitivní inteligence
Co to vlastně je PQ a proč o tom píši?
Abych se přiznal, tak donedávna jsem také nevěděl, o co se jedná, ale když jsem se nad tím
zamyslel, tak něco na tom bude a každý by ji měl v sobě pěstovat.
Známe tři inteligenční kvocienty. Vedle IQ, míry
logického myšlení, a EQ, míry emočního rozhodování, rozlišuje
věda ještě PQ, míru pozitivního posouvání se, zjednodušeně
pozitivní inteligenci. Jedná seo schopnost změnit svůj duševní
postoj – nahradit stres, starosti, pocit viny, výčitky a zklamání
zvědavostí, tvořivostí, vzrušením a odhodláním konstruktivně
jednat.
Teď trochu zjednodušeně – pozitivní myšlenky vytvářejí pozitivní činy, pozitivní činy vytvářejí
pozitivní výsledky, pozitivní výsledky vytvářejí pozitivní pocity... Člověk s vyšším PQ spíše uskuteční to,
po čem touží. Jde o to nevzdávat se, a když nám nevyjde jedna cesta, tak musíme zkusit jinou,
abychom dosáhli vytouženého cíle - v tom vězí podstata pozitivní inteligence. Člověk prostě najde
LEPŠÍ řešení. Pozitivní inteligence mně tady v IB občas chybí. Někteří spolupracovníci nejsou ochotni
nalézt lepší řešení a nechávají svůj mozek v tzv. automatickém režimu – tedy v pohodlném módu,
nezvyšují si kvocient PQ a nechtějí hledat jiné nebo lepší řešení. Když nebudeme hledat lepší řešení,
tak se nikam neposuneme, a to jak v pracovním, tak v osobním životě. Stane se z toho rutina, kde je
možné, že své chyby budeme pořád opakovat dokola a vlastně si svůj život nezjednodušíme a to jen
z důvodu, že nechceme příliš zatěžovat svůj mozek a jsme pohodlní.
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Albert Einstein jednou pronesl: „Matkou všech vynálezů je nutnost a otcem vší stagnace je
pohodlnost“.
Tím bych na vás chtěl apelovat: Nenechávejte svůj mozek v automatickém módu a zvyšujte si
kvocient pozitivní inteligence, namáhejte svůj mozek a uvidíte, že váš život se změní k lepšímu!
Jan Kubíček, SAM

PQ - Pozytywna inteligencja
Co to właściwie jest i dlaczego o tym piszę. Przyznaję, że do niedawna też nie wiedziałem, o
co chodzi,ale kiedy się nad tym zacząłem zastanawiać, to coś w tym wszystkim jest i każdy powinien
to w sobie kultywować.
Znamy trzy ilorazy inteligencji. Oprócz IQ, miary logicznego myślenia i EQ, miary
emocjonalnego podejmowania decyzji, nauka wciąż rozróżnia PQ, stopień pozytywnego przesunięcia,
uproszczona pozytywna inteligencja.
Chodzi o umiejętność zmiany swojej postawy mentalnej - zastąpienia stresu, zmartwienia,
poczucia winy, wyrzutów sumienia i rozczarowania ciekawością, kreatywnością, ekscytacją i
determinacją do konstruktywnego działania.
Teraz trochę prościej - pozytywne myśli tworzą pozytywne działania, pozytywne działania
tworzą pozytywne wyniki, pozytywne wyniki tworzą pozytywne uczucia. Człowiek o wyższym PQ
osiągnie to, czego pragnie. Chodzi o to, żeby się nie poddawać, a jeśli nie możemy osiągnąć danego
celu jednym sposobem, musimy spróbować innym, aby móc go osiągnąć - to jest istota pozytywnej
inteligencji. Człowiek po prostu znajdzie LEPSZE rozwiązanie.
Czasami brakuje mi tej pozytywnej inteligencji tutaj w IB, niektórzy współpracownicy nie chcą
znaleźć lepszego rozwiązania i tym samym pozostawiają swoje mózgi w tak zwanym trybie
automatycznym - pozostawiają mózgi w trybie komfortowym, nie zwiększają ilorazu PQ i nie szukają
innego lub lepszego rozwiązania. Jeśli nie będziemy szukać lepszych rozwiązań, to nigdzie się nie
przesuniemy i to zarówno w życiu zawodowym jaki osobistym. Nasze życie stanie się rutyną, w której
możliwe będzie powtarzanie naszych błędów w kółko, równocześnien nie będziemy upraszczać
naszego życia, tylko dlatego, że nie chcemy zbytnio obciążać naszego mózgu i czujemy się
komfortowo.
Albert Einstein powiedział kiedyś: „Matką wszystkich wynalazków jest konieczność, a ojcem wszelkiej
stagnacji jest wygoda”
Kończąc chciałbym zaapelować do was: Nie pozostawiajcie swojego mózgu w trybie automatycznym,
zwiększajcie iloraz pozytywnej inteligencji, wytężcie swój mózg a zobaczycie, że wasze życie zmieni
się na lepsze.
Jan Kubíček
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Tak nevím, jestli chci být ekologická
Každý den jezdím do práce automobilem, jedná se o vzdálenost 27 km.
Protože uvažuji o koupi nového auta, začala jsem si počítat náklady vzniklé v průběhu roku. Stále
častěji slyším a čtu o elektr
omobilech. Připadá mi naprosto logické při každodenním používání, malé vzdálenosti a obsazenosti
jednou osobou používat elektromobil.
Zcela mě překvapila informace v příloze magazínu Ekonom, kde byla letošní analýza celkových
nákladů na vlastnění a provoz osobních vozidel. V položky, které musí motoristé v průběhu provozu
vozidla počítat, tedy i pohonné hmoty, odpisy, daně, pojištění či údržbu. Po přečtení tabulky asi
budete vědět, zda budu ekologická.

Celkové měsíční náklady na provoz vozu podle typu pohonu – seřazeno podle výše výdajů
na elektromobil

Řecko
Velká Británie
Německo
Francie
Rumunsko
Portugalsko
Norsko
Slovensko
Švédsko
Česká republika
Rakousko
Švýcarsko
Nizozemsko
Dánsko
Belgie
Itálie
Španělsko
Polsko
průměr

elektromobil
EUR
656
676
804
806
825
833
833
834
846
847
854
858
872
900
959
974
991
995
854

benzin EUR
445
596
587
520
449
527
851
446
644
461
567
613
783
760
632
794
538
477
594

Blašková Jana, ekonom

38

nafta EUR
410
567
576
643
407
595
821
486
598
515
549
632
937
762
691
683
591
562
613

JAK SPOJIT PŘÍJEMNÉ S UŽITEČNÝM
Už nějaký ten pátek dvakrát v týdnu roznáším letáky v rozlehlé vesnici v Letohradě - Kunčicích.
První roznáška je vždy zpočátku nového týdne a druhá o víkendu. Mám vybavené kolo s košíkem, do
kterého si letáky naskládám, a s mladší sestrou roznášíme poctivě do každého domu i bytu. Nejlépe
nám to jde logicky v létě. V zimě je to o něco náročnější, ale také se to dá zvládnout, jen to zabere o
něco více času.
Kdekdo by si řekl, proč vlastně tuto práci dělám, že jsem blázen, a proč
to vůbec mám zapotřebí? Já se pokaždé usměju a upřímně jim řeknu ani nevíte, jak ráda ty letáky roznáším! Nejen proto, že jezdím na kole
nebo jdu pěšky, ale vyčistím si hlavu od každodenního života a ještě si
vydělám nějakou tu korunu navíc.
Ušetřené peníze nejraději utrácím za cestování. Baví mě poznávat nová
místa. Ráda posedím v nějaké kavárně a beru to jako takovou malou
odměnu za kolportaci letáků.
Kolikrát bych mohla přijít z práce domů a jen odpočívat. Jsou dny, kdy si člověk přijde unavený a nic
se mu nechce... Ale tohle se prostě udělat musí i v nevlídném počasí! Když se nechce sestře, snažím
se ji k naší povinnosti „dokopat“, stejně tak naopak i ona mě. Horší je, když se nechce ani jedné
z nás…:-)
Ale vždycky se to prostě udělat musí!
Pracovitost dnes není brána jako samozřejmost a přitom je v životě dost důležitá.
Radka Pavelková, logistika IB

Vychytávka jako hrom!
Opět důkaz, jak inteligentní tvor člověk neumí hospodařit…
Nedávno mě zaujala jedna velmi zajímavá vychytávka.
Přišel jsem ke kamarádovi do garáže a tam ležela malá bedýnka s lahvemi od piva, na první pohled asi tak
poloviční než ta běžná. Chvíli jsme kecali, co týden dal, a já stále pokukoval po té bedýnce. Přišla mně
prostě něčím zajímavá. Zdálo se mně, že je opravdu poloviční než ta velká. Začal jsem přepočítávat lahve a
hle! Bylo jich tam jedenáct! Zpozorněl jsem!
Pochopil jsem, že někdo konečně posunul tuto starou zvyklost do moderní doby. Vzal jsem tu malou
bedýnku a nasadil ji na tu velkou klasickou se slovy: „Vsadím se, pánové, že je přesně poloviční a že je
zkalibrovaná tak, aby se na tu klasickou bednu vešly dvě!“ Šup a byla tam! Sedla tam jako zadeček na
hrneček. „No dyť jó!“ přikyvovali všichni moudře se slovy: „To nevíš?“ „Nevíš, nevíš, co to plácáte, vždyť
jich tam je 11, to je vychytávka jako hrom!“ odpovídám. „No dyť jo, to jsi nevěděl?“ zase všichni. „Ne,
pánové, nevěděl. Vidím to poprvé, a když se nad tím zamyslím, tak do komunistické bedny, která je stará
asi tak jako lidstvo samo a kterou kdysi někdo navrhl na 20 lahví, někdo konečně umí dát 22, a to je pecka
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vychytávka!“ dodal jsem. A bylo ticho... Upřesňuji ještě, že jsou řady posunuté o půlku lahve - viz obrázek.
Je pracováno logicky s kruhem, což je průřez láhve.
No a to je přesně to, proč se tento skvělý nápad dostal až do Občasníku.:-)
Doufám, že mnozí z vás, kteří to čtete, už tušíte, kam mířím. Většina z nás si myslí, že vše dokonalé už
někdo vymyslel a že již nejde nic vylepšit. Tady je jasný důkaz! Lze to! Navíc zde se jedná o tak velkou věc,
že bych za ten princip toho týpka, kterého to napadlo, navrhl alespoň na malou Nobelovu cenu logiky,
kdyby taková nějaká byla .
Jde o to, že ta stará bedýnka je ekonomicky velmi nevýhodná, ale nikomu to nevadí. Když si koupíte
výrobek zhotovený v Číně, všimněte si, že je naskládaný v krabici tak, aby byla co nejmenší. Poznáte to
podle toho, když ho vybalíte, již nikdy ho nedáte zpět tak, abyste mohli krabici zavřít. Číňané, to jsou mistři
v tomto oboru! Aby také ne! Když vyrábějí do celého světa, hledí na cenu logistiky, aby mohli dlouhou a
drahou dopravou převézt v kontejneru co nejvíce produktů a cena za dopravu se tak celkem logicky
dostala v kalkulaci na jednotku co nejníže.
Nám tady v Evropě, a v Česku obzvlášť, je to úplně jedno. Co na tom, že každý den jezdí auťáky plné palet
s bednami piv? Co na tom, že se to skladuje v přeplněných skladech, kde metr čtvereční stojí ročně tisíce
korun? Nikdo nepřemýšlí nad tím - vozit a skladovat toho více na stejné ploše. A pozor! Více o 10%!!!
To je nářez, alespoň pro mě. Na jedné straně je pro mě nepochopitelné, kolik se utrácí navíc jen za to, že
kdysi někdo bednu takto navrhl. A na straně druhé je třeba zamyslet se nad stránkou ekonomickou,
protože 10% je magická hranice částky, která jde vyrazit z běžného podnikání ve výrobě. Např. když máte
firmu, tak 5-10% bývá zisk z obratu. Navíc, kdo umí vyrazit těch 10%, tak to dělá velmi dobře, protože to
dokáže málokdo. Když si vezmu logistiku lahvového piva, tak tam přesně těch 10% vyhazují všichni z okna.
Lépe řečeno, platí to pivaři. Zvláštní! Chlapi běhají po městě, kupují pivo v akcích, kde je o korunu levnější,
o tom vedou dlouhé diskuse, ale chudáci ani nevědí, že doplácejí na hloupost druhých.:-)
Je mi samozřejmě jasné, že teď někdo nebude předělávat miliony bedýnek na pivo, ale je mi divné, že to
téměř za padesát let, co alespoň já pamatuji, nikdo nezměnil. Tak uvidíme…
A na závěr bych si dovolil přijít s myšlenkou, že by měla doprava vzduchu být zdaněná ve smyslu
nehospodárné (marné) cesty. Věřím, že se jednou dočkáme, že se budou platit daně právě z tohoto
rozmaru - vozit zbůhdarma nákladní auta a dopravní prostředky plné vzduchu ve smyslu zamořování
prostředí, což by právě s touto daní už nebylo zbytečné a marné. Výrobky by pak měly známku tohoto
vlivu dopadu, než se dostanou ke spotřebiteli.
V tom případě lahvové pivo na stupnici 1 až 10 by mělo devítku. Vyměřil bych výrobci a distributorovi daň
z logistické chyby, a to 10% z obratu! To by se výrobci teprve zajímali o příznivé ceny logistiky ke
spotřebitelům…
Milan Žemlička, personalista IB
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Vizionáři a vize Veggie
Seč se to nezdá, elektromobily existují stejně tak dlouho jako benzinová auta.
Prvním autem, které překonalo magickou rychlost 100 kilometrů za hodinu, byl – no ano,
roku 1898 elektromobil! (A 200 km/h ?! – Hádejte! Parní auto!) Potíž byla jen v tom, že po devadesát
pět procent svého života byl elektromobil obskurní auto, využívané okrajově. Žádná ze světových
automobilek jej nebrala vážně. Když tu – kde se vzal, tu se vzal – podle mne přicestoval strojem času z
budoucnosti – prostě najednou tu byl vizionář Elon Musk a věci vzaly stokrát větší spád. Možná mu
také pomohla doba, která už prostě nazrála a jen čekala na svého génia.
Myslím, že podobně tomu bude s masem.
Uvidíte! Rozporů ohledně masa už nazrálo tolik, že
změna, či přímo revoluce buší na dveře: Jsme pokrytci
nejvyššího stupně! Čekárny veterinářů jsou plné
rozněžnělých majitelů pejsků, kočiček, morčat, křečků,
bílých myší a kanárků – vlastně možná jsem leckoho i
urazil slovem „majitelů“. Jakýchpak majitelů?! Mnozí
mají svého miláčka jako rovnoprávného člena rodiny a
živnosti zvířecích psychologů vzkvétají.
„Chutná jako maso, ale není to maso…“
A teď si představme, že ti samí si za chvíli
s chutí dají řízek z prasete domácího, které je průkazně
inteligentnější než pejsek. Možná by se to mohlo zdát
jako normální běh života na Zemi, kdyby to prase
prožilo poklidný život v malém bio - hospodářství a
zašlo smrtí z rukou soucitného řezníka – tedy bylo by
košér - jako u Židů. Možná by ještě jakž takž stačilo,
kdyby si v zásadě spokojeně chrochtalo v chlívku, jako jsem ho vídal a kydal mu hnůj o prázdninách u
babičky. (Můžu potvrdit, že domácí prase je čistotné a v chlívku si udržuje pořádek. Na stranu chodí
do jednoho kouta a lehá v druhém! A když mu dáte chlívek dvoupokojový, dokonce jako záchod
používá jednu místnost a jako ložnici druhou, aniž byste ho to učili!) Ale ono to tak není. Kvůli ceně a
množství je to v hromadné „výrobě“ masa docela jinak. Podrobnosti se mi příčí tu uvádět – ale stačí,
když si ťuknete na internet a konkrétně třeba www.zviratanejime.cz.
Věřte mi, těch rozporů a důvodů je tu mnoho a změna je na spadnutí – přijde potravinářský
Elon Musk a všechno bude jinak! Nebyli bychom to my, Isolit-Bravo, abychom nepodporovali vše
progresívní - tedy v tomto případě vegetariánství. Od
listopadu jsme zavedli v pondělí, ve středu a v pátek
minimálně jedno vegetariánské jídlo, v úterý a ve čtvrtek
potom minimálně dvě. A nejsou to jídla ledajaká, není to
prázdné gesto!
Chceme dokázat, že i bez masa se dá sestavit velice kvalitní
a velice chutný jídelníček. Nechybí nám v něm ani
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nejmodernější „vozy Tesla“ mezi potravinami, jako jsou například vegetariánské hamburgery od startupu Unbelievable Food či Beyond Meat ( v ceně suroviny 300 Kč/kg), které prostě nejste schopni
rozeznat od „pravých“ hovězích, ať děláte, co děláte. I ostatní recepty jsou pečlivě vybírané,
precizované a hodnotitelskou komisí sledované. Pracujeme na nich průběžně a i s vaší pomocí, o
kterou vás, strávníky, prosím, je vypilujeme na ultimo. Jako jsme vydupali ze země Motúčko, tak
vydupeme bezkonkurenční vegetariánský jídelníček!
Jdete do toho s námi?! Pojďte, budoucnost už
neklepe, ale přímo buší na dveře!
1. Morální stránka: Jak podotkl jednou při
automotive auditu vedoucí auditor: Před vámi
jsme auditovali potravinářský komplex a
řeknu k tomu jediné známé české přísloví:
Kdo má rád klobásky, neměl by nikdy vidět
jejich výrobu od začátku!
2. Ekologie - jedna kráva vyrobí za rok tolik
skleníkových plynů jako auto, které ujede
10.000 kilometrů
3. Ekonomie – výrobní náklady na jednotku
energie obsaženou v mase jsou v průměru asi
„Nie mogę uwierzyć w to, że ludzie jedli zwierzęta
desetkrát vyšší než na stejnou jednotku
- przyszłe pokolenia“
obsaženou v rostlinné stravě
4. Budoucnost – právě ji vytváříme. Kampaň proti týrání zvířat (velkochovy a jatka ničím
jiným nejsou) nabírá na otáčkách! Do výroby rostlinného masa investují takoví dolaroví
miliardáři a vizionáři jako Bill Gates, Richard Branson či Elon Musk, kteří na rozdíl od vlád
a států dostanou například brzy první lidi na Mars. Či jak 11. listopadu v dvoustránkovém
článku v Hospodářských novinách vysvětluje profesor Oxfordu Mark Springmann –
přechod lidstva na rostlinnou stravu je prostě nevyhnutelný, ať kdo chce, či nechce. Bude
nás brzy 10 miliard a Země nás jako masožrouty zkrátka a dobře absolutně neuživí!

Kvido Štěpánek
Jen pro zajímavost níže vypsané pokrmy, co v našem Jablonském Gurmánu zavádíme do
Jídelníčku a cena na 1 porci:
-

Veggie Burger s přílohou
(Sójová a pšničná bílkovina)
Plátky robí masa na paprice, těstoviny
(pšeničná bílkovina s řepou)
Thai curry s nudličkami robí masa, rýže
(pšeničná bílkovina s řepou)
Smažený veggie kukuřízek, bramborové pyré
(sójová a pšeničná bílkovina)

60 Kč/porce
40 Kč/porce
40 Kč/porce
50 Kč/porce

Cena oběda pro spolupracovníky pochopitelně zůstává na svých 25 korunách… 
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Wizjonerzy i wizja Vegge
Chociaż nie wydaje się, samochody elektryczne istnieją tak długo, jak samochody benzynowe.
Pierwszym samochodem, który pokonał magiczną prędkość 100 kilometrów na godzinę, był no tak, w 1898 roku samochód elektryczny! (A 200 km / h! Zgadnijcie! Samochód parowy!).
Jedyny problem polegał na tym, że przez dziewięćdziesiąt pięć procent jego życia samochód
elektryczny był mało znanym samochodem. Żaden ze światowych producentów samochodów nie
traktował go poważnie. Kiedy tutaj - gdzie się wziął, tu się wziął - moim zdaniem podróżował
wehikułem czasu z przyszłości - nagle pojawił się wizjoner Elon Musk, a sprawy potoczyły się sto razy
szybciej. Być może pomógł mu czas, który właśnie dojrzał i tylko czekał na swój geniusz.
Myślę, że tak samo będzie z mięsem. Zobaczycie! Istnieje tak wiele sprzeczności dotyczących
mięsa, że zmiana lub rewolucja walą do drzwi: Jesteśmy hipokrytami najwyższego stopnia!
Poczekalnie weterynaryjne są pełne właścicieli psów, kotów, świnek morskich, chomików, białych
myszy i kanarków - w rzeczywistości może nawet kogoś obraziłem, mówiąc „właściciele”.
Jacy właściciele? Wiele zwierząt domowych jest traktowanych tak samo jak członkowie rodziny, a
handel psychologami zwierząt kwitnie.
A teraz wyobraźmy sobie, że ci sami ludzie wkrótce będą cieszyć się z kotletów z domowej
świni, która jest wyraźnie inteligentniejsza niż pies. Być może wydawałoby się, że jest to normalny
tryb życia na Ziemi, gdyby ta świnia prowadziła spokojne życie w małej biogospodarce i zmarła z rąk
współczującego rzeźnika - to byłby koszerny - jak u Żydów. Być może wystarczyłoby, gdyby w gruncie
rzeczy z satysfakcją chrząknąła sobie w chlewie, tak jak to widziałam i dawała jej gnój będąc na
wakacjach u babci. (Mogę potwierdzić, że świnia domowa jest czysta i utrzymuje porządek w chlewie.
Wydalać niestrawione resztki chodzi do jednego kąta, a leży w drugim! A jeśli dacie jej dwupokojowy
chlew, użyje jednego pomieszczenia jako toalety, a drugiego jako sypialni, bez uczenia jej ! Ale tak nie
jest. Ze względu na cenę i ilość produkcja masowa jest zupełnie inna. Chciałbym tutaj podać szczegóły
- ale wystarczy poszukać w internecie, a konkretniena przykład www.zviratanejime.cz.
Wierzcie mi, tych sprzeczności i powodów istnieje dużo, a zmiana dobiega końca – jednej
dnia przyjdzie Elon Musk i wszystko będzie inaczej!
To nie bylibyśmy my, Isolit-Bravo, gdybyśmy nie popierali progresywnych zmian - w tym
przypadku wegetarianizmu. Od listopada wprowadziliśmy do naszego menu w poniedziałki, środy i
piątki co najmniej jeden wegetariański posiłek, a we wtorki i czwartki co najmniej dwa. I to nie są
tylko posiłki, nie jest to pusty gest!
Chcemy udowodnić, że nawet bez mięsa można skompilować wysokiej jakości i bardzo smaczne
menu. Nie brakuje nam w nim nawet najnowszych "samochodów Tesla" między potrawami takich jak
wegetariańskie burgery od początku Unbelievable Food lub Beyond Meat (w cenie 300 CZK / kg),
których po prostu nie można odróżnić od „prawdziwej” wołowiny, cokolwiek robicie. Pozostałe
przepisy są starannie wybierane, precyzowane i monitorowane przez komisję oceniającą. Pracujemy
nad nimi w sposób ciągły i z waszą pomocą, o którą was, gości, prosimy, będziemy pracować nad tym.
Tak samo, jak stworzyliśmy Motúčko, tak samo stworzymy bezkonkurencyjne wegetariańkie menu!
Przystąpicie do tego z nami ?! Chodźcie, przyszłość już nie puka, ale bezpośrednio wali do drzwi!
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1. Strona moralna: Jakby zauważył główny audytor podczas audytu motoryzacyjnego: Przed
wami przeprowadziliśmy kompleksowy audyt branży spożywczej i dodam do tego tylko jedno
znane czeskie przysłowie: Kto lubi kiełbaski, ten nigdy nie powinien widzieć ich produkcji od
samego początku!
2. Ekologia - Jedna krowa wyprodukuje rocznie tyle samo gazów cieplarnianych co samochód,
który pokonuje 10 000 kilometrów.
3. Ekonomia - koszty produkcji na jednostkę energii zawartą w mięsie są średnio około dziesięć
razy wyższe niż w przypadku tej samej jednostki zawartej w diecie roślinnej.
4. Przyszłość - my ją tworzymy. Kampania przeciwko okrucieństwu wobec zwierząt
(gospodarstwa i rzeźnie nie są niczym innym) nabiera rozpędu! Dolarowi miliarderzy i
wizjonerzy, tacy jak Bill Gates, Richard Branson i Elon Musk inwestują w produkcję mięsa
roślinnego. Oni w przeciwieństwie do rządów i państw na przykład jako pierwsze osoby,
wkrótce dostaną się na Marsa. Czy podobnie jak 11 listopada, w dwustronicowym artykule w
Czasopiśmie gospodarskim wyjaśnia profesora Oxfordu Mark Springmanna - przejście
ludzkości do żywność roślinną jest nieuniknione, niezależnie od tego czy koś tego chce, czy
nie chce. Wkrótce będzie nas 10 miliardów, a Ziemia nas jako mięsożernych mówiąc krótko
po prostu i dobrze nie wyżywi.

80 LET OD ZAČÁTKU 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Dosud největší válečný konflikt v dějinách oficiálně trval od 1.9.1939, kdy Němci zaútočili na Polsko,
do 2.9.1945, kdy kapitulovalo Japonsko.
Válka tedy trvala 6 let a postupně bylo do ní vtaženo 70 států s více než 80% obyvatel světa.
Válčilo se na území 40 států Evropy, Asie, Afriky a Oceánie.
Statistiky obětí 2.světové války se liší – nejoptimističtější odhady hovoří o 50 milionech, nejhorší o
více než 70 milionech mrtvých.
Což takhle dát si testík? :-)

1. Čím začala 2. světová válka?
a/ Rusko napadá Finsko
b/ vpádem německých vojsk do Polska
c/ Anglie a Francie vyhlašují válku Německu

a/ květen 1941
b/ červen 1942
c/ červenec 1943

2. Kdo byl prezidentem za protektorátu Čechy a
Morava?
a/ Himmler
b/ Heydrich
c/ Hácha

4. Kdy byl spáchán atentát na Heydricha?
a/ květen 1942
b/ červen 1942
c/ červenec 1945
5.

3. Kdy byly vypáleny Lidice?
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Kdo provedl atentát na Heydricha?
a/ Kubiš a Eliáš

b/Gabčík a Kubiš
c/ Opletal a Svoboda

6.

8. Jak se jmenoval lékař v koncentračním táboře
v Osvětimi, který prováděl morbidní a sadistické
experimenty?
a/Mollenga
b/ Mengele
c/ Magnela
9. Kdy proběhlo Pražské povstání?
a/ březen 1938
b/ květen 1945
c/ červenec 1946

Kdy proběhl útok na Pearl Harbor?
a/ prosinec 1941
b/ červen 1942
c/ listopad 1944

7. Kdy byla svržena atomová bomba na
Hirošimu?
a/ květen 1945
b/ červen 1945
c/ srpen 1945

10. Kdy kapitulovalo Japonsko?
a/ 1.9.1939
b/ 6.8.1945
c/ 2.9.1945
f

Správné odpovědi: 1b/,2c/,3b/,4a/,5b/,6a/,7c/,8b/,9b/,10c/
Alena Šafářová

Kolik vážíte???
Zeptat se dnes někoho, kolik váží, je jako vyzvídat návod na sestrojení atomové bomby! :-)
Mlží, zapírá, fabuluje… Přitom zjišťování tělesné hmotnosti není nic, co by lidstvo v minulosti vůbec
řešilo. Až posledních pár desítek let se zdá, že váha těla je veledůležitá veličina, bez které se člověk
neobejde.
Tělesná hmotnost není ve společnosti důležitá až do začátku 20. století.
V té době se totiž na talíř dostávají cenově výhodnější průmyslově zpracovaná jídla a vědci spekulují,
zda jsou lepší než ta čerstvá. Začnou proto důkladněji studovat lidskou fyziologii včetně tělesného
tuku a sledovat vztah mezi množstvím tuku a nemocností.
„Kdo jí špatné potraviny, je tlustý a nemocný, “
je názor ve Spojených státech z roku 1917.
V návaznosti na tato zjištění se o slovo začnou
hlásit pojišťovací společnosti. Proč by měly
pojistit někoho, kdo se svým zdravím takto
hazarduje?
Vytvoří proto tabulky zohledňující tělesnou
hmotnost a doporučí ve spojitosti s lékaři pravidelné vážení.
Zpočátku se lidé váží na veřejných vahách, původně určených pro zavazadla.
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Postupně se ale osobní váhy stanou dostupným artiklem, jehož cena se pohybuje v řádu pár dolarů.
Dnes běžné digitální váhy se o své slovo přihlásí v roce 1980, kdy si je patentuje dvojice amerických
vynálezců.
V naší firemní prodejně Elektro nabízíme osobní digitální váhy…

redakce Občasníku

PF 2020
A
PĚT RAD DO ŽIVOTA

1. NEŽ ZAČNEŠ MLUVIT, POSLOUCHEJ!
2. NEŽ NĚCO UTRATÍŠ, VYDĚLEJ!
3. NEŽ NĚCO NAPÍŠEŠ, MYSLI!
4. NEŽ S NĚČÍM SEKNEŠ, ZKUS TO!
5. A NEŽ UMŘEŠ, ŽIJ! :-)

redakce Občasníku

Motúčko v zahraničí – nestačí pouze chtít být úspěšným
obchodníkem…
Je to už řada let, co naše Motúčko vylétlo do světa! Za tu dobu si našlo tisíce spokojených
zákazníků takřka po celé Evropě a také například v Kanadě, Austrálii aj. Poskytovat servis a
technickou podporu zákazníkům v jiných zemích není snadné, a proto tam máme firmy nebo
prodejce jako své obchodní zástupce. Naším cílem je, aby se našim zástupcům v jejich zemích dařilo
aspoň tak jako nám v ČR a SR, kde se stalo Motúčko známým výrobkem a značkou kvality a
profesionality.
V tomto směru to ale nezáleží pouze na nás, ale i na zástupcích samotných. Samozřejmě, že
začít s novým výrobkem, který lidé vůbec neznají, není snadné a vyžaduje to dávku odhodlání, práce a
třeba i investice. Ovšem to prostě k této práci patří. Jsme rádi, že máme takové, kteří si vzali Motúčko

46

za své, pracují s ním, zajímají se, byli se dokonce podívat u nás ve firmě a ve výrobě. Jezdí po
výstavách / veletrzích a prezentují Motúčko zákazníkům osobně a v praxi.
Vzorovým příkladem je firma SAS ve Francii, se kterou spolupracujeme již 4. rok. Tato firma pro
představu v roce 2019 prodala 312ks Motúček a přes 800ks příslušenství, což je pro představu obrat
za více jak 5 mil. korun! Vyzdvihnout můžeme i spolupráci ve Španělsku, kde náš „čerstvý“ zástupce
dělá přesně to samé a chystá se na další výstavu. Zatím mají prodaných 10 Motúček a další
objednávky na sebe jistě nenechají čekat.
Na druhou stranu jsou i tací, kteří nejsou ochotni
investovat do tohoto obchodu nic a dobrou značku a
velkého pomocníka, jakým Motúčko je, tak kazí. Nakoupí
si pár Motúček, vystaví je na prodejně, hodí na svůj eshop s jednou fotkou bez náležitého popisu a diví se, že
jim prodeje nejdou. Tak se tedy naštvaní rozhodnou
vyrazit na nějakou výstavu nebo předváděčku, a jelikož
nemají s Motúčkem zkušenosti, neumí toho moc
zákazníkům vysvětlit a ukázat. Poté nám volají a píšou, že
v jejich zemi s naším výrobkem nejde prorazit, že je to kvůli ceně…a dopravě…a hlučnosti…a váze…a
jede pomalu…a jede rychle…atd. A přes veškerou snahu pomoci, zasílání videí a fotografií a návodů a
katalogů, slyšíme stejné a stejné stížnosti dokola.
Takže si velmi vážíme našich obchodních partnerů a hlavně těch, kteří do toho dávají srdíčko
stejně jako my v Isolitu-Bravo. To, že se prodanými Motúčky blížíme pomalu k 30 000ks, jen
podtrhuje skutečnost, že naše Motúčko je kvalitní a ojedinělý výrobek.
Rostislav Cáb

Kurvítko?! Nemáme! Nevedem!
Pro ochránce životního prostředí mám pochopení velké, ale někdy…někdy bych výjimečně
skoro zafandil Václavu Klausovi a spol. Někdy ti ochránci jsou skutečně pošukové!
Tak třebas v pátek 8. listopadu (asi to byl zelený nebo duhový pátek) a v následujících
několika dnech spustil Greenpeace akci plošného bombardování nevyžádanými e-maily:
Dobrý den,
z naší planety si bereme víc, než je schopna obnovovat. Jednoduše žijeme na dluh, který za nás zaplatí
budoucí generace. Konzumerismus, nadměrná spotřeba, výrobky na jedno použití či s omezenou
životností, to vše přispívá k prohlubování většiny globálních environmentálních problémů. Ať už jde o
klimatickou krizi, ztrátu biologické rozmanitosti, znečišťování vod, zamoření planety odpady nebo
kácení deštných pralesů, všude jsou patrné stopy neudržitelné a nadměrné spotřeby! Nechci žít na
dluh, nechci, aby za moje chování musely platit moje děti. Proto mi velmi záleží na tom, jak se prodejci
a výrobci chovají k životnímu prostředí.
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Vaše značka patří mezi mé oblíbené a upřímně si přeji, aby mimo jiné nabízela dobrovolnou pětiletou
záruku tak, jak to dělají již mnohé firmy, které se nebojí ručit za svou kvalitu a zároveň chtějí šetřit
naši přírodu. Ve 21. století jistě není problém vyrobit boty, oblečení, elektroniku či hračky takovým
způsobem, aby lidem sloužily více než dva roky. Často jsme svědky toho, že mnohé výrobky a
spotřebiče z minulého století svou konstrukcí, kvalitou a fortelností předčí ty moderní, a proto slouží
již desítky let, zatímco ty moderní musíme často obměňovat. Věřím, že Vy máte na to se postavit za
Vaše výrobky, či za ty Vámi prodávané, a nám spotřebitelům garantovat jejich funkčnost a zároveň
snadnou opravitelnost alespoň po dobu pěti let.
S pozdravem
V domnění, že nás a mě autor skutečně zná, jsem začal na první e-mail odpovídat, ale během
chvilky mně jich napršelo dobrých dvacet třicet úplně stejných, jak říkají Angličani, copy/paste.
Pochopil jsem, že se nejedná o starost o Isolit-Bravo, Motúčko či Kvido Štěpánka, ale o nálet, mající
hodně společného s e-maily typu … když nerozpošleš 7 (podle okolností 11 či 21) dalším, něco
nepříjemného se ti do 7 (podle okolností 14, 18) dnů přihodí…
Okopíroval jsem myší všechny adresy (počet stejných emailů mezitím dosáhl
čtyřicet/padesát) a hromadně jim odpověděl:
Vážení eko-aktivisté! Paráda! Ale šel bych na to lépe! Hromadným přeposíláním okopírovaných emailů se ještě nikdy nic nevyřešilo!
S pozdravem,
Kvido Štěpánek
Načež Greenpeacu došly síly a z padesáti mi odpověděli už jenom tři. Jedna paní, která mě
pochválila a celkově byla slušná, a dva nabubřelci, kteří mě spatra stručně pěti větami poučili, jak se
má výroba, marketing a obchod správně dělat. A že dnes dává do výrobků kurvítka každý, tak ať
nechám kecání! Že v kurvítkách jedu nepochybně také! Napsal jsem následující:
Vážení eko-aktivisté, myšlenka 5 leté záruky je prima a je zcela v duchu našeho podnikání.

ALE:
Bohužel si jí už dávno všimli jiní (a jmenoval jsem namátkou) a nabízejí naprosto neseriózní 7 leté, 10
leté či přímo doživotní záruky. (Stejně tak nabízejí tito obchodníci s lidskou naivitou například benzín
na 7 let provozu či slevy 80% nebo přímo … A mám to zadarmo!) Samozřejmě je v nich vždy ukryt
háček malými písmenky psaný a ve skutečnosti nedávají navíc vůbec nic. Naopak – si berou! Nicméně
– ALE – celou věc tím totálně zdiskreditovali, takže, když dáme na Motúčko naprosto seriózní
bezháčkovou 5 letou záruku, řekne každý – No, a co?!
Jdeme na to tedy tak, že každý den, každou hodinou, každým vyrobeným Motúčkem naplňujeme bez
velkého humbuku naše motto:
Motúčko bude předmětem dědictví z otce na syna a z dědy na vnuka!
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Dva nabubřelci už mi neodpověděli, jenom hodná a slušná paní Michaela ano - jako že mi věří, že to
vždycky věděla, že je pan Štěpánek moc prima!
Zde tedy namátkou pro vás – čtenáře a současné nebo budoucí majitele Motúčka i hodnou paní
z Greenpeace (jedinou ze všech eko-aktivistů) - jak kromě jiného naše motto
Motúčko bude předmětem dědictví z otce na syna a z dědy na vnuka!
naplňujeme:
-motor: 12 V na 250W dvoupólový (Klasik) nebo 300 W čtyřpólový (Power, Extra Power, Jumbo,
Jumbo Double, City Clean velký) stejnosměrný sériový. Motory testujeme kromě desetiletých
zkušeností z terénu stále průběžně na testovacích stolicích naší zkušebny (50 kg zátěž, 10 cm strmá
překážka na 1 m ujeté dráhy) a za desítky tisíc najetých kilometrů jsme prakticky nezaznamenali
jediné selhání motoru! Totéž de facto z terénu.
Za celou dobu se vyskytl pouze jeden odmagnetovaný motor a asi třicet se zadrhnutými uhlíky – to
jsme nicméně řešili pocínováním držáků a od té doby je klid. Musím udělit pochvalu oběma
výrobcům – v případě 250 W sice Číňané, ale fakt dobří, a 300 W ATAS Náchod – nepřekonatelní čeští
machři!
-převodovka: zpočátku jsme podle dobrých výsledků ze zkoušek začali s ozubenými koly č.2,č.3 i č.4
plastovými. Není to plast ledajaký, ale přímo polyamid 6.6 s 30, později 60% skleněných vláken, na
závěr radiačně síťovaný až v Německu (v ČR takové zařízení není), čímž se jeho mechanické vlastností
ještě o 20% zvyšují. Nicméně při první reklamaci na opotřebené kolo č.3 jsme přešli na kola č.3
ocelová nitridovaná a podobně tomu bylo s koly č.2. Nakonec jsme nahradili i stupeň č.4 tzv.
hybridem, to je jedno kolo ocelové a druhé plastové. To vše jsme udělali i přesto, že reklamací na
plastová kola bylo minimum – ale zkrátka chtěli jsme a chceme naplnit heslo, že Motúčko bude
předmětem dědictví…
(Tak kupříkladu o Dušičkách jsme navštívili mé sestřenice a bratrance v Železných horách v osadě
Hůrka. Bratranec pokračuje v soukromém hospodaření na dědečkových políčkách a v lese v těch
největších kotárech – po generace se tam předává rčení, že….na Hůrce se na pole leze po žebříku… a
s mechanizmy se nemá čas párat a ani nepáře. A , světe, div se ! Motúčko výrobního čísla rovných
500 už 10 let mu bez jediné poruchy úspěšně slouží, a to včetně baterky a samozřejmě i převodovky!
Co to Motúčko vydrželo při skladování napůl venku, napůl pod přístřeškem v zimě v létě si lze jen
těžko představit! A to vše s nulovou údržbou!)
-ovladač – při zkouškách na automatickém přípravku na zkušebně musí bezpečně vydržet 10 milionů
sepnutí
-Triglav – na zkušebně i v náročném terénu je zkoušen na dvojnásobek užitečného nákladu Motúčka,
tj. na 360 kg nákladu
-elektronika – s elektronikou jsme už nazkoušeli neuvěřitelné a každá jedna jediná reklamace byla
pro nás podnětem k dalšímu zkoumání a zlepšování. Já osobně ji zkouším na Jumbo Double
v Jamném, o jehož kotárech můžu prohlásit totéž, co o Hůrce. V Double jsou dva motory a jedna
elektronika – zatížení je tam tedy minimálně dvojnásobné a místy i větší, protože motory se
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nechovají zase tak způsobně, jak by se myslelo, a klidně vytvářejí nejenom ohmické, ale hlavně
indukční zátěže, které jsou pro tranzistory lidově řečeno „žraso“. Zažili jsme během vývoje s našimi
třemi elektroniky Petrem, Kamilem a Frantou nemálo chvilek, kdy už (jsme) si mysleli, že mají ode
mne pokoj - a já jsem se po neděli strávené prací v lese s Jumbo Double vrátil s tím, že zase ne… Ale
přesto jsme třebas zapomněli na jeden možný režim: Nikoho nás nenapadlo, že někdo pojede
z prudkého kopce dolů s plným nákladem a namísto brzdění ještě naopak pojede na plný plyn! A
takoví se jeden dva tři skutečně našli a reklamace byla na světě… Ale samozřejmě i trvalá náprava
obratem!
A tak jsme postupně elektroniku vyprecizovali a vyladili včetně všemožných elektronických ochran, a
dokonce zahořování součástek, takže také elektronika….z otce na syna a z dědy na vnuka!
-a tak bych mohl pokračovat dále – například funkcí Bezpečně v kopci, kterou po nás žádná
zkušebna nechtěla, ale my jsme ji zavedli jen pro to, aby se zákazníkovi nemohlo nic špatného
přihodit ani v extrémní situaci ; zesílením rámu; kladívkovými 3D laky; celkovým krytím IP
55;zodolněním některých materiálů na vyšší stupeň ;parkovací brzdou Triglavu; dvěma ovládacími
rukojeťmi pro Extra Power a tím bytelnějším provedením; přidáním technologických operací kalibrace
všech ozubených kol a mnohým dalším
-kromě řady jiných zkoušek, které průběžně provádíme, každý měsíc odebíráme namátkou jedno
Motúčko ze sériové výroby a na výše zmíněné stolici (50 kg,NON STOP provoz, nárazová překážka 10
cm na jednu otáčku kola) musí bez poruchy ujet 1.000 kilometrů
Myslím, že to všechno je dobré nejenom pro Motúčko, nejenom pro naše zákazníky – ale že
je to dobré pro nás jako pro firmu, protože tenhle trend má prostě budoucnost! Ten zvítězí!
Tu budoucnost právě teď vytváříme a já si dělám naději, že zde platí známé latinské přísloví:

Verba docent, exempla trahunt!
Slova učí, ale příklady – ty, panečku, táhnou!
Kvido Štěpánek, táta Motúčka

Pro kvalitu a robustnost potřebných dílů Motúčka jsme vyvinuli
lepšítka…
Pokud si myslíte, že jsme udělali překlep, tak se mýlíte . Ano, je to přesně tak. Zatímco
všichni ostatní montují tzv. kurvítka, aby zákazník měsíc po záruce koupil další nový produkt,
my dodáváme výrobek s lepšítkem, aby se předával z otce na syna a na vnuka. My nemáme
čas vyrábět pro jednoho zákazníka dvakrát…
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Motúčko vyrábíme v naší továrně v Jablonném nad Orlicí více než 10 let. Za tu dobu jsme
vyrobili, otestovali a prodali našim spokojeným zákazníkům více jak 25.000 ks Motúček. Na
to jsme pyšní a hodláme v tom rozhodně pokračovat a překonat číslo 100.000!
Dnes už víme, že je to reálné. Naší předností je vývoj a zkušebna, která má za více než
desetileté bohaté zkušenosti. Každý díl, ze kterého se Motúčko vyrábí, prochází složitou a
náročnou zkouškou, abychom měli 100% jistotu, že díly dosahují kvality, potřebné pro
venkovské a nešetrné užívání, a že náš výrobek nezastaví při jeho službě zákazníkovi nějaká
prkotina, která by zkazila celkový dojem jinak úžasného a nepřekonatelného ekologického
pomocníka na aku pohon!
Jak jsme již sdělili, testujeme všechny díly. Začínáme pevností šroubů, aby opakovanou
námahou nepraskly, dále testujeme pevnost rámu, který se doslova mlátí pod zátěží 200 kg
na stolici, kde dostává tisíce úderů, jako kdyby přejížděl obrubník tam a zpět, relátka a
ovladače vystavujeme vlhkému prostředí s tisíci cykly, aby byla jistota, že ani 30 let používání
Motúčko nezastaví. Pádové a nárazové zkoušky v rámci spadnutí Motúčka z vozíku auta
nejsou žádnou výjimkou. Pozinkovaný rám zaručuje nejvyšší standard a lepší vlastnosti než
moderní rádoby nerez a použité plastové dílce jsou kvalitnější než průměrná ocel čínských
výrobců čehokoliv.
Proto také vyrábíme vše v naší továrně. To platí i o převodovce, kterou kompletně vyrábíme
a sestavujeme v naší kovovýrobě. Robustní převodovku podtrhuje vysoký krouticí moment,
který s řádným využitím energie z akumulátoru svým výkonem vysoce převyšuje obyčejné
elektromotory používané v elektrokolech, kdy 70 kilogramový cyklista trochu přišlápne, aby
to jelo. Motúčko není elektrokolo! Je to dříč, který musí reagovat na 150 kg náklad, a přitom
šetřit záda a klouby obsluhy. Bere ihned z nuly a jede, dokud neudělá svoji práci. Třeba celou
směnu. Rozhodně nečeká na pomoc člověka. Co se týče pojezdu, je to vlastně robot.
A proč to celé vyrábíme tak kvalitní? Protože posíláme Motúčka napřímo k zákazníkům do
celého světa. Nemůžeme si dovolit řešit reklamace ať už banální nebo fatální se zákazníkem
ve Finsku nebo v Austrálii. Tam je cesta špatného komponentu s cenou montáže dražší než
samotný výrobek.
Kvalitu a poctivost potřebných dílců si tedy ceníme nade vše, a proto tam, kde všichni ostatní
montují kurvítka, my dáváme vyšlechtěná lepšítka!
Naše vize je, aby se Motúčko dědilo...
Milan Žemlička a Motúčko Team
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Namátkově uvádíme několik našich LEPŠÍTEK:
Příčná výztuha rámu. Zpevnění trubek rukojetí příčkou, které s touto výztuhou zajišťuje stabilitu jízdy
s nákladem.
Zapuštění otvorů pro šrouby v korbě pro snadnější práci při manipulaci v korbě s lopatou a jiným
nářadím.
Zpevnění nosné části ovladače ocelovou vložkou. Vyztužení místa, kde se spojuje madlo s ovladačem.
Madlo je tak předimenzované na hrubé zacházení na stavbách i v průmyslu.
Měkčená madla. Změkčili jsme povrch materiálu madel, což zvyšuje komfort a celkovou ergonomii
práce s těžkými náklady. To vše při záruce vysoké pevnosti materiálu povrchu madel.
Systém MBvK (Motúčko bezpečné v kopci). Vyvinuli jsme blokaci Motúčka pro případ přerušení
pojistky v kopci. Motúčko se tak zablokuje a není nebezpečné pro obsluhu.
Integrovaný voltmetr u každého akumulátoru. Obsluha Motúčka má okamžitý přehled o napětí
v akumulátoru. Ochraňuje akumulátor před vybíjením do nuly a dále zpříjemňuje práci před
nežádoucím vypovězením služby z důvodu nedobití akumulátoru před zahájením práce.
Nerezové šrouby připevňující pohonnou jednotku k rámu. V testech zkušebny jsme naměřili pětinásobnou životnost už tak pevných běžných šroubů, které v budoucnu zesílíme z M8 na M10, čímž
zajistíme doživotní, ale rozebíratelný spoj navěky.
Ozubená kola převodovky z původního radiačně síťovaného polyamidu, která byla plně dostatečná,
jsme přesto změnili na ocelová nitridovaná s celoživotní jistotou použitelnosti.
Nerezový ochranný kryt odporové spirály elektrické brzdy. Zvýšení bezpečnosti obsluhy Motúčka
v místě, kde může docházet k vysokým teplotám použitého materiálu spirály.
Zpevnění náboje pevného čela převodovky tvrdším materiálem. Zajišťuje dlouholetou životnost.
Skládací rám pro snadný převoz v kufru obyčejného osobního automobilu. Kvalitní skládací rám
s kvalitními spoji a čepy tak, aby se skládání mohlo opakovat po celou dobu životnosti Motúčka, třeba
i za 20 let.
Připravujeme variantu Triglav s většími koly (4-8.00), která zajistí snadnou průjezdnost i
v nejnáročnějším terénu.
Inženýři Motúčka: Jan Kožnar a Kvido Štěpánek
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Nitě nejsou. To zase na nás Gusta něco šije!
aneb
Za co zavírali komunisti…
Vzhledem k tomu, že až na výjimky dnešní mladé generace vůbec netuší, co se
dělo za minulého režimu, chtěl bych přiblížit jednu kauzu, která je přímo jako
z učebnice. Čeho byli bolševici schopni a co vše jim vadilo...
Po přečtení mého příspěvku, který se skutečně stal, člověku běhá mráz po
zádech a hodně rychle si uvědomí, že demokracii je třeba chránit a pečlivě střežit.
Jednou takhle, když jsem byl v sedmé třídě, přisedl si ke mně spolužák a podělil se se mnou o jednu
příhodu, která se odehrála večer v Pardubicích.
Stalo se toto: Dříve nebyla taková nabídka na trhu jako dnes, a tak ženské hodně šily a pletly. Nakoupily
látky, nitě, vlnu, atd. a doma se porůznu zhotovovala konfekce všeho druhu. A tak se stalo, že
v Pardubicích v jednom Textilu, který byl naproti okresnímu soudu, došly nitě. V komunismu naprosto
běžná věc, stále něco nebylo - např. toaletní papír, na ledničku nebo televizi se psaly pořadníky a čekalo
se třeba jeden rok! Na to už dnes nikdo ani nevzpomene! No, a protože ženské pořád chodily a ptaly se na
nitě, vedoucí prodejny dala na dveře ceduli „Nitě nejsou“! To byste nevěřili, co se tam po zavíračce
objevilo! Někdo dopsal: „To zas na nás Gusta něco šije“. A bylo to!
Gusta, to byl Gustáv Husák, soudruh nejvyšší, a zastával v dobách komunismu generálního tajemníka ÚV
KSČ a prezidenta ČSFR. Můj strýc mi vždy říkal, jací jsou komunisti idioti, že dávají titul jejich tajemníka
před titul prezidenta, nevážili si státu! A měl pravdu.
No nic, zpět k nápisu na prodejně. Dnes by člověk řekl, no a co, tak to tam někdo napsal. Je to jeho názor,
ale za bolševika to bylo na kriminál!
Pochopitelně si toho všiml nějaký úředník soudu, který se vracel po práci domů, a ihned to nahlásil
Veřejné bezpečnosti/VB/. Ta v té době měla jednoznačný úkol - najít pachatele tohoto trestného činu,
anebo si ho vymyslet a potrestat! To byla běžná praxe bolševiků a estébáků před rokem 1989!
VB pro výstrahu všem, spolu s pomocníky a estébáky, okamžitě uzavřela tento pardubický obvod a začala
hledat toho darebáka, jenž má u sebe tužku, kterou byl tento nápis na papír dopsán… Do dlouhých
nočních hodin pročesávali všechny byty, hospody, restaurace, hotely, a parky… Můj spolužák cestoval přes
Pardubice s otcem, a tak se tam zdrželi v koloně aut, která byla prohledávaná asi tři hodiny.
Přijde vám to nemyslitelné, že takhle řádili? Ano, bylo, bylo to přímo absurdní!
No a proč jsme se o tom bavili v sedmé třídě? Protože jsme byli vychováváni proti režimu. Doma jsme
poslouchali Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky a věděli jsme o disidentské činnosti Václava Havla a o
Chartě 77… Z komoušů jsme měli srandu, ale nesměli jsme to nikde říkat, protože by za to naši tátové šli
do kriminálu. Plácnout ve škole něco proti režimu jsme měli jasně zakázané!
Druhý den vyšlo v novinách, že byl v Pardubicích odhalen nepřímý útok na hlavu státu a že viník byl
dopaden a uvalen do vazby. Pravděpodobně to odnesl nevinný člověk, tak jako tak… Je to hrůza, v čem
jsme žili!
Važme si svobody a demokracie a také toho, že můžeme jakkoliv svobodně zveřejnit náš názor, což nám
umožňuje svoboda slova a svoboda tisku.
Milan Žemlička
Personalista IB
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Výzva Suchý vrch - Mokrý flek!
Firma Isolit-Bravo přichází s výzvou Suchý vrch - Mokrý flek, jež odstartovala několik dobrovolných
aktivit, které mají napomoci přírodě, která se již nedokáže před vlivem člověka bránit běžnými
přírodními systémy. Tak nám to dává jasně najevo různými změnami, které začínáme pociťovat.
A bude hůř! To se dnes již ví! Všichni předchůdci našich generací dělali
něco zadarmo pro naši vlast, pro budoucí generace… Chovali se
ekologicky, žili skromně…
My plundrujeme Zemi!
Vlastenectví se z naší moderní společnosti úplně vypařilo… a také
zdravý rozum! Někteří lidé už nechtějí pracovat ani za peníze, chtějí jen
profitovat! Ale my jsme jiní, není nám to jedno!
Proto přicházíme s touto výzvou. Přidejte se k nám!
Jsme ochotni věnovat svůj čas a peníze na dobrou věc, na potřebnou
věc…Nevadí nám přiložit ruku k dílu…
Vyzýváme vás naší novou aktivitou: Suchý vrch - Mokrý flek!
Udělejme v naší blízkosti v naší krajině něco, čím přispějeme k rovnováze přírody, která začíná býti
člověkem jaksi poražena…
1) Zdržování vody v krajině – protahování drážek na lesních cestách a prodlužování životní pouti
vody. Na Suchý vrch vedou 4 cesty, tj. 3 km, žlaby po 50 metrech = 200 žlabů zanesených a
nefunkčních. V průměru prší 1 hod. týdně. Voda teče rychlostí 1m/s a při přepočtu to dělá jen na
Suchém vrchu na těch 200 žlabech 777 000 m/3 vody ročně, která zmizí rovně dolů…
2) Vytváření leknínových jezírek. Vytvoříme na vlastních pozemcích IB co nejvíce malých vodních
ploch, které budou mít hned několik účelů v krajině i společnosti.
3) Pomoc v boji s kůrovcem - ekologicky, tzn. nezničit les těžkou technikou. Zapůjčíme potřebnou
techniku, která neničí životní prostředí…Souprava Kůrovec-No-More bude k dispozici na Recepci k
bezplatnému zapůjčování, postřik Forester za nákupní cenu.
4) Zavedení vegetariánské stravy jako náhrady jídel ze zvířat. Dne 11.11.2019 v dvoustránkovém
článku v Hospodářských novinách vysvětluje profesor Oxfordu Mark Springmann – přechod
lidstva na rostlinnou stravu je prostě nevyhnutelný, ať kdo chce, či nechce. Bude nás brzy 10
miliard a Země nás jako masožrouty zkrátka a dobře absolutně neuživí!

Je nejvyšší čas začít něco dělat!

Přidejte se k nám! .
Tým Suchý vrch - Mokrý flek!
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Zapojte se do tvorby jídelníčku Jablonského Gurmána

Vážení strávníci Jablonského Gurmána,
patříte mezi ty, kteří, když si přečtou jídelní lístek Jablonského
Gurmána, říkají: už zase znojemská…? Proč tam nezařadí to a to?
Nebo si myslí, že se jídla pořád opakují a že na některá v našem
jídelníčku zapomínáme.
A tak právě Vy máte jedinečnou možnost zapojit se do tvorby jídelníčku Jablonského Gurmána.
Budeme velice rádi, když ji využijete.
Jsou některé pokrmy, které Vám v naší nabídce chybí? Máte oblíbené jídlo a v naší kuchyni se
nevaří nebo se tu vaří jinak, než jste zvyklí? Nebo si přejete, aby Vaše oblíbené jídlo bylo do jídelníčku
zařazováno častěji? Nebo je nějaký pokrm, který jsme měli dříve v nabídce, a nyní Vám chybí?
Budeme velice rádi za Vaše jakékoli návrhy, ať už se bude jednat o
vegetariánské, nebo zahraniční pokrmy. Máme rádi výzvy, a jak jste již určitě
zaznamenali, rozšiřujeme náš jídelníček právě o vegetariánské jídlo.
Vaše nápady nejlépe i s recepty zašlete prosím na
jablonskygurman@isolit-bravo.cz nebo benes@isolit-bravo.cz
Jedině takto si zajistíte, že se Vaše oblíbené jídlo dostane do jídelníčku Jablonského Gurmána. :-)

Daniel Beneš, šéfkuchař

ŽILI A ŽIJÍ MEZI NÁMI, Štěpánkovi - čp. 233
Náš příběh začíná v Jablonném nad Orlicí koncem listopadu 1822 v čp.69, kdy se v rodině Josefa
Štěpánka narodil syn Jan.
Jan Štěpánek (1822) se vyučil obuvnickému řemeslu
(později se věnoval činnosti hostinské i obchodní).
Během 40. let 19. století koupil čp. 60 a 13.února 1849
se oženil s Annou Netušilovou (dcera učitele Antonína
Netušila). Rodina se rozrostla o syna Jana (1849) a
dcery Annu (1853) a Aloisii (1857).

Syn Jan( 1849) se vyučil řemeslu obuvníka u svého otce, 20. října 1874 se oženil s Filipínou,
dcerou Jana Vaníčka (krupař v Jablonném nad Orlicí čp.92). Při sčítání lidu v roce 1880 je
společně se svými rodiči hlášen v čp. 60, při dalším sčítání lidu v roce 1890 byl evidován v čp.
77. Společně se ženou Filipínou vychovávali syny Ladislava (1876), Huga (1878) a Jana (1882)
a dceru Františku (1880).
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Starší dcera Anna Štěpánková( 1853) se vdala 5. srpna 1873 v Jablonném nad Orlicí za Jana
Suchomela, krejčovského mistra z Nekoře čp. 76. Po svatbě se rodina přestěhovala do
našeho města a žila v čp. 99. Rodina Jana Suchomela se rozrostla o syny Mikuláše (1878) a
Josefa (1881) a dceru Annu (1876).
Mladší dcera Aloisie Štěpánková(1857) se provdala 12. listopadu 1879 v Jablonném nad
Orlicí za obchodníka Václava Filipa, syna Dominika Filipa, chalupníka v Jamném nad Orlicí čp.
55, (jeho bratr Dominik Filip je otcem Dominika Filipa autora Krátké kroniky Jablonného nad
Orlicí a dalších povídek). Společný život manželů Filipových začal v čp. 26, při sčítání lidu
v roce 1880 jsou hlášeni v čp. 108. Koncem 80. let 19. století koupila rodina čp.125. Při
sčítání lidu v roce 1900 je v čp.125 evidována jak rodina kartáčnického mistra Václava Filipa
(manželka Aloisie, synové Bohuslav (1881) a Filip (1892) a dcera Marie (1888)), tak i jejich
synovci Mikuláš a Josef Suchomelovi a osiřelý Ladislav a Hugo Štěpánkovi (u jejich jmen
najdeme i poznámku, že Ladislav se učí obchodním příručím v Moskvě a Hugo ve Vídni).
V roce 1904 se vrátil syn Jana a Filipíny Štěpánkových Hugo
Štěpánek ( 1878) zpátky do rodného města. V čp.43 si pronajal
místnosti a otevřel obchod se střižním zbožím, prádlem, koberci
a galanterním zbožím.
24.dubna 1911 se oženil v Jamném nad Orlicí s Marií Špačkovou,
dcerou rolníka Františka Špačka.
20.srpna 1912 se jim narodil syn Hugo, 27.srpna 1915 syn Quido.
V roce 1924 postavil Hugo Štěpánek čp.233 jako první budovu při
silnici do Orliček a přestěhoval tam i svůj obchod.
Pro svou ochotu, laskavost, zájem o zákazníky a široký sortiment
zboží se stal obchodník pan Štěpánek známým po širokém okolí.
Jeho plány – rozšířit obchod – se nenaplnily. Přišla válka, zemřel mladý, nadějný syn a
komunistický režim v roce 1948 nepřál živnostníkům. Kvůli přestárlosti Huga Štěpánka / 70
let/ - stejně už dlouho nevydrží - mu živnost ponechali, mohl však prodávat pouze knoflíky,
nitě, jehly, gumu…
Věrní zákazníci ho však neopustili ani do jeho jednadevadesáti let, kdy obchod v roce 1969
opustil...
Starší syn obchodníka Huga Štěpánka JUDr. Hugo Štěpánek (1912) vystudoval reálné a
klasické gymnázium v Šumperku a v Trutnově, kde získal perfektní znalost německého jazyka.
Po maturitě se zapsal na Právnickou fakultu UK, kterou úspěšně dokončil doktorátem práv v
roce 1937. Pracoval nejprve jako advokát, později na Ředitelství pošt v Pardubicích. K jeho
zálibám patřilo malování, klasická literatura, literatura v originále a láska k přírodě Orlických
hor.
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V roce 1949 se oženil s Jaroslavou Donátovou, učitelkou z Chrudimska.(Na jablonské škole
působila 21 let.)
O rok později – v roce 1950 – se radovali z narození dcery Aleny, provdaná Šafářová, ( 40 let
učila na zdejší ZŠ).
V roce 1957 se narodil do rodiny prvorepublikového právníka a učitelky syn Kvido. Dětství a
školní léta strávil ve svém bydlišti – v Jablonném nad Orlicí.V letech 1963 – 1972 navštěvoval
zdejší ZDŠ. V té době – ve 13 letech – předčasně zemřela jeho maminka, a tak žil pouze s
otcem a starší sestrou.
Po maturitě s vyznamenáním na Gymnáziu Žamberk v roce 1976 pokračoval do roku 1981ve
vysokoškolském studiu na Fakultě strojní VUT Brno. Jako vynikající student byl vybrán na stáž
do Norska. Při promoci obdržel červený diplom a zvláštní ocenění od rektora VUT.
Po absolvování základní vojenské služby pracoval jako konstruktér státního podniku OEZ
Letohrad. V roce 1990 zvítězil v konkurenci dvou komunistů o post ředitele Isolitu Jablonné
n.O., závodu OEZ. Pod jeho vedením se Isolit nejdříve přeměnil na státní podnik. V roce 1992
nastoupila privatizace. Se dvěma dalšími společníky se zúčastnili veřejné soutěže a zvítězili.
Od roku 1993 se začíná psát historie Isolitu – Bravo, spol.s r.o. - Továrny, která má duši.
V roce 2008, kdy koupil od společníků jejich podíly,cse stal jediným vlastníkem firmy.
Ing. Kvido Štěpánek – filantrop, sponzor dobročinných organizací,vítěz v soutěži Podnikatel
roku 2002, oceněn mezi osobnostmi Jablonného n.O. v roce 2006 a 2018, podle časopisu
Forbes se umístil mezi 100 nejúspěšnějších Čechů za rok 2018
Mladší syn obchodníka Huga Štěpánka Quido Štěpánek (1915) se vzdělával na obecné a
měšťanské škole v rodném městě, dále na reálce a na obchodní akademii v Trutnově a v
Hradci Králové. Vliv na jeho charakter mělo vlastenecké cítění jeho rodičů a činnost
tělovýchovné jednoty Sokol v našem městě.
Již od mladých let mezi jeho záliby patřily sportovní aktivity – naše město reprezentoval ve
volejbale, v kopané, v hokeji a v lyžování. Ve volném čase se dále věnoval své další zálibě –
hudbě. Ve školních kronikách z konce 30. let najdeme zmínky o koncertech pro žáky místní
školy. Hrál i v kostele při mších a dalších slavnostech. V roce 1941vystupoval společně
s jablonskými ochotníky v divadelní hře Jaroslava Žáka – Škola - základ života.
V době ohrožení republiky nastoupil vojenskou službu u 30.pěšího pluku Aloise Jiráska
v Rychnově nad Kněžnou (zde dosáhl hodnosti četaře - aspiranta). V době mnichovského
diktátu velel rozvědné četě pevnosti Bouda. Během protektorátu Čechy a Morava byl jako
mnoho mladých lidí pracovně nasazen na nucené práce.
Po svém návratu do rodného města na začátku roku 1945 se zapojil do odbojové činnosti. V
jablonském květnovém povstání byl zraněn – jeho poslední souboj je popsán ve školní
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kronice následujícími slovy: „Z hlídky u Hradisk zraněn byl též Quido Štěpánek, bývalý žák
zdejší školy, absolvent obchodní akademie, vynikající hudebník. Střelen byl několika ranami ze
strojní pušky do pravé ruky.“ Podle svědectví ho korytem Orličkovského potoka z hlídky
v Hradiskách nesl k doktorovi Hrdinovi Josef Tihon (Safínek). Když neuspěl, donesl zraněného
Quida do budovy školy, kde v té době fungovalo obvaziště partyzánského oddílu HýblBrodecký. Poté byl převezen do nemocnice v Ústí nad Orlicí, později do Prahy, ale jeho
zdravotní stav se nezlepšil. I přes nezměrnou snahu lékařů svým zraněním podlehl
16.července 1945.
Se svým padlým se jablonská veřejnost rozloučila ve čtvrtek 19.července, kdy ho ze
sokolovny doprovodila na jeho poslední cestě městem.
Kromě vybudování hrobky jako místa posledního odpočinku Quida na místním hřbitově
bratři sokolové na jeho památku zorganizovali v roce 1946 memoriál / závod na počest
významného sportovce, který už nežije/.
( V roce 2019 se běžel už jeho 72. ročník.)
Pavel Kalous, Mlýnská 545, Jablonné n.O.
Děkujeme Pavlovi za milé bádání po našich jablonských kořenech. Š.

O největším a nejkrásnějším betlému světa
Motto:
Nápady jsou levné, ovšem lidé, kteří je uskuteční, jsou k nezaplacení (anglické rčení).
Předehra:
Bylo nebylo, ale spíš bylo, než nebylo. To pravil Jan Werich v krásném filmu skvělého
filmaře, nedávno zesnulého Vojtěcha Jasného (†93) Až přijde kocour. (Kdo by neznal jeho,
pro nás nejvýznamnější film, Všichni dobří rodáci.)
A tak si tady vezměme slova J. Wericha a z nich právě to bylo. Protože skutečně bylo a my
Češi máme skvost, který nemají nikde na světě.
Vyprávění ne
úplně posloupné:
Na jaře 1967
putoval slavný betlém
z Třebechovic
pod Orebem dlouhou a
složitou cestou až
do kanadského
Montrealu na
světovou výstavu
EXPO 1967. A
tam slavil obrovské
úspěchy. Vždyť
jej obdivovalo 8
milionů
návštěvníků Expa ze
všech koutů
zeměkoule!
Obdivovala jej i
britská královna
Alžběta II. a
slavný Walt Disney.
Ten byl tak okouzlen, že bez váhání nabídl tučnou sumu za to, že by se náš betlém stal aspoň
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na čas atrakcí jeho velkého zábavního parku. Naštěstí k tomu nedošlo, protože těžko
odhadnout, co by se pak všechno mohlo s betlémem stát.
Jeho hlavní tvůrce, Josef Probošt, který se této slávy nedožil, by určitě byl velice spokojen,
protože toto uznání bylo daleko větší než to, o kterém on sám snil při své práci na tomto díle.
Totiž jeho přání bylo, aby se betlému přijel obdivovat i sám císař pán. K tomu ale nedošlo,
neboť při úplném dokončení betléma už habsburská monarchie neexistovala.
Vlastní zrození klenotu:
V sedmdesátých letech 19. století v Třebechovicích pod Orebem pojal Josef Probošt
myšlenku vytvořit jesličky, které by byly největší na světě. Tak se prý chlubil i sousedům.
Když se vrátil
z vojny, zdědil statek, založil rodinu a začal hospodařit. Polní práce jej však nenaplňovaly a
svojí myslí byl stále u svého životního přání, neboť on vůni dřeva miloval nade vše.
O Vánocích 1885 už měl hotový první soubor dřevěných figurek z lipového dřeva. Pak získal
ke spolupráci kopytáře Josefa Kapuciána (kopytář byl řezbář živící se vyřezáváním
ševcovských kopyt a hraček pro děti), který, aby se uživil, si přivydělával i opravami sošek
svatých v kostelích, ale bylo jich potřeba málo. Proto kývl na Proboštovu nabídku práce na
vyřezávání nejnádhernějšího betléma na světě. Pracovali od rána do večera, hodně se i přeli,
jak mají figurky vypadat a co na jejich společném betlémě nesmí chybět.
První jejich představy byly, že betlém bude „nehybné divadlo“, ale dospěli brzy k tomu, že
figurky se musí hýbat. Nejprve zkusili nitě jako u loutek, ale výsledek nebyl nic moc. Pak
Probošt potkal muže, který mu řekl, že jeho problém vyřeší. Byl to Josef Friml, který byl
sekerníkem. Ti pracovali ve mlýnech a museli znát tajemství výroby dřevěných mechanismů.
Ta práce vyžadovala neskutečnou přesnost, protože třeba takové palečné mlýnské kolo mívalo
až pět set dílů, a ty kdyby nebyly vytesány naprosto precizně, tak by to nefungovalo. A tak
Friml začal pro Probošta vyřezávat z bukového dřeva soustavu koleček, hřídelí a převodů. A
figurky se skutečně začaly hýbat jako živé.
Jak šly týdny, měsíce a roky, dílo rostlo. Měli už postaviček lidí a zvířat skoro čtyři sta, ale
Proboštovi to bylo stále málo. Utratil pro uskutečnění své vize skoro všechny peníze, musel
si půjčovat, a to přivedlo jeho statek na mizinu. Ale pracovali dál a počet dřevěných součástek
dosáhl dvou tisíc. Ta posedlost ve zdokonalování jejich „dřevěného divadla“ byla přízračná.
Jako by byli fascinováni touhou zobrazit svět, který jim stále unikal. Kapucián zemřel v r.
1908, když předtím ohluchl a skončil v chudobinci. Bohužel se s ním Probošt nerozešel v
dobrém. Proč, nevíme, ale tak už to někdy mezi lidmi chodí. Jistě i mnoho z nás, dnešních
lidí, mohlo takovou neblahou situaci zakusit. Ale Probošt se do práce stále nutil a pracoval na
betlému ještě dvacet let. Svého kolegu přežil o osmnáct let. V roce 1926 si přiznal, že dál už
pokračovat nemůže. Na svém díle pracoval urputně a neúnavně více jak čtyřicet let.
Ztratil i víru, že na zhlédnutí jeho betlému budou proudit davy, obdivovat jej a že za to
návštěvníci zaplatí i svoje korunky a on bude moci vyplatit svůj zadlužený statek.
Nakonec umíral úplně sám, rodinou zatracený a přáteli opuštěný. Jeho poslední myšlenka
v posledních chvílích před smrtí byla, že by v jeho betlémě, uprostřed biblické krajiny, mohl
hořet oheň a nad jesličkami by mohla znít báječná nebeská hudba. Bohužel se však už
nedokázal ani pozvednout, aby naposled mohl přistoupit ke svému milovanému betlému.
Tolik předkládám čtenářům Občasníku o příběhu našeho českého klenotu, největšího,
nejkrásnějšího a nejslavnějšího betlému na světě.
A tak se znovu vraťme k úvodnímu mottu a vězme, že takoví urputní lidé (jistě jich nikdy
nebylo, není a nebude ani v budoucnu určitě mnoho) svoji vizi uskutečňují i přes veškeré
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problémy a potíže. V tomto příběhu vidíme, že to bylo i za cenu ztráty majetku a totálního
zchudnutí. Díla takových výjimečných lidí však přetrvávají...
Kdo by si nechtěl zajet do třebechovického muzea podívat se na betlém, poklonit se mu a
hodně se poklonit i jeho tvůrcům, z nich na prvním místě právě Josefu Proboštovi. On si
zaslouží naši věčnou památku!
Závěrem:
Nutno říci, že takových zázraků, jako je třebechovický betlém, není na světě mnoho.
A tak si myslím, že jako je dosud stále nejslavnější houslař Antonio Stradivari (Ital, Cremona
1644-1737), jímž vyrobené housle těžko budou kdy překonány, tak se dá říct, že mezi
betlémáři je náš Josef Probošt vlastně takovým Stradivarim.
Pozn. Betlém má 2033 součástek a váží 1,2 tuny. Je skoro 7 m dlouhý, 3 m široký a 2 m
vysoký.
S přáním klidných Vánoc 2019, MUDr. Jaromír Kratochvíl, Domov OLGA, Blansko

Naše dobročinnost
Celková částka na pomoc potřebným v roce 2019 činí 4.500.000,-Kč

Něco málo z naší korespondence. To nepotřebuje žádný komentář…
Krásný den do firmy Isolit-Bravo, spol.s.r.o.,
dovolte mi, abych z celého srdce poděkovala firmě Isolit-Bravo,spol.s.r.o v čele s panem ředitelem Ing.
Kvido Štěpánkem za poskytnutý finanční dar 10.000 Kč pro studijní účely tělesně postižené dcery
Kristýny , bydliště Moravská Třebová, studující čtvrtým rokem obor Obchodní akademie na škole pro
tělesně postižené v Brně. Dcera dar využije na poskytované služby v Centru Kociánka, kde je
ubytovaná v týdenním stacionáři, a na nákup učebních pomůcek.
Moc si toho vážíme a ještě jednou moc děkujeme. Kristýnka Sopoušková a maminka
Vážení a milí v Isolit Bravo,
velmi vám děkujeme za schválení a poskytnutí finančního daru 30.000,-Kč na neuro-rehabilitaci v
Sanatoriích Klimkovice pro pana Michaela Koču. Díky vám mohl Michael absolvovat intenzivní
rehabilitační pobyt a mohl se opět posunout kousek dopředu v rámci pravidelné fyzioterapie,
kognitivní terapie a logopedie. Cesta ve zlepšování stále trvá a my jsme vděčni za vaši podporu.
Srdečnĕ zdraví Michael Koča s rodinou Dobrý den,pane Štěpánku,
velice si vážím a mockrát děkují za finanční dar pro mého syna Františka ve výši 20.000,-Kč.
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Jsem rád, že jste nám pomohl řešit naši finanční situaci. František navštěvuje rehabilitace,které
bohužel nejsou placeny pojišťovnou. Díky Vám může rehabilitovat zase o několik hodin navíc.
Ještě jednou moc děkuji.
S pozdravem a přáním hezkého dne, Milan a František Maschke.
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Renata Bartošová, ekonomka

Jak jsme honili body, aneb Když se v práci zeptají, co jsi dělal po práci
Jedno pondělní jarní dopoledne přišel z porady vedení můj
kolega Jarda Toman. „ Věro, vyhlašuje se nějaká soutěž ve sportování
dvojic, tak kdyby něco, půjdeme spolu, co?“ Kývla jsem, jj. Alespoň bude
legrace. :-) To jsem netušila, co mne čeká! Během odpoledne dorazil z
personálního oddělení vysvětlující e-mail s bodovou tabulkou konkrétní sport a za kolik bodů. A tak jsme začali! Hurá, jedu na kole
k Balatonu, to bude bodíčků! Problém ovšem byl, že jela i moje sestra a
ještě
Kamarádka Maruška - také soutěžící. Takže body nám sice
naskočily, ale zároveň i dalším dvojicím. Jardu popadl mamon výhry, a
tak se uvolil, že zkusí zase běhat. Za běh je totiž nejvíc bodů, ovšem
pěkná dřina. Do Hradisek k Andělovi a zpátky je to 5 km. Ráno mi referoval: „ Bylo to natřikrát, jsem
úplně hotovej, všechno mne bolí.“ Ale nevzdal to, naopak na konci září už dal 8 km na jeden zátah!
Neodradily nás ani občasné protesty rodinných příslušníků /„tobě už nestačí 33 km, ty musíš mít 53
km, tak to si jeď sám- návrh nedělního výletu na kole . “/
V pondělí ráno jsme si referovali, co jsme dělali o víkendu a kolik bodů přinášíme. S napětím
jsme sledovali tabulku, kolik bodů soupeři dopíší. A že to nebyli právě lehcí soupeři, nemusím ani
připomínat! Vždy, když už to vypadalo slibně, vyrazili pánové od konkurence běhat a bylo po
náskoku. Další soupeřka okupovala celé léto místní koupaliště a dopisovala body jako divá. Tak
půjdeme taky. Jarda už měl odplaváno, když jsem dorazila - 20 bazénů je 1 hodina plavání = 25
bodů. Volám na Jardu z vody: „Mám jen 10 bazénů, můžu už na
břeh?“ Je to kamarád, mohla jsem z vody, dovolil mi to.
Jak datum v kalendáři postupovalo, napětí by se dalo
krájet. Soupeř určitě nakonec zaútočí, je potřeba vytvořit si
bodový polštář! Vzala jsem si dovolenou a vyrazila na kolo do
Jizerek. Kdo někdy šlapal na Smrk- nejvyšší bod Jizerských hor/n.
v. 1124 m/ - z polského Swieradów Zdroj, dá mi za pravdu, že to
není právě easy. Na tachometru bylo pouze ujetých 8 km!!!
S tímhle nemůžu přijet zpátky. Nakonec jsem nějaké body dovezla,
dovolená se vydařila, i když nohy už si říkaly o klid.
Najednou je 30. září, poslední den soutěže. Výsledek:
Jarda zhubl 8 kg, já 3 x píchla, ale oběma je nám dobře po těle i po
duši. Tohle totiž pohyb přináší, a kdo jednou zažije ty endorfiny,
tak už nepřestane! :-)
Tým Věra + Jarda
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KDO KDE BYL ZVOLEN NEJVĚTŠÍM Z NEJVĚTŠÍCH?
Celý nápad se zrodil před 17 lety, v roce 2002, v hlavách producentů britské televize BBC. Rozhodli, že
právo volby vloží do rukou nejširší veřejnosti. Jisté je, že o překvapení nebyla nouze…:-)

HLAS LIDU - HLAS BOŽÍ
V létě 2005 i Češi rozhodnou – vyhrává
1. Král Karel IV.

(1316 – 1376)

2. Tomáš Garrigue Masaryk

(1850 – 1937)

3. Václav Havel

(1936 - 2011)

Letos si svého „největšího“ volí i Slovensko.
Vítězem se stal Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919).
Na 13.místě se objeví i zavražděný novinář Ján Kuciak (1990 – 2018).
Věděli jste, že největším Britem byl roku 2002 zvolen Winston Churchill (1874 - 1965),
největším Američanem byl roku 2005 zvolen Ronald Reagan (1911 – 2004)?
V Německu roku 2003 vyhrává první kancléř SRN Konrád Adenauer (1876 – 1967).
Největším Francouzem všech dob byl v roce 2004 zvolen Charles de Gaulle (1890-1970), vůdce
protinacistického odboje a první president páté republiky.
V Rusku v roce 2008 vítězí Alexandr Něvský ( 1221 – 1263) – středověký kníže, pevná ruka, vojenská
síla, vlastenec…
Největším Italem je vyhlášen Leonardo da Vinci ( 1452 – 1519).
VOX POPULI - VOX DEI
Tato myšlenka je obsažena v básni starořeckého autora v 8.-7.stol. př.n.l.
V níže uvedeném znění se poprvé objevuje v 8.stol. n. l.
„Nenaslouchejte těm, kdož tvrdí, že hlas lidu je hlasem Božím. Vždyť zběsilost davu je vždy velmi
blízká šílenství!“ / Alcuin z Yorku, poradce Karla Velikého/
HLAS LIDU - HLAS BOŽÍ ???

Tak jednoduché to bohužel není…

Hlas lidu skutečně není hlasem Božím! Alena Šafářová
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Upřímné poděkování od spokojeného zákazníka
Sent: Wednesday, November 20, 2019 11:43 AM
To: stepanek@isolit-bravo.cz
Subject: Upřímné poděkování
Vážený pane řediteli,
už dlouho se chystám, že napíšu. Snad se na mě nebudete zlobit, ale
vzhledem k tomu, že bych Vám ráda poslala i fotky Vašeho skvělého
výrobku (viz přílohy), volím tuto cestu.
V r. 1993 jsme si v Pardubicích v prodejně elektro koupili do domácnosti
svoji první rychlovarnou konvici, Váš výrobek. Stála přesně 890,-Kč,
účtenku jsem dokonce ještě našla. Ani nevím, jestli se tenkrát vyráběly
konvice s podstavcem, ale tato ho neměla. Když jsme uvařili vodu,
vytahovali jsme šňůru ze zásuvky, abychom si kávu nebo čaj zalili. A
protože to děláme dodnes, nevidím v tom žádný problém.
Od r. 1993 do r. 2008 konvice fungovala každý den několikrát, bez
jakékoliv poruchy. Potom jsme domů od rodičů dostali konvici jinou a tuto, stále funkční, jsme si převezli
na chaloupku, kde jsme 9 měsíců v roce každý víkend i celé prázdniny. Vaříme v ní vodu na kávičku i čaj
dodnes, už i svým vnoučátkům. Vím, je to asi opravdu neskutečné a těžko uvěřitelné, ale abych Vás o
stavu a fungování Vašeho výrobku přesvědčila, posílám i aktuální fotky. Vypínač je stále funkční, spirála je
v bezvadném stavu, jen boční obrázek je trochu „vybledlý“. Občas vyvaříme vodu s octem, abychom
spirálu udrželi v čistotě. Plast je kupodivu taktéž stále pevný. Myslím, že v dnešní době se velmi málo
chválí a kvalitní výrobky aby člověk pohledal… Tento skvělý kousek je ale asi opravdu rarita a určitě si
zasloužíte, abyste o něm věděli. Ráda bych Vám tímto vyjádřila moje velké poděkování za kvalitní práci.
Předejte prosím dík všem, kteří se o kvalitu Vašich výrobků starají.
Doufám, že Vás tato slova potěšila a že Vám zpříjemnila den.
Přeji Vám všem
hodně zdraví,hodně úspěchů a mnoho a mnoho spokojených zákazníků.
Blanka Matisková
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Čeština, slušnost a my II
O Velikonocích 2010 jsem napsal do našeho Občasníku článek se stejným názvem.
Psal jsem o tom, že se správnou gramatikou si lidé hlavu příliš nelámou. A je jedno, zda
se jedná o našeho spolupracovníka, zákazníka či dodavatele, člověka s titulem a nebo bez. Za
první republiky by se člověk znemožnil, kdyby napsal hrubku v obchodní korespondenci.
Dnes to bohužel nikoho netrápí.
Tvrdé „y“, nebo měkké „i“ – to je jedno, „sází“ to tam, jak je napadne. Oslovením či
pozdravem se již také mnozí netrápí, prostě ho nepoužijí.
A když už oslovení použijí, tak špatně. Prosím, uvědomte si, že existuje nějaký 5. pád a
pátým pádem co? No přeci oslovujeme a voláme!
Pro názornost uvedu lehce zapamatovatelný příklad:
„Pane Chládku, dnes to bylo opravdu naposledy, co jsem na tu mazací drážku zapomněl.
Již se to nebude opakovat, a pokud by k tomu snad nějakým nedopatřením někdy
v budoucnosti došlo, tak se dobrovolně vzdávám celé své pohyblivé složky a to po dobu šesti
měsíců.“
Prosím, nikdy nepoužívejte: „Pane Chládek, …..“
Nevím, zda bude mít můj krátký příspěvek nějaký smysl, ale třeba budu překvapen a
budu dostávat e-maily s pozdravem anebo se správným oslovením 5. pádem alespoň od
svých spolupracovníků.
Petr Bodlák

Motúčko v půjčovně IB
Naše firma Isolit - Bravo již spoustu let tak provozuje půjčovnu nářadí, která spadá do
opatrovnictví recepčních IB.
V půjčovně si mohou nejen spolupracovníci IB, ale i přespolní zapůjčit nářadí, jako vrtačky,
sbíječky, brusky... Nemalou výhodou je i možnost vypůjčit si skvělý vynález Motúčko, a to
hned v několika modifikacích: ať už jako Klasik, nebo silnější verzi Power, oboje s volitelnou
korbou nebo trakařovou nástavbou a pomocnými kolečky Triglav. Půjčovné za jeden den činí
150,- Kč ve všední dny, a 100,- Kč na den v akci víkend. Dalo by se říci, že zápůjčka tohoto
skvělého pomocníka, který usnadní spoustu těžké práce, je opravdu, jak se říká, skoro
zadarmo.
Musím říci, že zájem o půjčení Motúčka rok od roku stále stoupá. Letos máme propůjčené
jedno až dvě Motúčka snad každý víkend. Zákazníci, kteří Motúčko vrací, nešetří pozitivními
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názory, ať už na to, že je možn si ho takto zapůjčit, tak i na kvalitu samého motorového
kolečka, což je pro nás vždy potěšující. Již několikrát se stalo, že na základě zapůjčení si
zákazník Motúčko obratem objednal. Rezervace zápůjček je na Recepci Isolit - Bravo tel. 607
035 796.
P.S. Stavte se v IB, rádi Vám Motúčko předvedeme i půjčíme, aby bylo Vaše rozhodování o
koupi jednodušší.
Kdo nemá Motúčko, jako by nebyl! :-)
Za tým Recepce přeji všem šťastné a veselé Vánoce. Do nového roku 2020 vše nej . :-)
Recepce Vít Horníček

Zeptali jsme se Tomáše Kubíčka
Ahoj Tome!
Nedávno jsme oslavili 25 let tvého působení u nás ve firmě. To už je pořádná porce! Řadíš se
mezi zkušené stálice, o které se může firma opřít. Jak to vnímáš?
Přijde mi to normální. Práce mě baví a hlavně tady je stále něco nového, nové výzvy, nové
projekty... Každý den je úplně jiný. Nenudím se, to mě baví.
Měl jsi někdy chuť s tím seknout?
Ano, několikrát!
No jejda … A proč jsi to neudělal?
No, tak si to vždycky celé přehodnotím,
nemá smysl reagovat na jeden náhlý
podnět… .
Když už jsme u toho, jaká je vůbec motivace být v podniku 25 let? Pořád stejný šéf, i to jádro
nejbližších kolegů, to přeci musí být, jak se říká, na hlavu, nebo snad ne?
Tak trochu, ale na vše se nechá zvyknout… .
Ty jsi vyučený elektrikář s více jak dvacetiletou praxí, a přitom děláš šéfa strojní údržby,
proč?
Protože jste chtěli, abych tam zjednal pořádek a řád… (usmívá se).
No dobře, to jsem si trochu naběhl! Jiná otázka - naplňuje tě to? Stejně tě vidím více jak
polovičkou času stále něco tvořit…
Naplňuje, protože vše jsou další výzvy, které si chci splnit.

66

Na strojní údržbě vedete Technické kroužky, za to jsem moc rád. Jaké to je učit dnešní děti
něco tvořit? Ony dnes většinou nemají možnost být někde v garáži nebo v dílně, jsou
odkojené internetem a tablety... Nejsou vzdálené až příliš od reality běžné tvořivosti a práce?
Je to těžké, protože by chtěly vše provádět prostřednictvím počítače, a tak manuální práce
jim nic neříká. Je to veliká chyba, kterou vlastně napravujeme.
Fajn, tak to jsme udeřili hřebíček na hlavičku! Věřím, že se nám v tom daří.
U nás ve firmě budujete BIO a ECO prvky na téma jezírek, květináčů, vyrobili jste stůl do
zasedačky z použitých palet, mimochodem právě s dětmi ze ZŠ Jablonné nad Orlicí. Jaký máš
vztah k ekologii?
Docela kladný, přiměřeně.
Tome, a když jsme u toho, jako elektrikář musíš mít určitě nějaký názor na elektrická auta.
No, právě, musíme se zamyslet nad tím, co škodí více, jestli „trocha páry“ z dieslu, nebo to
jednou budou akumulátory, se kterými si nikdo nebude vědět rady. Začíná se to vyrábět ve
velkém, ale o ECO likvidaci těchto systému se ví pramálo…
Musím ti dát za pravdu. Nedávno jsem sledoval, jak se taková auta špatně hasí při požáru.
Musím říci, že na dnešní rádoby bezpečný svět je to zvláštní, že se vyrábí něco, co není
dořešené až do konce…
Myslím, že jsi tak o dva roky mladší než já, a proto mi nedá nezeptat se, jak jsi vnímal „89“ ve
svých 16 letech? Zajímá mě to…
Byl jsem ve třeťáku na učilišti a bylo to hodně zvláštní. Chodili jsme na každou
demonstraci, účastnili jsme se s velkým nadšením a ta změna, která přišla, byla hodně
veliká! Např. jsme uvítali, že jsme se nemuseli oslovovat slovem soudruhu… už bylo
skutečně na čase…
Vím, že jsi přímý chlap, který má rád pořádek. Vždy je dobré, no, spíše jediné možné, bavit se
s tebou narovinu. Co říkáš dnešnímu stavu politiky, který je plný populismu, lží a politického
smetí?
Politiku sleduji, ale nezajímám se tak, abych se k tomu vyjadřoval… Ano, mám rád, když se
říkají věci tak, jak jsou a na rovinu.
Je čas adventní, co chytáš na Vánoce? Není -li to tajemství…
Je… (usmívá se…)
Když jsme u té svobody, můžeš využít práva svobody slova a klidně někomu něco vzkázat. To
je věc, která právě před 30 lety nebyla možná.
A to můžu, třeba i jako něco osobního?
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Ano, cokoliv…, co máš na srdci a je-li to upřímné…
To právě je - (zaleskly se mu oči). Strašně moc bych chtěl poděkovat tátovi… Vše, co umím,
mne naučil právě on a za to jsem mu moc vděčný. Ale někdy pouhá slova nestačí...

To je tedy moc hezký závěr.
Děkujeme Tomáši Kubíčkovi za jeho příkladnou práci, přejeme hezký zbytek roku a dobré
vykročení do toho dalšího…
S Tomášem vedl rozhovor Milan Žemlička

Mzdy v IB 2019 a 2020
Průměrná hrubá mzda v I-B za období 1- 10/2019 odpovídá 33 000,--Kč, což převyšuje průměr
v Pardubickém kraji v automobilovém průmyslu cca o 1000,--Kč a ve všech odvětvích cca o 3000,-Kč .
Zaručená mzda se od měsíce října na pozicích lisař a strojírenský dělník zvýšila o 23,--Kč/hod.,
celkově zde byly mzdy navýšeny cca o 6% .
V listopadové výplatě budou , po splnění stanovených podmínek, vyplaceny vánoční odměny ve výši
10-12 000,- Kč podle profesí.
Věra Kalousová, mzdová účtárna

Płace w IB 2019 i 2020
Średnia płaca brutto w I-B w okresie 1 - 10/2019 odpowiada 33 000, - CZK, co przekracza średnią w
regionie Pardubice w przemyśle motoryzacyjnym o około 1000, - CZK, a we wszystkich branżach o
około 3000, - CZK.
Płaca gwarantowana od października na stanowisku lisař i pracownik obsługi maszyn wzrosła o 23
CZK na godzinę , ogólnie płace wzrosły o około 6%. W listopadowej wypłacie, po spełnieniu
wymaganych warunków, zostaną wypłacone premie świąteczne w wysokości 10-12 000 CZK w
zależości od wykonywanego zawodu.

Věra Kalousová, dział płac
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Zimní verze „Dej flek na hru a posuň se dál!“
aneb „Hejbáme“ se před prací i po práci
Vážení spolupracovníci,
po úspěšné letní sportovní soutěži „Dej flek na hru...“, jejíž výsledky uveřejňujeme níže,
vyhlašujeme k 1. 12. 2019 zimní verzi této sportovně společenské soutěže v následujících
pohybových aktivitách, které provozujeme.
Na konci zimního kola soutěž opět vyhodnotíme a firma Isolit-Bravo předá těm nejlepším a
také kvalitním výkonům, prostě těm, kteří pro sebe něco dělají a jsou odolnější než ostatní,
hodnotné ceny v podobě elektropřístrojů BRAVO do domácnosti.
Pravidla:
-

Sestavte si dvojičky, které budou sbírat společné body.
Pokud se přihlásí někdo plonkový, bude mu ten/ta druhý/á do páru přidělený/á.
Registrované disciplíny a jejich bodování:
Cyklistika 1km = 1bod, (Př. 20 km = 20 x 1 = 20 bodů).
Běh (x5) 1 km = 5 bodů, (Př. 10 km = 10 x 5 = 50 bodů).
Běh na lyžích (x2,5) 1 km = 2,5 bodů, (Př. 10 km = 10 x 2,5 = 25 bodů).
Sálové a halové sportovní hry, hokej, bruslení (x20) 1hod = 20 bodů, (Př. 1 hod = 1 x 20 = 20
bodů).
Plavání (x 25) 1 hod = 25 bodů (ne koupání), (Př. 1 hod = 1 x 25 = 25 bodů).
Tenis, squash, stolní tenis, posilovna (x 25) 1 hod = 25 bodů, (aktivní hra) (Př. 1 hod =1 x 25
= 25 bodů).

Toto druhé kolo podnikové soutěže vyhlašujeme od 1. prosince 2019 do 31.
března 2020.
Jak se přihlásit:
Přihlašujte se na personálním oddělení, včetně vybraných aktivit, pokud možno již ve dvojičkách.
Aktivity může vykonávat každý individuálně a v jakékoli disciplíně. Jde o to, motivovat dvojičky jako
týmy ke spolupráci při sběru bodů. Přihlášeným plonkovým jednotlivcům bude přidělen spoluhráč
personálním oddělením, takže se hlaste bez obav i jednotlivě.
Na síti povedeme opět excelovou tabulku, kde budeme evidovat sportovní výkony a sledovat
žebříček, který bude pravidelně uveřejňovaný na nástěnce před fabrikou.
Firma Isolit-Bravo přispěje i na druhé kolo této soutěže hodnotnými cenami.
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Pojďme se trumfovat a dejme flek na hru! Začínáme již 1. 12. 2019! 

Přihláška:
Hlaste se na emailu krejcova@isolit-bravo.cz
Provedené aktivity hlaste 1xtýdně na emailu krejcova@isolit-bravo.cz
Vzor přihlášky: (jednoduše jméno/a příjmení jednoho nebo obou přihlášených se sportovní
aktivitou/ami.
Např:
1)pan XY: běh, hokej, běh na lyžích, tenis, squash, plavání
2)pan nebo paní XY: stolní tenis, cyklistika

Výsledky letní soutěže a věcné ceny budeme předávat na Splnění
2019.

Celkové pořadí
jednotlivců - MUŽI
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Extraliga

Milan Žemlička
Kvido Štěpánek
Jaroslav Toman
Adam Jindra
Marian Randus
Martin Randus

Celkové pořadí
jednotlivců - ŽENY
Body
4299
3182
3145
3042
2545
2279

Pořadí jednotlivců - ŽÁCI
Pořadí
1.

Extraliga

Péťa Bodlák

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pořadí

2072

1.
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Věra Kalousová
Eva Kyllarová
Iveta Kylarová
Šárka Danačíková
Jana Blašková
Dagmar Sýkorová

Body
3969
3638
3424
2939
2454
1750

Pořadí jednotlivců - muži
dříve narození

Body

Sportovní referent Milan Žemlička

Extraliga

Extraliga

Kvido Štěpánek

Body
3182

Zimowa wersja „Daj kciuk w górę i przesuń się dalej!“
albo
„Ruszamy się“ przed pracą i po pracy
Drodzy współpracownicy,
po udanym letnim konkursie sportowym „Daj kciuk w górę i postaw na grę …”, którego
wyniki publikujemy poniżej, ogłaszamy zimową wersję tej sportowej i towarzyskiej
konkurencji w następujących aktywnościach fizycznych, które prowadzimy od 1 grudnia 2019
roku.
Na koniec rundy zimowej konkurs ponownie ocenimy, a firma Isolit-Bravo przekaż tym
najlepszym, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, po prostu tym, którzy robią coś dla siebie i są
bardziej wytrzymali od innych, cenne nagrody w postaci urządzeń gospodarstwa domowego
BRAVO.
Zasady:
-

Połączcie się w pary, które wspólnymi siłami będą zbierać punkty.
Jeśli ktoś z was zgłosi się sam, ta druga osoba do pary zostanie wam przydzielona.
Zarejestrowane dyscypliny i ich punktacja:
Jazda na rowerze 1 km = 1 punkt, (Przykł. 20 km = 20 x 1 = 20 punktów).
Bieg (x5) 1 km = 5 punktów, (Przykł. 10 km = 10 x 5 = 50 punktów).
Narciarstwo biegowe (x2,5) 1 km = 2,5 punkta, (Przykł. 10 km = 10 x 2,5 = 25 punktów).
Salowe i halowe gry sportowe, hokej, łyżwiarstwo (x20) 1 godz. = 20 punktów, (Przykł. 1
hod = 1 x 20 = 20 punktów).
Pływanie (x 25) 1 godz. = 25 punktów (nie kąpanie), (Przykł. 1 godz. = 1 x 25 = 25 punktów).
Tenis, squash, tenis stołowy, siłownia (x 25) 1 godz. = 25 punktów, (aktywna gra) (Przykł. 1
hod =1 x 25 = 25 punktów).

Tą drugą rundę konkurencji firmowej ogłaszamy od 1 grudnia 2019 roku do 31 marca
2020 roku.

Jak się zgłaszać:
Zgłaszajcie się na dział personalny, w tym do wybranych konkurencji, jeśli to możliwe, już w parach.
Aktywności sportowe każda osoba z pary może wykonywać indywidualnie w dowolnej dyscyplinie.
Chodzi o motywowanie par jako zespołów do wspólnej pracy nad zbieraniem punktów. Osobą które
zgłszą się bez współgracza, współgracz zostanie przydzielony przez dział personalny, także zgłaszajcie
się bez obaw również indywidualnie.
W sieci wykonamy ponownie tabelkę w exelu , w której będziemy zapisywać aktywności sportowe i
śledzić ranking, który będzie regularnie publikowany na tablicy ogłoszeń przed fabryką.
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Firma Isolit-Bravo przekaże także cenne nagrody do drugiej rundy tego konkursu.

Przystąpmy do gry i dajmy kciuk w górę ! Zaczynamy już 1 grudnia 2019
roku! 

Zgłoszenia:
Zgłaszajcie się drogą mailową krejcova@isolit-bravo.cz
Wykonane aktywności zgłaszajcie raz w tygodniu na maila krejcova@isolit-bravo.cz
Przykładowy formularz zgłoszeniowy: (po prostu imię i nazwisko jednego lub obu zarejestrowanych
sportowców).
Np .:
1)pan XY: bieg, hokej, narciarstwo biegowe, tenis, squash, pływanie
2)pan albo pani XY: tenis stołowy, jazda na rowerze

Wyniki letnich zawodów i nagrody zostaną przekazane na Splnění
2019.

Ogólny ranking MĘŻCZYŹNI
Kolejność
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Extraliga

Milan Žemlička
Kvido Štěpánek
Jaroslav Toman
Adam Jindra
Marian Randus
Martin Randus

Ogólny ranking KOBIETY
Punkty
4299
3182
3145
3042
2545
2279

Kolejność
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Extraliga

Péťa Bodlák

Věra Kalousová
Eva Kyllarová
Iveta Kylarová
Šárka Danačíková
Jana Blašková
Dagmar Sýkorová

Punkty
3969
3638
3424
2939
2454
1750

Ogólny ranking –
mężczyźni urodzeni
wcześniej

Ogólny ranking UCZNIOWIE
Kolejność

Extraliga

Punkty
2072

Referent ds. sportu Milan Žemlička
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Kolejność
1.

Extraliga

Kvido Štěpánek

Punkty
3182

