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Úvodní slovo
Rok plný otazníků je za námi…
Vážení čtenáři, spolupracovníci, přátelé IB,
pojďme se ponořit do příspěvků našich spolupracovníků a přátel, kteří nás obohacují o krásné příběhy a
zkušenosti, jež se jistě v dobách vánočních nechají vstřebat u zapálené svíčky či sklenky vaječného
koňaku...
O to spíše, že jsme prožili zvláštní rok plný otazníků ...
Pro nás v IB to byl rok naplněný našimi očekáváními, kdy jsme navíc ukázali, že se umíme semknout,
vzájemně si pomoci a udělat více, než je jen nutné. To mě velmi mile potěšilo.:-)
Doba, ve které jsme žili do února 2020, změnu již potřebovala. Člověk by měl více přemýšlet nad
sebou samým než nad tím, kam pojede na pátou nebo šestou dovolenou v roce. To je prostě holý fakt.
Užijte si vánočních svátků a načerpejte novou sílu do dalšího roku, který nás opět posune dál, budemeli chtít… .
Přejeme hezké čtení…
Milan Žemlička
Personalista IB

Słowo wstępne
Rok pełen pytań jest za nami ...
Szanowni czytelnicy, współpracownicy, przyjaciele IB,
chodźmy się zagłębić w artykuły naszych współpracowników i przyjaciół, którzy wzbogacają nas
pięknymi historiami i doświadczeniami, które z pewnością w okresie świąt Bożego Narodzenia
z radością przeczytacie przy zapalonej świecy lub kieliszku ajerkoniaku ...
Tym bardziej, że przeżyliśmy wyjątkowy rok pełen znaków zapytania ...
Dla nas w IB był to rok wypełniony naszymi oczekiwaniami, rok w którym pokazaliśmy, że potrafimy się
zintegrować, pokazać, że jesteśmy w stanie pomóc sobie nawzajem i robić więcej niż jest to konieczne.
Bardzo mnie to ucieszyło :-)
Czas, w którym żyliśmy do lutego 2020 roku, już wymagał zmiany. Człowiek powinien zatrzymać się na
chwilę i pomyśleć nad sobą samym niż myśleć nad tym, gdzie pojedzie na piąty czy szósty urlop w roku.
To po prostu jasny fakt.Cieszcie się świętami Bożego Narodzenia i zyskajcie nowe siły na kolejny rok,

Życzymy miłego czytania …
Milan Žemlička
Pracownik działu personalnego IB
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IB On-line
Vyrobili jsme a prodali 30.000. Motúčko! 
Prodeje stoupají v Lisovně plastů, na Motúčku a na Bravospotřebičích, JG hlásí nárůst v počtu obědů…
-

-

-

-

Na jaře ekonomicky nepříznivý vývoj roku 2020 se nám podařilo restartovat a dostat do plných obrátek …
Lisovna v listopadu rekordně navýšila, prosinec je ještě lepší…
Motúčko bude mít kolem 20% nárůstu prodeje oproti loňsku
Bravospotřebiče navzdory 3 měsíčnímu zavření prodejen vylepšily čísla 2019 cca o 5%
Jablonský Gurmán hlásí navyšování počtu strávníků, potažmo počtu uvařených jídel
Je to odraz naší dobré práce, ale také dobré značky a dobrého jména. Zákazník nakupuje u osvědčeného
dodavatele na všech frontách. Děkujeme za důvěru!
Vyslali jsme několik kamionů humanitární pomoci do táborů v Řecku a na Podkarpatskou Rus.
Další kamion s cennou zimní pomocí, kterou tentokrát nelze sebrat od dobrovolných dárců, ale musíme ji
poměrně draze nakoupit, vysíláme v polovině ledna. Budou to především zateplené stany, zimní spacáky,
holinky, trvanlivé nepromokavé pláštěnky a 10.000 zahřívacích sáčků.
Letošní Splnění jsme přes zavřené podniky určené pro podobné slavnostní chvíle museli zajistit ve vlastní režii a
místo celovečerního posezení v restauraci jsme Splnění improvizovali pozváním od pana ředitele na slavnostní
raut pro všechny. Jablonský Gurmán tak prohnul stoly hned třikrát, aby se dostalo hlavně na všechny směnující
spolupracovníky. Připravili jsme štědrý raut, na který byli přizváni i pravidelní přicházející strávníci z venku. Pro
ně to byl takový drobný bonus jako poděkování za projevenou důvěru.
Rok 2020 nebyl rok krize, ale rok velkých změn k lepšímu. Takto to hodnotíme my v IB. Čísla mluví jasně!
Přitom nesmíme opomenout, že Štěpánek fabriku minimálně dvakrát prodal a výrobu Motúčka si odstěhoval do
Těchonína, aniž by o tom sám věděl – otiskli jsme již v minulém čísle. K tomu ještě stihl několikrát smrtelně
onemocnět a přechodit to. Je až neuvěřitelné, kam sahá lidská fantazie, závist a snaha o senzace! Pravdou je, že
mezi nebem a zemí, mezi řekou a železniční tratí se rozkládá Isolit-Bravo a bude i nadále! 
V roce 2021 oslavíme 100 let od založení firmy. Pozvánka je uvnitř tohoto čísla.
Motúčko team prožívá opravdové žně, a to již od léta. Navzdory rádoby konkurencím, každý na první pohled, ale
i z doslechu ví, že Motúčko je pořádný pomocník s pořádnou českou kvalitou, a každý, kdo si chce pořídit
motorové kolečko, namíří přímo k nám pro naše Motúčko. To je moc dobře! :-) Náš vývoj a téměř 12 let
zkušeností je prostě na poctivém výrobku vidět!

-

Jablonský Gurmán připravuje novinku - vaření mezinárodní kuchyně. Za tímto účelem nastoupí šéfkuchař
hotelu Hilton ze Spojených arabských emirátů Arif Qureshi, který bude odpovědný jako šéfkuchař právě za již
zmíněné mezinárodní kuchyně, včetně té indické, která mu je, jak samo jméno napovídá, vlastní.
V Lisovně máme navýšení výroby, jaké v listopadu a prosinci nepamatujeme! Zatímco leckde propouští, my jsme
přijali 30 nových spolupracovníků!
Strojní údržbu jsme přeorganizovali a jednotlivé pracovníky zařadili přímo do divizí. Sledujeme tak vyšší
produktivitu práce a lepší spolupracující tým.
Lepší produktivitu práce také sledujeme tím, že jsme vytvořili burzu práce pro THP pracovníky. Každý má
možnost projít velice zajímavou praxí, a tak být prospěšný firmě. A začínáme od vrchu. Štěpánek se Žemličkou
svařují Triglavy a montují Motúčka. Bodlák, ten zase vyskladňuje Bravospotřebiče, Jarda Toman se ujal stavařiny
a zemních prací, dámy z finanční účtárny obsadily na nejednu sobotu linku POKO, šéfekonomka Renátka
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Bartošová se k tomu ještě ujala dohledu nad expedicí, atd. Ukázali jsme směr, ostatní nás následují...
Podobná situace je na Motúčku, kde jsme v závěru roku museli navýšit personální základnu o pět pracovníků
s odborným zaměřením. Nový model Koňačka uhranul spoustu farmářů po celé Evropě. Objednávky na tento
model začínají být v desítkách ks, což zatím žádný jiný speciál nezažil. Bravo, Koňačko!
Nástrojárna má výhled do února, tam je zakázek méně. Výhled se může ještě nepatrně změnit, ale již nyní je
méně práce v kanceláři, a tak vypomáhají konstruktéři a programátoři ve výrobě forem, kde je zatím práce dost.
V Kovovýrobě, stejně tak jako v jiných provozech, se rozmáhá Motúčko. Můžeme říci, že 70% objemu zakázek
v Kovovýrobě je práce pro divizi Motúčko.
Pan ředitel vyrábí Motúčka. Každý den tak udělá radost jednomu až dvěma zákazníkům. Vyrobil si také jubilejní
30.000. Motúčko. Shodou okolností si jej objednal náš konstruktér Filip Chalupník. Hezký dárek ! 
-

Naše konstrukce v Nástrojárně pořídila nejmodernější 3D Tiskárnu, která může tisknout dílec o rozměru
500x500x600 mm.
Obchodní divize D5 nabízí opět širokou škálu novinek - konvice – nerez i plast v široké škále barev - nové druhy
tyčových mixérů, pečicí pánve, vlasovku, vysavače, LED svítidla, lampičky i žárovky, internetová rádia a mnoho dalších
zajímavých výrobků.

-

Recepce zažívá určité organizační změny, a to, že recepční zastávají různé úkoly ve fabrice a dále jejich denní služby
suplujeme referenty, kteří pracují na PC a mohou tak u své práce dohlížet na recepci firmy. Do jaké míry je toto
reálné, ukáže čas. Nicméně, mnoho firem tento model má a je plně funkční. Zdá se, že je to hlavně o dobré vůli.

-

Na učilišti v naší Nástrojárně jsme restartovali výuku SOU Letohrad a SOU Lanškroun a doháníme to, co žáci zmeškali
v době covidu doma. Lehké to nebude, protože být v domácí izolaci při dnešním, již tak zkaženém světě, není pro
současnou mládež žádným přínosem. Je to věc, o které se vůbec nehovoří, ale klidně se může projevit po letech určitý
syndrom půlročního odkázání na mobilní telefon a jeho „vymoženosti“. Tak rychle do práce!!!

-

V prosinci jsme prošli prověrkami BOZP a PO. Závažné závady nebyly shledány, nicméně všichni máme co
zlepšovat.

-

Od počátku roku 2020 jsme celkem na dobročinnost přispěli částkou cca 6.000.000 Kč.

-

Začali jsme používat naše krásné moderní parkoviště.:-)

-

Zařídili jsme novou prostornou Vývojovou dílnu v Oranžérii. Dva Jirkové – Mrázek a Kopecký - se zdají být těmi
správnými vývojovými řemeslníky. Vývojových nápadů v malé mechanizaci zahradních, lesních a stavebních prací
máme naštěstí jakž takž dost, takže tradičně „nestíhají“. Nejzajímavější v tuto chvíli zřejmě je prototyp Motúčka
Rescue pro Armádu ČR, který vyrazí do našich firemních zkoušek do Vánoc a zkraje roku potom do
vševojskových. Tak hodně štěstí Motúčkům a mnoho dobrých nápadů všem na vývoji zúčastněným!!!:-)
Vyhlásili jsme výsledky podzimního kola sportovní soutěže Dej flek na hru a přidej se k nám!
Zahráli jsme si v nejsledovanějším seriálu v naší zemi Utajený šéf. Ohlasy máme nad očekávání! Moc děkujeme
za přízeň a za to, že jste se na nás vydrželi dívat celý večer. Těší nás, že jsme vás dokázali takto netradičně
pobavit. Á propos, když nás v květnu 2019 TV Nova s tímto pořadem oslovila, nedalo se to odmítnout .

-

-

Dokončujeme zasedací místnost Time Machine s prvorepublikovým vybavením. Ještě doinstalujeme
obrazovou výlohu „Jak šel čas“ a budeme moci zasedačku předat do užívání. S ní plánujeme jít do soutěže
Zasedačka roku s jasným cílem umístit se na bedně.:-)

-

Letos oslavíme 100 let od založení firmy na jablonskou pouť v sobotu 28. 8. 2021.

Vaše redakce
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IB On-line
Wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy 30 000 Motúčko .
Sprzedaż rośnie na Lisovně tworzyw sztucznych, na Motúčku i Bravospotřebičích, JG informuje o wzroście liczby
obiadów…
-

-

-

-

-

-

Wiosną 2020 roku w czasie niekorzystnego rozwoju ekonomicznego udało nam się zrestartować i ruszyć pełną
parą…
W listopadzie produkcja na lisovni rekordowo wzrosła, grudzień jest jeszcze lepszy…
Motúčko będzie miało około 20% wzrost sprzedaży w porównaniu do ubiegłego roku.
Bravospotřebiče pomimo 3 miesięcznego zamknięcia sklepów, poprawiły sprzedaży w porównaniu do 2019 o
około 5%.
Jablonský Gurmán informuje o wzroście liczby gości, a tym samym liczby gotowanych posiłków.
To odzwierciedlenie naszej dobrej pracy, ale także dobrej marki i reputacji. Klient kupuje od sprawdzonego
dostawcy na wszystkich frontach. Dziękuję za zaufanie!
Wysłaliśmy kilka ciężarówek z pomocą humanitarną do obozów w Grecji i podkarpackiej Rosji.
Kolejną ciężarówkę z cenną zimową pomocą, której tym razem nie można odebrać od dobrowolnych
darczyńców, ale musimy ją kupić stosunkowo drogo,wyślemy w połowie stycznia. Będą to głównie ocieplane
namioty ocieplane, śpiwory zimowe, buty, wytrzymałe wodoodporne płaszcze przeciwdeszczowe oraz 10 000
termoforów.
Tegoroczne Splnění poprzez zamknięte restauracje, które są stworzone z myślą o podobnych świątecznych
chwilach, musieliśmy urządzić samodzielnie i na miejscu pełnowymiarowego siedzenia w restauracji, Splnění
zorganizowaliśmy sami, byliśmy zaproszeni przez pana dyrektora na uroczysty bankiet dla wszystkich
współpracowników. Jablonský Gurmán trzykrotnie przygotował szwedzkie stoły, aby wszyscy współpracownicy
zmianowi mogli skorzystać z bankietu. Przygotowaliśmy hojny szwedzki stół, na który zaproszono również
stałych gości z zewnątrz. Dla nich była to tak mała premia, jak podziękowanie za zaufanie.
Rok 2020 nie był rokiem kryzysu, ale rokiem wielkich zmian na lepsze. Tak to oceniamy w IB. Liczby mówią same
za siebie.
Jednocześnie nie możemy zapominać, że Štěpánek co najmniej dwukrotnie fabrykę sprzedał i przeniósł
produkcję Motúčka do Těchonína, sam o tym nie wiedząc - drukowaliśmy to już w ostatnim numerze. Ponadto
udało mu się kilka razy śmiertelnie zachorować. To niewiarygodne, dokąd zmierza ludzka wyobraźnia, zazdrość i
pogoń za sensacjami. Prawda jest taka, że między niebem a ziemią, między rzeką a linią kolejową leży IsolitBravo i będzie leżał nadal .
W 2021 roku będziemy obchodzić 100 lat od założenia firmy, zaproszenie będzie znajdować się w tym numerze.
Team Motúčko przeżywa prawdziwe żniwa i to już od lata. Mimo niedoszłej konkurencji, każdy od pierwszego
spojrzenia, ale także z pogłosek wie, że Motúčko jest prawdziwym pomocnikiem z odpowiednią czeską jakością i
każdy, kto chce kupić motorové kolečko, udaje się prosto do nas na nasze Motúčko i to bardzo dobrze. Nasz
rozwój i prawie 12-letnie doświadczenie widać po prostu na przyzwoitym produkcie.

Jablonský Gurmán przygotowuje nowość, którą będzie nowatorska kuchnia międzynarodowa. W tym celu na
pokład wejdzie Arif Qureshi, szef kuchni hotelu Hilton ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który przejmie
stanowisko szefa wspomnianej kuchni międzynarodowej, w tym indyjskiej, jak wskazuje sama nazwisko.
Na lisovni mamy wzrost produkcji, których nie pamiętamy w listopadzie i grudniu, podczas gdy w wielu
miejscach zwalniają, my zatrudniliśmy 30 nowych pracowników.
Strojní údržbu przeorganizowaliśmy i przydzieliliśmy poszczególnych pracowników bezpośrednio do
poszczególnych działów. W ten sposób monitorujemy wyższą wydajność pracy i lepiej współpracujący zespół.
Monitorujemy również lepszą produktywność pracy, tworząc giełdę pracy dla pracowników THP. Każdy ma
okazję przejść przez bardzo interesującą praktykę i być tak korzystnym dla firmy. I zaczynamy od góry. Štěpánek i
Žemlička spawają Triglavy i montują Motúčka. Bodlák z kolei odbiera z magazynu Bravospotřebče, Jarda Toman
przejął budowę i roboty ziemne, panie z biura rachunkowości finansowej w niejedną sobotę pracowały na linio
POKO, główna ekonomistka Renátka Bartošová przejęła nadzór nad ekspedycją, itd. Wskazaliśmy drogę,
pozostali podążają za nami.
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-

-

-

-

-

Podobna sytuacja ma miejsce na Motúčku, gdzie pod koniec roku musieliśmy zwiększyć naszą bazę kadrową o
pięciu pracowników o profilu zawodowym. Nowy model Koňačka urzekł wielu rolników w całej Europie.
Zamówienia na ten model zaczynają pojawiać się w dziesiątkach sztuk, czego nie doświadczył jeszcze żaden inny
specjalista. Bravo Koňačko!
Narzędziownia ma perspektywy póki co na luty, tam jest mniej zamówień. Perspektywa może się jeszcze trochę
zmienić, ale pracy w biurze jest już mniej, więc projektanci i programiści pomagają przy produkcji form, gdzie
pracy jest jeszcze dużo.
Na Kovovýrobě, podobnie jak w innych operacjach się rozprzestrzenia Motúčko. Można powiedzieć, że 70%
zamówień na Kovovýrobě to praca dla działu Motúčko.
Pan dyrektor produkuje Motúčka, więc każdego dnia uszczęśliwi jednego lub dwóch klientów. Zrealizował
również zamówienie na jubileuszowe 30 000 Motúčko, zbiegiem okoliczności zamówione przez naszego
projektanta Filipa Chalupníka. Niezły prezent .
Nasz dział konstrukcji w Narzędziowni nabył najnowocześniejszą drukarkę 3D, która może wydrukować część o
wymiarach 500x500x600 mm.
Dział sprzedaży D5 ponownie oferuje szeroką gamę nowości - czajniki - stal nierdzewna i plastik w szerokiej
gamie kolorystycznej, nowe typy mikserów ręcznych, blach do pieczenia, suszarki do włosów, odkurzacze,
lampki LED, lampy i żarówki, radia internetowe i wiele innych ciekawych produktów.
Recepcja przechodzi pewne zmiany organizacyjne, a mianowicie, że pracownicy recepcji wykonują różne zadania
w fabryce, a przez ich dzienne zmiany zastępują ich pracownicy biurowi, którzy pracują przy komputerze, dzięki
czemu mogą nadzorować recepcję firmy jednocześnie wykonując swoją pracę. Zakres, w jakim jest to
rzeczywiste, pokaże czas, nic mniej jednak, wiele firm ma ten model i jest w pełni funkcjonalny. Wydaje się, że
chodzi głównie o dobrą wolę.
W dziale nauczania w naszej Narzędziowni wznowiliśmy nauczanie SOU Letohrad i SOU Lanškroun i nadrobiamy
zaległości, których uczniowie nabyli będąc w domu w czasach Covidu. Nie będzie to łatwe, ponieważ izolacja
domowa w dzisiejszym i tak już skorumpowanym świecie nie przynosi korzyści dzisiejszej młodzieży. To rzecz, o
której w ogóle się nie mówi, ale po latach łatwo może objawić się pewien syndrom półrocznego odniesienia do
telefonu komórkowego i jego „udogodnień”. Tak szybko do pracy.

-

W grudniu przeszliśmy kontrole BHP i PPOŻ. Nie znaleziono żadnych poważnych usterek, nie mniej jednak
wszyscy mamy co poprawiać.

-

Od początku 2020 roku przekazaliśmy na cele charytatywne około 6 000 000 CZK.
Zaczęliśmy korzystać z naszego pięknego, nowoczesnego parkingu.

-

W Oranżerii uruchomiliśmy nową przestronną Pracownię rozwojową. Dwóch Jirkové - Mrázek i Kopecký wydają
się być odpowiednimi rzemieślnikami rozwoju. Na szczęście mamy już dość pomysłów rozwojowych w zakresie
małej mechanizacji prac ogrodniczych, leśnych i budowlanych, więc tradycyjnie nie nadążają. Chyba
najciekawszy w tej chwili jest prototyp Motúčka Rescue dla Armii Czeskiej, który przed Bożym Narodzeniem
wyruszy na próby do naszej firmy, a pod koniec roku do wojska. Powodzenia dla Motúčka i wielu dobrych
pomysłów dla wszystkich zaangażowanych w rozwój!

-

Ogłosiliśmy wyniki jesiennej rundy zawodów sportowych Daj kciuk w górę i dołącz do nas.

-

Zagraliśmy w najpopularniejszym serialu w naszym kraju Utajený šéf. Mamy odpowiedzi przekraczające nasze
oczekiwania, dlatego bardzo dziękujemy za wsparcie i obserwowanie nas przez cały wieczór. Cieszymy się, że
mogliśmy Państwa ugościć w tak niekonwencjonalny sposób. Oczywiście, kiedy TV Nova zgłosiła się do nas z tym
programem w maju 2019 roku, nie można było odmówić .
Kończymy salę Time Machine. Pani Alena Šafářová, siostra naszego pana dyrektora, podarowała piękny sprzęt
pierwszej republiki. Jeszcze kończymy obrazową wystawę „Jak upływał czas” i będziemy mogli oddać salę do
użytku. Z tą salą udamy się na konkurs Sala roku z jasnym celem umieszczenia na podium.
W tym roku będziemy obchodzić 100 lat od założenia firmy, dokładnie na Jablonsky festyn w sobotę 28 sierpnia
2021 roku.
Wasza redakcja

-

-
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Zhodnocení roku okem personalisty
Mohu volně navázat na úvod...
Letošní rok aneb ten loňský, pokud se k tomuto číslu dostanete později, byl skutečně jiný než ty
předešlé. Kdo by čekal, že se rozepíšu o karanténách, nemocenských, problémech ve školách a na
pracovištích, tak se mýlí. Tyto záležitosti jsme nějak přešli a musím říci, že jsme si s nimi poradili.
Naše firma jede na plné obrátky s vyšší produktivitou než kdykoliv před tím a v podstatě připravujeme
plány, jak zvládnout nápor v lednu a únoru 2021, který zatím evidujeme.
Řeč musí být o zmatcích a nepřipravenosti rádoby moudrých, vládnoucích papalášů a o světě, který
používáme třeba když nejsme v práci. K zamyšlení je jedna věc. Řadu let sleduji slovo globalizace.
Globalizuje se celkem úplně všechno a my v tom prostředí vlastně fungujeme v rámci automobilového
průmyslu. Je zvláštní, že tento průmysl celosvětově šlape, byť je velmi zasažen právě v odbytu, a určitě
se v příštím roce projeví s určitým zpožděním současný zmatek.
Ale zpět ke globalizaci jako takové. Svět totiž globalizoval i koronavir. Mapa světa je červená, vlády
států se předhánějí, kdo přijde s lepším opatřením, vytvářejí se nesplatitelné dluhy, vývoj vakcíny a
léků je prezentován zmatečně a vzniká nový byznys. Nikdo neví, zda je to pravda, nebo lež, a život jde
dál. Když jsem chodil do školy, bylo na mapě červené Rusko, Čína a kus Evropy, teď je to celý svět. Jsme
blázni! :-)
Takto moderní společnost by měla, podle mě, postupovat pokrokově, vědecky, používat moderní
počítače a roboty. Zpracovávat informace a vyjet řešení softwarem. Na začátku přeci bylo řečeno, že
recept na výrobu léku na covid navrhne počítač na základě rozboru a poznatků viru. Nic takové jsem
dlouho neslyšel, takže to nějak upadlo. Tisíce chemiků na celém světě asi jedou stylem pokus omyl
s očekáváním, že to někomu vyjde, pak se udělá slušná reklama a lidi na to budou stát fronty… Nějaké
pokusy jsem již ve zprávách viděl. Výsledek zatím není, navíc pro lidstvo je postup vakcína/byznys
docela velké nebezpečí.
Globálně si tak myslím, že jsme velmi zaostalá společnost, protože nejsme vůbec připraveni. Tedy až na
zničení planety! Na to jsme připraveni úplně na jedničku! Znovu musím konstatovat, že jsme blázni.
O krocích v celosvětové krizi rozhodují mocnáři, kteří nějak zvítězili ve volbách, nějak se semkli a
pospojovali, aby měli více hlasů, a mocensky takto řídí svět. To je bída! Potvrzuje to jen ta strašná
komedie v USA. Pan Trump si spletl dobu, a nebo území. V Bělorusku by si docela užil, tam by jistě
obstál, mně tam vcelku zapadá.
No ale k věci. Přijde mně, že je svět v současné koronavirové době rozdělený na dva světy. Na jedné
straně jsou politici se svými zmatky a vystrašenými lidmi, co s nimi bude, zda se nenakazí a nezemřou, a
na straně druhé jsou lidé, kteří si toho nevšímají, žijí si svůj běžný život, roušku tak nějak přijali, nebo
ne, a chodí do práce a domů. Nezlehčují situaci, která nastala, nicméně sledováním zpráv a čísel
nakažených a zemřelých určitě nic nevyřešíme. Zalezením do kouta a čekat, až to přejde, také ne. Je
třeba jít vpřed a žít normální život, protože se to stalo součástí našich životů. Teď to nezměníme a
v blízké budoucnosti také ne.
Je na každém z nás, do které skupiny se zařadíme a jaký budeme žít život. Zda ten vystrašený a řízený
komedianty, nebo ten normální a běžný s normálními povinnostmi, jako je chodit do práce, do školy,
nakoupit si jídlo, vydělat si na živobytí, pokecat se sousedy a nějak se mít...
Mějte se tedy přesně tak, jak se rozhod
Milan Žemlička
Personalista IB
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Ocena roku okiem pracownika działu personalnego
Mogę swobodnie nawiązać do wprowadzenia.
W tym roku, czy zeszłego roku, jeśli przeczytacie ten artykuł później, był naprawdę inny niż poprzednie.
Kto oczekuje, że będę pisać o kwarantannach, zwolnieniach lekarskich, problemach w szkołach i
miejscach pracy, ten się myli. Jakoś przeszliśmy przez te sprawy i muszę powiedzieć, że poradziliśmy
sobie z nimi. Nasza firma pracuje na pełnych obrotach z wyższą produktywnością niż kiedykolwiek
wcześniej i w zasadzie przygotowujemy plany jak poradzić sobie z atakiem w styczniu i lutym, który
obecnie rejestrujemy.
Musimy mówić o dezorientacji i nieprzygotowaniu niedoszłych mądrych, rządzących papieży i o
świecie, z którego korzystamy, na przykład, gdy nie jesteśmy w pracy. Jest jedna rzecz do przemyślenia.
Od wielu lat podążam za słowem globalizacja. Globalizuje się naprawdę wszystko, a my w tym
środowisku faktycznie działamy w ramach branży motoryzacyjnej. Dziwne jest to, że branża ta wkracza
na świat, choć bardzo mocno wpływa na nią sprzedaż, a obecne zamieszanie z pewnością ujawni się z
pewnym opóźnieniem w przyszłym roku. Ale wracając do globalizacji jako takiej. Świat zglobalizowała
również epidemia koronawirusa. Mapa świata jest czerwona, rządy krajowe konkurują ze sobą o to, kto
podejmie lepsze działania, powstają niespłacone długi, rozwój szczepionek i leków jest przedstawiony
myląco i pojawia się nowy biznes. Nikt nie wie, czy jest to prawda, czy kłamstwo, ale życie toczy się
dalej. Kiedy chodziłem do szkoły, na mapie była zazaczona na czerwono Rosja, Chiny i kawałek Europy,
teraz jest to cały świat. Jesteśmy głupcami.
Takie nowoczesne społeczeństwo powinno, moim zdaniem, postępować stopniowo, naukowo, używać
nowoczesnych komputerów i robotów. Przetwarzać informacji i uruchamiać rozwiązania softwarem.
Na początku przecież mówiono, że recepta na produkcję leku na Covid zostanie zaprojektowana przez
komputer na podstawie analizy i wiedzy o wirusie. Od dawna czegoś takiego nie słyszałem, więc jakoś
się to rozpadło. Tysiące chemików na całym świecie prawdopodobnie pracuje metodą prób i błędów ze
szczepionkami, spodziewając się, że komuś się uda, potem zrobi się przyzwoitą reklamę, a ludzie będą
ustawiać się w kolejkach ... Kilka eksperymentów widziałem już w wiadomościach, ponadto dla
ludzkości proces szczepionka/biznes jest dość dużym niebezpieczeństwem.
Uważam, że globalnie jesteśmy społeczeństwem bardzo zacofanym, ponieważ w ogóle nie jesteśmy
przygotowani. To znaczy, z wyjątkiem zniszczenia planety. Do tego jesteśmy w pełni przygotowani.
Muszę jeszcze raz powiedzieć, że jestesmy głupcami.
O krokach w światowym kryzysie decydują monarchowie, którzy jakimś cudem wygrali wybory, którzy
w jakiś sposób połączyli siły, by mieć więcej głosów, a tym samym rządzić światem. To jest nieszczęście!
Potwierdza to tylko tę straszną komedię w USA. Pan Trump pomylił czas lub terytorium. Na Białorusi
byłby całkiem szczęśliwy, na pewno by tam przeszedł, pasuje mi tam całkiem dobrze.
No ale do rzeczy. Wydaje mi się, że świat w obecnej dobie Covid jest podzielony na dwa światy.
Na jednej strony są politycy ze swoim zagubieniem i przestraszonymi ludźmi, co się z nimi stanie, czy
zostaną zarażeni i umrą, a na drugiej stronie ze zwykłymi ludźmi, którzy tego nie zauważają, żyją swoim
zwykłym życiem, maseczką ochronną, którą akceptują lub nie, chodzą do pracy i domu. Nie łagodzą
zaistniałej sytuacji, która nastała, nie mniej jednak śledzeniem wiadomości i liczb zarażonych i zmarłych
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na pewno niczego nie rozwiążą. Chowaniem się w kąt i czekaniem, aż to przejdzie też nie. Należy iść
naprzód i żyć normalnie, ponieważ ta epidemia stała się to częścią naszego życia. Teraz tego nie
zmienimy i w najbliższej przyszłości też nie.
Od każdego z nas zależy, do której grupy kto dołączy i jak będzie wyglądało jego życie. Czy dołączy do
tej prowadzonej przez komików z przestraszonymi ludźmi, czy do tej ze zwykłymi ludźmi z normalnymi,
codziennymi obowiązkami, takimi jak chodzenie do pracy, szkoły, robienie zakupów, zarabianie na
życie, rozmowy z sąsiadami i jakoś żyć.
Więc postępujcie dokładnie tak, jak zdecydujecie się żyć i uwierzcie, że będzie lepiej .
Milan Žemlička
Pracowik działu personalnego IB

Peníze hmotné a peníze morální
Nejsou peníze jako peníze. Ekonomové rozlišují kategorie peněz M1 až M5, přičemž M1 jsou hotové
tištěné, M2 dluhopisy státní a M3 až M5 jsou takové už hodně nejasné peníze, kterým se říká – deriváty.
Nevyrábí je sice strejc v garáži v lavoru, ale v mnohém se té destilované lavorovici podobají. Jsou jištěny – jak to
jednou řekl velký šéf jedné obří nadnárodní í banky – neudržovanými nemovitostmi černochů v Alabamě…
Já bych ale osobně pokračoval ještě dále – a to kategoriemi M6až M10, což jsou už podle mě peníze
onačejší - zcela nehmotné, tedy morální.
Začněme těmi penězi reálnými. Jako normální žijící lidi by nás měl zajímat současný státní dluh naší
společné republiky. Dluhy má ledaskdo, je to celkem moderní, ale tenhle se něčím zcela vymyká běžnému:
V žádném případě se ho totiž nechystají zaplatit ti, co si ho pořídili (tedy jeho původci), ale navalí ho na své děti
a vnuky. No a ti původci dluhu jsme My. Já, ty, vy, Franta i Petra. Státní dluh už teď činí asi 2,5 bilionu korun, což
je asi 250.000 Kč na každého z nás, včetně penzistů a novorozenců! A bude hůř! Nároky na důchody a takzvané
mandatorní (tj. povinné) výdaje rozpočtu budou rychle narůstat a poměr důchodců k pracujícím se bude rychle
zhoršovat. Z dluhu je potřeba platit také úroky. Je toho fakt moc a bude ještě víc! Jak si s tím vším naše děti a
vnuci poradí?
Způsoby jsou v základě čtyři, a to jeden je lepší než druhý:
Tak za prvé, paní Schillerová by řekla, že v roce 2030 vydají zase další vánoční, velikonoční, prvomájové,
atd. dluhopisy, splatné, řekněme, v roce 2230. A tak dále, latinsky to je ad infinitum. No, ale asi dojde i těm
mentálně skromnějším z nás, že takhle to nemůže fungovat donekonečna, protože by to bylo perpetuum
mobile. A o to se marně pokoušeli už jiní kosáci! Druhý způsob je jakoby jednodušší: státní bankrot. Prostě stát
udělá to, co dělají nezřídka někteří z nás. Jaké důsledky to pro naše děti bude mít, netroufám si domýšlet. Jistě
nám za to nepostaví sochy. Třetí způsob je vytištění několika bilionů nekrytých peněz (výhoda je, že dnes to jde
elektronicky tlačítkem Enter), což ovšem rozředí peníze M1 v oběhu a nastane hyperinflace. Ekonomika se zcela
zhroutí. A čtvrtý způsob je drastické státní šetření: Důchodci mladší pětaosmdesáti – do práce, ostatní –
zapomeňte na sociální zabezpečení. A tak dále, to ještě není všechno!
Lék na shora uvedené je jednoduchý a jmenuje se: Vyrovnaný státní rozpočet. Přebytkový v časech
blahobytu – jako byla dlouhá léta až do 15. března tohoto roku – a schodkový v krizi, jako je dnes ten zatracený
koronáč. I když i s ním je potřeba zacházet opatrně.
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Včera jsem viděl demonstraci odpůrců roušek v Americe, kde jedna z nich reportérovi řekla: Odmítám nosit
roušku kvůli nemoci, ze které se běžným způsobem vyléčí 99,9% zasažených lidí! No, část pravdy v tom také je. A
druhá je, že nemocnice mají fakt napilno, někteří lidé skutečně potřebují plicní ventilátory a že celkově vzato,
nahlíženo prizmatem naší společnosti, to zase taková sranda není. Tak kde je ta objektivní pravda?
Podle mne leží klíč v pochopení moderní západní společnosti. Vytěsnili jsme smrt mimo naše vnímání do
eldéenek, v lepším případě odlehčovacím službám. Lékaři bojují za každý život, i když by už ten člověk chtěl
umřít, protože je třeba na přístrojích a naděje na zlepšení není. A přesto běží kolotoč resuscitací, dalších léků,
kapaček a umělého udržování při životě. Čeká se, až ho vysvobodí nějaký zápal plic z ležení. Lepší to má i ten pes,
protože toho veterinář bez trápení uspí.
Koronavirus je něco zcela nového a naše společnost neví, jak na něj reagovat. Do toho šijí média, křížem
krážem propojené sociální sítě a stádový efekt – podívejte, Němci už lockdownovali a co my?! A tak se
dostáváme do zběsilého kolotoče, kdy nikdo nepočítá lidi, kteří umřeli a umřou na odloženou = řekněme si na
rovinu zanedbanou - lékařskou péči (protože tohle není mediálně aktuální číslo), nikdo nepočítá mrtvé z titulu
zhoršené budoucí lékařské péče v důsledku dluhů (samozřejmě nebude tolik peněz na zdravotnictví) a tak dále a
tak dále. Vše se řídí jenom okamžitými čísly, tím, co říkají na internetu a co už dělají ostatní. Nikdo nepřemýšlí, že
cvd nemusí být zdaleka tím nejhorším, co nás může potkat. A jestli na něj vystřílíme veškerou munici, co budeme
dělat potom?!
Do toho všeho všude chybí lidé, ale vláda maká na kurzarbeitu. Lidi, kterých se zoufale nedostává už teď,
budou doma čtyři dny v týdnu za sedmdesát procent od státu a jeden den budou pracovat za sto procent od
zaměstnavatele. Průměrem téměř osmdesát procent čistého a pracovat jeden den v týdnu!
No řekněte – neřídí nás blázni?! Jak jim potom věřit v tom, do čeho nevidíme, když v tom, co vidí jasně
každý strejc či paní od plotny, takhle selhávají? Nejedou v tom sami – zpívá tak unisono i opozice a v podstatě
celá moderní západní společnost.
V televizi nejvíc táhnou seriály – takže v příštím Občasníku – pokud mě do té doby nezavřou – se
pokusme hledat z téhle šlamastyky východiska.

Peníze morální
Tak tyhle peníze se řídí docela jinými pravidly. Nikdy nejsou nekryté a nepodléhají inflaci – ba právě
naopak, čas je zhodnocuje. Kolik jich je, to je jen číslo. Jejich hodnota je právě v jejich morální síle. Jednou by
stálo za to je hlouběji zkoumat a popsat, a až budu mít čas, moc se na to těším.
Telegraficky morální peníze popisuje už v Bibli evangelista Lukáš:

Dva haléřky
1 Když se rozhlédl, uviděl, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladny.
2 Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dva haléřky,
3 a řekl: „Vpravdě vám říkám, že tato chudá vdova dala ze všech nejvíce.
4 Všichni totiž přispívali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla –
celé své živobytí.“
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Jistě máme příklady morálních peněz často ve svém okolí, byť se to na první pohled nemusí zdát. Tak
kupříkladu já mám dluh v morálních penězích už bezmála půl století. Je to celých pět korun československých,
dnešními českými hmotnými zcela nesplatitelných.

Bylo to tenkrát asi takhle:
Studoval jsem ve třetím ročníku žambereckého gymnázia, kam jsme s Jabloňáky jezdili v létě na kole,
v zimě autobusem. Na autobus existovaly tenkrát žákovské měsíční jízdenky, které se z nějakých důvodů nedaly
koupit u řidiče, ale muselo se jít do úřadovny ČSAD v Žamberku a tam si měsíční permanentku za třicet šest
korun koupit. Můj problém byl, že jsme vždycky z vyučování běželi rovnou na autobus a hurá domů! Jít do ČSAD
znamenalo zdržet se asi dvě hodiny do autobusu dalšího. Úřadovna navíc byla pro tento účel otevřená jen
jednou týdně. Takže většinou jsem začátek měsíce lajdácky prošvihl - a co potom? Jedna jízda normální stála
tenkrát pět korun, což by bylo deset za každý prošvihnutý den, a to byly obrovské peníze! A tak jsem do
průhledného futrálu s průkazkou zase dal už prošlou permici, případně rok starou, aby číslo měsíce odpovídalo.
Od dveří autobusu jsem ji ukázal řidičovi a jezdilo se tak třebas týden, než jsem úřadovnu trefil a tu skutečnou si
koupil. Vždycky to takhle procházelo.
Až jednou…
Řidič ke mně natáhl ruku a zakýval ukazováčkem – pocem, ukaž mi tu jízdenku! Zbývala poslední šance –
bude blbě vidět a nevšimne si, že je prošlá. Jenže tenkrát byl řidičák na autobus takzvaná první třída – a řidiči
měli brejle s dioptriemi přesně na míru. Všiml si hned. A spustil exemplární divadlo na celý – tehdy do
posledního místečka našlapaný – autobus. Dlouhý monolog, při kterém dostával sám sebe do varu, zakončil už
pořádným zařváním:
Tak budˇpět korun – anebo okamžitě vypadni z mýho autobusu!
Pět korun, to byly pro nás doma tenkrát velké peníze – neměl jsem. Navíc mě jako jinak víceméně
slušného žáka děsila představa neomluvených hodin – tak tohle mi ve škole nikdo neuzná! A ještě by z toho
mohla být nejméně nějaká ředitelská důtka! Pokus o podvod v socialistickém dopravním prostředku! Možná
dvojka – ne-li trojka - z chování! Zkroušeně jsem stál stále ve dveřích a čekal na zázrak. Ale řidič se nade mnou
ustrnout nechtěl. Naopak se vztyčil v celé své váze - odhadem přes sto kilogramů – a otevíral nízká dvířka svého
prostoru, aby mě vyhodil z autobusu nejenom slovně, ale zřejmě i ručně.
Prosil jsem v duchu všechny spřízněné nadpřirozené mocnosti, aby zasáhly!
A tu, když už řidič byl jenom krůček ode mne, se to stalo!
Na úplně posledním sedadle uprostřed – na takzvané pětce, což bylo místo námi kluky považované za
kapitána autobusu – se vztyčil mladý muž a uličkou vykročil dopředu. Řidič na okamžik strnul, protože tenhle
chlápek vzhledem a hlavně svaly docela připomínal náš tehdejší idol – mistra Universa Arnolda
Schwarzeneggera. Šel svižným krokem suverénně uličkou dopředu a přitom na celý autobus, vykulený ještě
z řidičova řvaní, zazněla jeho klidná, jasná věta:
Já to za toho kluka zaplatím!
Zcela z konceptu vyvedený a zkoprnělý řidič se poslušně vrátil do své ohrádky, nacvakal na mechanickém
strojku jízdenku za pět korun a poslušně ji dal mladému muži, který ji zase předal mně. Celý autobus mlčel a jen
kulil oči... Už úplně krotký řidič zařadil rovnou trojku a vyrazil dohnat nabrané zpoždění.
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No- a málem bych zapomněl. Toho mladého chlápka, tenkrát tolik podobného našemu idolu Arnoldovi,
kterému dodnes dlužím oněch morálních pět korun československých a ne a ne je splatit – tak toho můžete vidět
a mluvit s ním v jeho obchodě každý den. Jmenuje se totiž Pavel Beneš.
Kvido Štěpánek

Pieniądze materialne i pieniądze moralne
Nie są pieniądze jako pieniądze. Ekonomiści wyróżniają kategorie pieniądzy od M1 aż do M5, gdzie M1
obejmuje pieniądz gotówkowy w obiegu, M2 obligacje rządowe, a M3 aż do M5 to taki strasznie niejasne
pieniądze, które nazywane są – pochodne. Nie produkuje ich wujek w garażu w lavoru, ale pod wieloma
względami przypominają destylowaną lavorovici. Są zabezpieczone - jak powiedział kiedyś wielki szef
gigantycznego międzynarodowego banku - niezabezpieczną nieruchomością czarnoskórych w Alabamie…
Ja osobiście poszedłbym jeszcze dalej - z kategoriami od M6 do M10, które moim zdaniem są już
pieniędzmi - całkowicie niematerialnymi, czyli moralnymi.
Zacznijmy od tych prawdziwych pieniędzy. Jako normalnie żyjący ludzie powinniśmy być zainteresowani
obecnym długiem narodowym naszej wspólnej republiki. Długi ma każdy, jest to dość nowoczesne, ale ten jest
zupełnie niezwykły: W żadnym przypadku nie zamierzają go spłacać ci, którzy go nabyli (czyli jego inicjatorzy), ale
przerzucają go na swoje dzieci i wnuki. My jesteśmy inicjatorami tego długu. Ja, ty, wy, Franta i Petra. Dług
państwowy to już około 2,5 biliona koron, czyli około 250 000 CZK na każdego z nas, w tym emerytów i
noworodków! I będzie gorzej! Uprawnienia emerytalne oraz tzw. obowiązkowe wydatki budżetowe będą szybko
rosły, a stosunek emerytów do liczby pracowników będzie się gwałtownie pogarszał. Od zadłużenia należy
również zapłacić odsetki. Jest ich naprawdę dużo, a będzie jeszcze więcej! Jak sobie z tym wszystkim poradzą
nasze dzieci i wnuki? Zasadniczo istnieją cztery sposoby, a jeden jest lepszy od drugiego:
Po pierwsze, pani Schillerová powiedziałaby, że w 2030 roku wydadzą kolejne bożonarodzeniowe,
wielkanocne, majowe itd. obligacje, których termin spłaty przypada powiedzmy na 2230 rok. I tak dalej, po
łacinie jest to ad infinitum.No, ale nawet tym skromniejszym mentalnie z nas dojdzie, że nie można tak działać w
nieskończoność, bo byłoby to perpetuum mobile. Drugi sposób wydaje się prostszy: upadłość państwa. Państwo
po prostu zrobi to, co niektórzy z nas często robią. Jakie konsekwencje dla naszych dzieci to będzie mieć, nie
śmię zgadnąć. Na pewno nie zbuduje dla nas posągów. Trzecim sposobem jest wydrukowanie kilku bilionów
niepokrytych pieniędzy (zaletą jest to, że dziś odbywa się to elektronicznie za pomocą klawisza Enter), co jednak
osłabia pieniądze M1 w obiegu i powoduje hiperinflację. Gospodarka całkowicie się załamie.
A
czwarty sposób to drastyczne postępowanie państwowe: Emeryci poniżej osiemdziesięciu pięciu lat - do pracy,
inni - zapominajcie o ubezpieczeniach społecznych. I tak dalej, to nie wszystko!
Lek na powyższe jest prosty i nazywa się: Zrównoważony budżet państwa. Nadwyżki w czasach
dobrobytu - jak to było przez wiele lat aż do 15 marca tego roku - i deficyt w czasie kryzysu, jakim jest dziś
przeklęty korona. Chociaż należy obchodzić się z nim ostrożnie.
Wczoraj widziałem demonstrację przeciwników masek ochronnych w Ameryce, gdzie jeden z nich powiedział
reporterowi: Odmawiam noszenia masek ochronnych z powodu choroby, z której 99,9% osób nią dotkniętych
jest wyleczonych w zwykły sposób! Cóż, trochę prawdy w tym jest. Po drugie, szpitale są bardzo zajęte, niektórzy
ludzie naprawdę potrzebują respiratorów i ogólnie rzecz biorąc, patrząc przez pryzmat naszego społeczeństwa,
nie jest to takie zabawne. Więc gdzie jest obiektywna prawda?
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Moim zdaniem klucz leży w zrozumieniu współczesnego zachodniego społeczeństwa. Wypchnęliśmy
śmierć z naszej percepcji do eldéenek, w najlepszym przypadku do służb humanitarnych. Lekarze walczą o każde
życie, nawet jeśli dana osoba chce umrzeć, bo potrzebne są urządzenia i nie ma nadziei na poprawę. A jednak
jest karuzela resuscytacji, innych leków, kroplówek i sztucznego podtrzymywania życia pacienta. Czeka się, aż
jakieś zapalenie płuc uwolni go od leżenia. Lepiej ma i ten pies, ponieważ weterynarz bez cierpienia i problemu
go uśpi.
Koronawirus to coś zupełnie nowego i nasze społeczeństwo nie wie, jak na to zareagować. Do tego
dołączają się media, sieci społecznościowe - patrz, Niemcy już się zablokowali, a co z nami ?! I tak trafiamy w
szaloną karuzelę, w której nikt nie liczy ludzi, którzy umarli i umrą na odroczoną = powiedzmy sobie szczerze
zaniedbaną - opiekę medyczną (bo to nie jest aktualny temat w mediach), nikt nie liczy zmarłych z powodu
pogarszającej się przyszłej opieki medycznej z powodu długów ( oczywiście nie będzie tak dużo pieniędzy na
opiekę zdrowotną) i tak dalej i tak dalej. Wszystkim rządzą tylko liczby, to, co mówią w internecie i co robią inni.
Nikt nie myśli, że cvd może nie być zdecydowanie najgorszą rzeczą, jaka może nas spotkać. A jeśli wystrzelimy w
niego całą amunicję, co będziemy robić później ?!
Do tego wszystkiego wszędzie brakuje ludzi, ale rząd ciężko pracuje. Ludzi brakuje już teraz, będą w
domu cztery dni w tygodniu za siedemdziesiąt procent od państwa, a jeden dzień będą pracować za sto procent
u pracodawcy. Średnio prawie osiemdziesiąt procent netto i pracują jeden dzień w tygodniu!
No powiedzcie - nie rządzą nami głupcy ?! Jak więc wierzyć im w to, czego nie widzimy, skoro każdy
wujek czy pani stojąca przy kuchence wyraźnie widzi to, co widzą? Nie robią tego sami - śpiewa tak zarówno
opozycja, jak i w istocie całe współczesne społeczeństwo zachodu.
W telewizji najbardziej wyświetlają seriale - więc w następnym Občasníku - jeśli do tego czasu mnie nie
zamkną - spróbujmy znaleźć wyjście z tego bałaganu.

Pieniądze moralne
Więc te pieniądze podlegają zupełnie innym zasadom. Nigdy nie są odkryte i nie podlegają inflacji wręcz przeciwnie, czas je ceni. Ile ich jest, to tylko liczby. Ich wartość leży właśnie w ich sile moralnej. Któregoś
dnia warto byłoby je zbadać i opisać dokładniej, aż będę miał czas, już się na to cieszę.
Telegraficznie moralne pieniądze są już opisane w Biblii przez ewangelistę Łukasza:

Wdowi grosz
1 Gdy podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony.
2 Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki,
3 i rzekł: «Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni.
4 Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego
wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie».
Z pewnością mamy przykłady moralnych pieniędzy często w naszym otoczeniu, chociaż na pierwszy rzut
oka może tego nie wydawać. Na przykład ja od prawie pół wieku mam dług w moralnych pieniądzach. To całe
pięć koron czechosłowackich, całkowicie nieopłaconych przez dzisiejsze czeskie materialne.
Tym razem było to tak:
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Uczyłem się w trzeciej klasie gimnazjum w Žamberku, gdzie z Jabloňáky jeździliśmy latem na rowerze, a
zimą autobusem. W tym czasie na autobus były uczniowskie bilety miesięczne, których z jakiegoś powodu nie
można było kupić u kierowcy, ale trzeba było jechać do biura ČSAD w Žamberku i kupić tam miesięczny bilet
okresowy za trzydzieści sześć koron. Mój problem polegał na tym, że zawsze biegłem prosto do autobusu ze
szkoły i pędziłem do domu, a pójście do ČSAD oznaczała dla mnie pozostanie około dwóch godzin dłużej i
czekanie na następny autobus. Ponadto biuro było otwarte w tym celu tylko raz w tygodniu. Więc zwykle
początek miesiąca jakoś przeskoczyłem - a co potem? Jedna normalna jazda kosztowała w tym czasie pięć koron,
czyli dziesięć za każdy dzień, a to byływtedy ogromne pieniądze! I tak włożyłem do przeźroczystego futerału
z legitymacją już nieaktualny bilet, prawdopodobnie już rok stary tak, aby odpowiadał miesiąc. Pokazałem to
kierowcy z drzwi autobusu i jeździłem tak około tygodnia, zanim dotarłem do biura i kupiłem nowy bilet. Zawsze
tak było.
Aż pewnego razu …
Kierowca wyciągnął do mnie rękę i pokiwał na mnie pacem – chodź tu, pokarz mi ten bilet! Pozostaje
ostatnia szansa – będzie źle widzieć i nie zorientuje się, że jest nieaktualny. Tylko w tamtych czasach prawo jazdy
na autobus to była tzn. pierwsza klasa - a kierowcy mieli okulary z dioptriami dokładnie na miarę. Zauważył od
razu. I rozpoczął przedstawienie teatralne na cały zapełniony do ostatniego miejsca autobus. Długi monolog,
podczas którego doprowadzał się do wrzenia, zakończył się porządnym krzykiem:
Więc będzie pięć korona - albo natychmiast wysiądź z mojego autobusu!
Pięć koron, to było dla nas wtedy w domu dużo pieniędzy - nie miałem. Poza tym, jako skądinąd mniej
lub bardziej przyzwoity uczeń, przerażała mnie idea godzin nieusprawiedliwionych - tego w szkole nikt mi nie
uzna! I jeszcze może z tego być przynajmniej jakaś nagana dyrektora! Próba oszustwa w socjalistycznym środku
transportu! Może dwójka - jeśli nie trójka - z zachowania! Wciąż stałem w drzwiach, czekając na cud. Ale
kierowca nie chciał się nade mną zlitować. Wręcz przeciwnie, wstał, obrócił się całym swoim ciężarem szacowanym na sto kilogramów - i otworzył niskie drzwi swojej przestrzeni, aby wyrzucić mnie z autobusu nie
tylko werbalnie, ale oczywiście ręcznie.
W myślach błagałem wszystkie sprzymierzone moce nadprzyrodzone o interwencję!
A tu, kiedy kierowca był już krok ode mnie, stało się to!
Na ostatnim miejscu pośrodku – na tak zwanej piątce, którą było miejsce uznawane przez nas chłopców
za miejsce kapitana autobusu - wstał młody człowiek i ruszył uliczka do przodu. Kierowca na chwilę zamarł,
ponieważ ten mężczyzna swoim wyglądem i muskulaturą przypominał naszego ówczesnego idola - mistrz
wszechświata Arnold Schwarzeneger. Szedł żwawym krokiem uliczką do przodu, a jednocześnie na cały autobus,
przestraszonego jeszcze krzykami kierowcy, zabrzmiało jego spokojne, jasne zdanie:
Ja to za tego chłopca zapłacę!
Zupełnie wyjęty z koncepcji kierowca posłusznie wrócił do swojej budki, wcisnął bilet za pięć koron na
mechanicznej maszynie i posłusznie podał go młodemu mężczyźnie, który podał go mi. Cały autobus milczał i
tylko spuszczał wzrok. Już zupełnie malutki kierowca zmianił bieg na trójkę i starał się nadrobić spóźnienie.
No i prawie bym zapomniałem. Ten młody chłopak, wtedy tak podobny do naszego idola Arnolda,
któremu wciąż jestem dłużny te moralne, wciąż nie spłacone pięć koron czechosłowackich - więc tego możecie
widzieć i rozmawiać z nim w jego sklepie kżdego dnia. Nazywa się Pavel Beneš.
Kvido Štěpánek
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JAK ZVLÁDÁME COVID-19 V JABLONSKÉM GURMÁNU
Vaříme rádi, vaříme hodně, vaříme dobře, ale hlavně nás to baví.
Nasvědčuje tomu stále vzrůstající zájem o naše stravování, a to mě - nás velmi těší.
Začátkem druhé vlny pandemie c-19 jsme rozdělili kolektiv kuchyně do dvou skupin pro případ nákazy. Bylo to
z důvodu přísných hygienických opatření a nařízení vlády. V případě nákazy jedné skupiny, nastoupí druhá.
Bohužel jsme z tohoto důvodu byli nuceni zmenšit nabídku obědů z pěti druhů jídel na tři.
Se zlepšujícím se stavem současné situace již nabízíme čtyři druhy hlavních jídel.
Co plánujeme v roce 2021?
Rádi bychom se již vrátili k nabídce pěti menu a pro velký zájem připravujeme šesté menu, a to bezlepkové,
které bude buď masité, nebo vegetariánské, anebo kombinace dvou pokrmů.
Dobrou chuť!
Daniel Beneš - Šéfkuchař JG

Příležitost je třeba využít, vždyť bezpečnost osob je na prvním místě…
Na podzim došlo k dohodě mezi naší firmou a IZS Pardubického kraje prostřednictvím Hasičského
záchranného sboru v Žamberku o provedení tréninku poplachu záchranných prací a případného
vyproštění osob ze skladu Laté.
Je to záležitost, jež se běžně nestává, nicméně příležitost k tréninku, který se nedá normálně nacvičit.
Proto jsme nabídku přijali a velmi rádi přispěli k nacvičení tak složitého zásahu, jakým by bez- pochyby
tento případný zásah, ať už by byl kdekoliv, byl.
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Celá akce se zdařila. V naší firmě bylo pět zásahových jednotek v celkovém počtu 45 členů HZS.
Měřil se zejména čas dojezdu od zavolání na tísňovou linku,
organizace předání informací a převzetí velení při zásahu,
evakuace a vyproštění osob, technika pro výškové budovy a
další automatické systémy zabudované pro tyto účely
v naší nové hale Laté.
Akce dopadla dobře! Připravenost se prokázala, funkční
protipožární systémy byly odzkoušeny a potvrzeny...
Náš objekt byl vybrán zejména na základě toho, že se jedná
o nejvyšší budovu s nejmodernější technologií v regionu.
Bylo to preventivní cvičení nad rámec požárního zákona,
které si vyžádal velitel HZS Žamberk.
V těchto preventivních cvičeních budeme i nadále
pokračovat.
Přikládáme fotografii a věříme, že prevence a připravenost
pomůže vyřešit 99% potenciálního nebezpečí.
Děkujeme HZS Žamberk a ostatním dobrovolným útvarům.
Jaroslav Toman, technik BOZP a PO

BILANCUJEME…
V roce 2020 jsme vydali na dobročinnost 4.680.000,- Kč
Jedním z velkých úkolů tohoto roku byla organizace humanitárních konvojů na pomoc potřebným.
Podařilo se nám vypravit tři kamiony s humanitární pomocí.
Dva kamiony vyrazily do uprchlického tábora v Řecku k městu Soluň, kde přebývají tisíce uprchlíků v
hrůzostrašných podmínkách. Do zajištění této pomoci se zapojila v rámci humanitární sbírky i řada z
vás. Za to vám patří velký dík!
Dne 7.12.2020 jsme vypravili jeden kamion s 52 ks nemocničních lůžek a nemocničních stolků,
určených pro zakarpatské nemocnice, do Mukačeva.
Finančně jsme pomohli 101 rodinám s postiženými dětmi a lidem, kterým hendikep neumožňuje se plně
zapojit do aktivního života, částkou 1.898.000 Kč na nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek
nebo na zajištění rehabilitačních cvičení.
Zaslali jsme 1.000.000 Kč organizaci Člověk v tísni, která pomáhá bojovat s pandemií i v jiných
zemích, než je naše republika.
Organizaci UNICEF jsme přispěli na program Nezávadná voda pro děti v Africe 200.000 Kč pro děti v
Bejrútu.
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Diakoniím, které v této době pandemie pracují s vypětím všech sil, aby zajistily svůj provoz a důstojně
se mohly starat o své klienty, jsme zaslali 230.000 Kč.
Nezapomněli jsme ani na Orlickoústeckou nemocnici, kam jsme přispěli 106.000 Kč.
V roce 2020 se nám toho v rámci dobročinnosti podařilo opravdu mnoho!
Poděkování patří nejen panu řediteli, ale i vám všem, kteří jste se sami zapojili do výrobního procesu
firmy a zajistili jste dál její chod bez vážných výpadků.
Hlavním artiklem naší společnosti je výroba.!
Bez ní bychom nebyli schopni umožnit tolika potřebným lepší a plnohodnotnější život!
Bartošová Renáta
Vedoucí FÚ

D5 letos a D5 v příštím roce
Přestože byly obchody v letošním roce kvůli CVD 19 celkově čtvrt roku zavřené (jaro + podzim), tak nemohu říci,
že se nám v prodeji spotřebičů nedařilo.
Ano, obrat bude o několik miliónů nižší, ale zisk se nám podařilo za 10 měsíců navýšit o 1,8mio Kč oproti
stejnému období loňského roku. Sice ještě neznáme výsledky za listopad a prosinec, ale na základě prodejů
předpokládám, že to horší již nebude.
K tomuto výsledku přispělo:
1) Zavedení BRAVO novinek (konvice – nerez i plast v široké škále barev, nové druhy tyčových mixérů,
pečicí pánve, vlasovka, vysavače, … )
2) Enormní prodej domácích pekáren chleba - zde nestačíme ani dovážet (v pondělí 7.12. přišel kontejner
– 620 ks a za 4 dny byl vyprodán) – ano, je to díky epidemii CVD.
3) Násobně vyšší internetový prodej ať už přes náš e-shop, tak i e-shopy našich zákazníků – opět díky CVD
4) Distribuce nových značek v našem sortimentu:
Nedes – LED, žárovky, svítidla, stolní lampičky, svítilny
Sapro – set top boxy, internetová rádia, power banky
5) Ač jsem to nepředpokládal, dařilo se i starším značkám v našem sortimentu :
Ritter – kráječe a vestavěné kráječe – zvláště prodej vestavěných kráječů zajímavě „vyskočil“
Ryobi – akumulátorové nářadí
Thomas – kvalitní německé vysavače, odstředivky prádla
Bielmeier – sušičky ovoce.
6) Někteří noví zákazníci
A když už říkám pozitiva, musím uvést i negativa. Takže co se nám letos nepovedlo:
1) Restartovat výrobu fritéz a Bravosek ve firmě
2) Dovézt robotický vysavač a další akumulátorové vysavače

A co chystáme na příští rok?
Kromě splnění výše uvedených dvou bodů, které se letos nepovedly, i mnoho dalších novinek ve stávajícím
sortimentu domácích spotřebičů, ale i sortiment úplně nový – spojovací materiál, různé druhy baterií a
monočlánků ….
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Taktéž budeme posilovat internetový prodej, ale v žádném případě neomezíme prodej našim stávajícím
zákazníkům v „kamenných“ prodejnách. Tuto oblast chceme také posílit, a to reorganizací týmu obchodních
zástupců.
Pouze si přeji, aby chytrým lidem ve vládě ČR došlo, že pravděpodobnost nákazy covidem v prodejnách
elektrospotřebičů (jejichž majiteli jsou Češi či Slováci – a tak to u všech našich zákazníků je skutečně) je opravdu
řádově mnohem nižší než ve velkoprodejně nadnárodního řetězce, kde i přesto, že je počet lidí limitován
plochou, tak uličkami stěží projdete (zvláště při pravidelných akcích), u pokladen jsou fronty a nějaké 2 metry
dodržet ani při nejlepší vůli nelze. Ale pozor – na cedulích se dočtete: „Nakupujte hezky česky“, „Ctíme českou
tradici“ atd. A položme si otázku: „Kdepak asi končí zisky těchto firem?“ No přeci v Německu, v Anglii,
v Holandsku – daňová optimalizace je daňová optimalizace, ne?
Ale dost, trochu jsem se nechal unést. Chtěl jsem pouze říci, že si přeji a doufám, že malé „kamenné“ prodejny
již zůstanou otevřeny, i kdyby 5. stupeň PSA nastal.
Jinak to snad ani být nemůže, vždyť ti lidé v české vládě přece zastupují zájmy nás, Čechů! 
Takže ať se nám v příštím roce daří alespoň tak jako letos.

Petr Bodlák za celý
Bravo tým

18

Dobrá investice pro náš vývoj i Nástrojárnu
Naše nástrojárna pořídila nejmodernější 3D –tiskárnu Factory na tisk technických materiálů jako je ABS, PET
nebo HIPS.
Tiskový prostor je 500x500x500 průměr filamentu 1.75 mm.
Tiskárna má dvě tiskové hlavy takže lze tisknou dva materiály jedna hlava na podpory a druhá na základní dílec.

Aleš Hrdina, Filip Chalupník
Konstrukce forem

30 000. Motúčko

Těsně před Vánocemi si náš konstruktér Filip
Chalupník objednal Motúčko, to netušil, že se
obdrží Motúčko s výrobním číslem 30 000 a vyrobí
mu ho samotný táta Motúčka. Jelikož se jedná o
milník, obdržel Motúčko zdcela zdarma 
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STOJÍ ZA PŘIPOMENUTÍ...
Nejdřív vás ignorují, pak se vám smějí.
Potom s vámi bojují a nakonec vyhrajete.

Mahátma Gándhí

Když říkáte „ano“ ostatním, ujistěte se, že neříkáte „ne“ sami sobě.
Paulo Coelho

Je vlastností hlupáků vidět cizí chyby a na své vlastní zapomínat.
Ciceroz

Buďte optimisty! To ještě samo o sobě nezaručí kladný výsledek, ale i kdyby to dopadlo
blbě, tak to blbě prožijete jenom jednou. Zatímco pesimisté jednou plus tisíckrát
předtím ve svých obavách.
Kvido Štěpánek

Napsali řediteli…. /poděkování…/
Předmět: Motúčko poděkování
Dobrý den,
dnes jsem viděl TV pořad, kde jste vystupoval. Na mě i z www motúčko stránek působíte, že vás názory
zákazníků zajímají.
Máme s manželkou 5 ha ranč s 8 koňmi a práci bez Motúčka si již nedovedu představit. Asi před 3 lety jsme si
koupili Motúčko Klasik. Přes léto sbíráme trus po pastvině, kde bychom 5ha bez Motúčka neobsloužili. Na
podzim a v zimě Motúčko dře ještě víc. Sice neobjíždí celou pastvinu, ale brodí se bahnem, naložené těžkým ,
vodou nasáklým trusem. Není divu, že to již rám nevydržel a musel jsem ho na oslabených místech, kudy vedou
kabely, několikrát svařit. Jelikož nejsem žádný svářeč, je to jen takové provizorní.
Proto mě velice potěšil pan ing. Kožnar, který mi sdělil, že jste vyrobili nový rám heavy duty. Spolu s tím jsem si
navymýšlel sestavení Motúčka na míru - Motúčka Klasik s motorem 400W s novou kostrou atd. S tímto se mi
velmi ochotně věnoval pan Cáb. Pro mě je zbytečné mít zpátečku nebo brzdu, protože se pohybuji pouze po
rovině ( je pro mě Motúčko Herkules zbytečně drahý luxus), ale kvůli podzimnímu a zimnímu bahnu velice
ocením silnější motor.
Chtěl bych vám i vašim zaměstnancům poděkovat, že pro vás nic není problém a že ,jak píšete na stránkách,
nespíte. Motúčko je tak úplně někde jinde než před 3 roky, kdy jsem koupil své první Motúčko.
Moc děkuji .
Dvořák Jiří

Dobrý den pane Štěpánku,
po zhlédnutí reportáže na Nově přeji vše nej na svátky... Nemám čas na celý pořad, viděl jsem jen upoutávku.
Čeká mě ještě hodně kubíků.
A bez Motúčka bych to nedal..
Taktéž majitel firmy, osobně se věnující dotazům zákazníka. Klobouk dolů!
20

Mějte se!
Roman

Dne pá 24. kvě 2019 16:02 uživatel Kvido Štěpánek <stepanek@isolit-bravo.cz> napsal:
Vážený pane Viku,
chápu a to je ten důvod, proč je Triglav velmi oblíbený a nejméně 75% zákazníků se pro něj rozhodne.
Kolečka se hmotností 7,3 kg zvedáte jednozvratnou pákou madel v poměru 92 cm/60cm  ve skutečnosti
zvedáte 4,77 kg navíc oproti Motúčku bez Triglavu.
Podle mých zkušeností se to jednoznačně vyplatí.
Předmět: Poděkování

Dobrý den, pane Štěpánku,
včera jsem zhlédla dokument Utajený šéf, kde jste vystupoval. Musím se Vám přiznat, že
mě tento pořad vrátil do doby o sedm let zpět, kdy jsem Vám coby devatenáctiletá psala
s prosbou o pomoc na úhradu rehabilitace.
Několikrát jste mi pomohli! Možná je to předvánoční čas, který mě přiměl Vám napsat,
určitě je to ale vděk, se kterým chci teď shrnout, jak moc jste pomohl. Z devatenáctileté
holky, která měla tehdy před maturitou, je teď ta, která dokončuje magisterský program na
germanistice a pokukuje po programu doktorském.
Ta, která má za sebou několik (spolu)přeložených knížek a plní si sny – i ty pracovní, díky
kterým se pomalu, ale jistě, stávám nezávislou na pomoci okolí. Možná Vám to zní jako
vychloubání, ale není tomu tak. To všechno píšu proto, abyste věděl, kde finance pomohly.
Nic z toho by totiž bez rehabilitace, na kterou jste mi několikrát přispěl, nebylo možné.
Ve stavu, ve kterém jsem Vám psala v roce 2013, bych totiž náročné studium ani další
aktivity určitě nezvládla. Moc dobře si pamatuji, že jste byl tehdy jeden z prvních, který mi
pomohl a věřil spolu se mnou, že to, co dělám, má smysl. Rehabilitace budou součástí
mého života asi neustále, ale jak je vidět, vedou mě tou správnou cestou. Rozhodně tedy
nic nevzdávám – naopak, s každým dalším posunem jsem blíž cíli – osobnímu, pracovnímu i
studijnímu.
Když se ohlédnu zpátky, ušla jsem po všech stránkách dlouhou cestu, na jejímž začátku jste
byl i Vy a Vaše firma. Přijměte prosím ještě jednou mé poděkování.
S přáním příjemně stráveného adventního času
Markéta Brožová
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Subject: RE: Fw: FNKV-darovací smlouva

Vážený pane Štěpánku, vážená paní Bartošová,
ještě jednou Vám ze srdce děkujeme za Vaši pomoc v naší sbírce na speciální matrace.
Matrace byly předány na kliniku plastické chirurgie nemocnice Královské Vinohrady, kde byl operován můj
partner a doslova mu tam zachránili život. Chtěli jsme poděkovat formou, která bude mít smysl a pomůže
případně dalším pacientům v podobné situaci.
Ačkoli jsme sbírku spustili na začátku covid období, přesto se povedlo částku přes 200.000 vybrat během 4
měsíců a za to mimo jiné vděčíme i vám, neb jste významnou měrou přispěli.
Předání matrací proběhlo začátkem října a vzhledem k aktuální situaci bylo velmi krátké a skromné. I přesto si
Vám dovolujeme poslat pár fotek.
Děkujeme ještě jednou, vážíme si lidí, jako jste Vy.
S přáním krásných dnů
Gabriela Hejtíková a Tomáš Nevěčný

Předmět: INFO auto
Milý pane Štěpánku, předem bych Vás chtěla co nejsrdečněji pozdravit a z celého srdce Vám poděkovat za
Vaši finanční pomoc při opravě našeho auta....v příloze Vám posílám fotku i se synem. Naše auto je plně
vytíženo, jezdíme 3 - 5x denně: do nemocnice, na různé kontroly, 2x do školy (když to ještě šlo), s dědou na
dialýzu a na převazy po amputaci, nákupy atd. No, auto nestojí ani náhodou, navíc teď v COVIDOVÉ krizi nemůžu
ani jinak než autem.
Za Váš finanční příspěvek jsem nechala opravit: brzdy kotouče, brzdové destičky + brzdovou kapalinu,
výměna filtrů + oleje, zavařit + vyměnit část výfuku, čepy a vyměnili tu drahou jednotku. A prošli jsme
technickou kontrolou. Teď auto začalo dunět a čadit, mechanik řekl, že je polámaný DPF-hlava motoru...to je prý
u Peugeotu časté a chytlo to i turbo, nechala jsem tedy to DPF vyčistit, ale moc to nepomohlo. Možná je to tím,
že moc jezdím, ale jinak to nejde...prý snad do jara vydrží, ale já mám spíš pocit, že brzo dojezdíme. Oprava by
byla nákladná a asi by se nevyplatila. Považovala jsem za nutné Vám to napsat. Takže Vám patří ještě jednou
obrovský dík a mnohé pozdravy.
S přáním ještě pevnějšího zdraví TEĎ než kdy jindy a s úctou zůstáváme s pozdravem J. + M. Davidovi

Předmět: Re: Podpora
Dobrý den, pane Štěpánku!
rád bych Vám srdečně poděkoval za Váš dar. Moc si v redakci vážíme Vaší ochoty nás podpořit. Bez dárců, jako
jste Vy, bychom těžko v této době naši práci zvládli, protože za námi nestojí žádné silné vydavatelství a ani žádný
oligarcha. Naše publicistická koncepce je totiž založená na principu naprosté nezávislosti a Vy nám ji tímto
darem pomáháte udržet. Navíc se jedná i o silnou morální vzpruhu, kterou v této době opravdu potřebujeme, a
jsme za ni vděčni.
Ještě jednou děkuji a přeji hezký den!
Pavel Šafr
Šéfredaktor Revue FORUM a deníku FORUM 24
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Kvido Štěpánek chce zpopularizovat pomoc uprchlíkům

Majitel společnosti Isolit Bravo a muž z první stovky forbesovského žebříčku milionářů - Kvido Štěpánek - chce
změnit pohled české společnosti na uprchlickou vlnu. Začíná proto organizovat celorepublikovou sbírku pro
uprchlické tábory a o tématu chce více mluvit.
Téma uprchlíků v Česku příliš populární není. Známý filantrop, podnikatel Kvido Štěpánek, to chce ale změnit.
Přes nadaci Člověk v tísni poslal nejprve do uprchlického tábora v Řecku finanční obnos a teď chce zapojit i
ostatní Čechy.
"Vím, že je to nepopulární téma a možná mi i bude škodit v podnikání. Ale kdo se bojí, nesmí do lesa! Nemohu
dělat jenom to, co se líbí mainstreamu," říká Štěpánek s tím, že od charitativní organizace získal seznam
potřebného vybavení pro uprchlický tábor na řeckém ostrově Chios , které chce vybrat ve veřejných sbírkách
přímo mezi lidmi.
"Myslím, že když budeme o tématu víc mluvit, lidé přesně uvidí, co je třeba pořídit, a sami se do sbírky zapojí,
podaří se nám náladu ve společnosti alespoň částečně změnit," věří Kvido Štěpánek, který počítá s tím, že
vybrané věci osobně do uprchlického tábora odveze dvěma kamiony své firmy.
"Zároveň bych chtěl do pomoci zapojit i české chráněné dílny," dodává Štěpánek s tím, že ženy z uprchlických
táborů potřebují i oděv - abayas - na ten jeho firma nakoupí látku, ze které pak v chráněných dílnách vzniknou
oděvy. Čím více, tím lépe.
Kvido Štěpánek se charitativním projektům věnuje dlouhodobě. Kromě pomoci lokální nemocnici podporuje i
místní hospice a postižené děti, posílá humanitární konvoje na Ukrajinu a zvelebuje památky ve svém kraji.
Je držitelem ceny Via Bona, která oceňuje dobročinnost v Česku. Teď chce upozornit i na nutnost pomoci
uprchlíkům. "Člověk nemůže dělat jenom to, co je populární," komentuje.
Věří, že akce přinese nejméně tři pozitivní aspekty - jednak materiální pomoc samotnou, která je v
uprchlických táborech naléhavě potřebná, dále oddémonizování tématu uprchlíků v české společnosti a
nakonec, že se k jeho kamionům přidají i další filantropové a podnikatelé.
Pro mnohé kontroverzního tématu se nebojí a připouští, že kvůli němu může přijít i o některé zakázky. To se
mu stalo už v minulosti, když na střeše své fabriky vyvěsil tibetskou vlajku. Tehdy přiznal Seznam Zprávám,
že právě vyvěšení tibetské vlajky ho "stálo" zhruba deset procent zakázek.

Zuzana Hodková
Dobrý den,
chtěla bych Vám touto cestou velice
poděkovat, za finanční dar, který jste
poskytli Oliverkovi.
Díky Vaší finanční pomoci může syn
v květnu 2020 absolvovat další intenzivní
neurorehabilitaci v Arcada Neuromedical
Center v Hranicích. Každá
neurorehabilitace mu velice pomáhá. Po
poslední intenzivní rehabilitaci se zlepšil v chůzi, jemné motorice a výrazně v řeči. Další
intenzivní neurorehabilitace je naplánována na srpen 2020.
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„Moc děkujeme, že nejste lhostejní k lidem, kteří potřebují Vaši pomoc. Pevně věřím, že
Vaše i Naše snaha povede k úspěchu a Oliverek bude jednou také pomáhat těm, kteří to
budou potřebovat.“
S úctou a velkým díky
Oliverek, Aneta a David Pechalovi
My děkujeme za krásná slova a pevně věříme, že naše pomoc úřaduje tam, kde je to nejvíce třeba.
Za dobročinnost IB Renáta Bartošová

Co si představuji pod pojmem vývoj
Řeč bude o nedávné fatální nehodě ve Formuli 1, kde z hořících plamenů vyšel člověk, který v nich strávil, otřesený
tvrdým nárazem s přetížením 53G, neuvěřitelných 28 vteřin! Nebyly to jen obyčejné plameny, byla to ohnivá koule
z hořícího 100 kg paliva, která vznikla po roztržení palivové nádrže. Dejte si ruku na radiátor, který má 55°C, a
počítejte, kolik vteřin ji tam vydržíte mít. Člověk vydrží na dotek ruky zhruba do 50°C. Doba 28 vteřin v plamenech,
kde je teplota až 800°C? Neuvěřitelné, kam se člověk v tomto segmentu posunul! To je totiž firma Formule 1! Hned
druhá za kosmickým vývojem, ovšem ruku v ruce ve vývoji bezpečnosti.
Vždy jsem jako malý kluk sledoval hasiče, i jím jsem se také nakonec stal. Hltal jsem jejich prezentace o bezpečnosti,
např. vylepšené azbestové obleky do ohně, které vznikly kolem roku 1940. V osmdesátých letech byly značně
vylepšeny, modernizovány a odlehčeny, aby se v nich dalo lépe pohybovat. V takovém obleku se nechalo ovšem
pouze proběhnout v blízkosti velkého žáru. I to byl tenkrát velký pokrok. Samozřejmě, že to zachránilo spoustu lidí.
Celkem nedávno, asi tak před 20 lety, jsem hltal také Formuli 1. Bylo to v érách Schumacherových. Kupoval jsem
časopisy, seděl přišitý u obrazovky každou neděli, když se jely závody F1 a fandil Schumimu. Vedle toho jsem ovšem
sledoval vývoj techniky, pravidel a bezpečnostních opatření. Formuli jedna se říká cirkus v tom dobrém smyslu, že je
to kolotoč Velkých cen a všeho možného, co zapadá do sebe a v podstatě žije pod jednou pokličkou, neboli jednou
plachtou. Mají svůj život, který vede Bernie Ecclestone.
Dnes je mu 90 let. Je otcem F1, neskutečně vitální a pracovitý. Před tím chlapíkem hluboce smekám. Stále vymýšlí
různé změny v pravidlech, možnostech, místech a dobách závodění.
Pamatuji se na různé změny v pneumatikách, kde už bylo vše tak dokonalé, že měla závodní auta velmi dobrou
adhezi. Tak ji nechal zhoršit, aby se auta dostávala do smyku, aby byly závody zajímavější, ale vedle toho se vyvíjely
stabilizační systémy, které máme dnes v každém vyrobeném automobilu. Jsou to různé regulace prokluzu, možnosti
výkonu motoru v malých kubaturách, navyšování otáček atd.
V letech kolem roku 1990 vydržel jeden motor jeden závod a odešel. Později Berny nařídil (možná i pod tlakem
ochrany životního prostředí), aby motor vydržel dva závody a více. Stále se ty věci mění a vylepšují. Formule 1 je
především o sběru dat a neustálém analyzování a posouváním veličin, předpokladů a možností dopředu. F1 je
vývojem propojena s největším průmyslovým vývojem na světě.
Vývoj v tomto odvětví je především kosmonautika v NASA a dále Formule 1. Jde o materiály, technologie, potraviny
atd. Z těchto průmyslů se postupně tyto vynálezy dostávají do našich aut, domácností, bezpečnosti a také stravování.
Obdivuji tyto věci a sleduji, co se dostane do našeho užívání. Nejvíce se tento úžasný vývoj promítá do našeho
cestování osobními automobily. Každý jistě ví, jak jsou dnes auta bezpečná, jaké mají bezpečnostní prvky a co vše za
nás dokáže při kolizi vyřešit moderní bezpečnostní průmysl na všech úrovních. Od vyrovnání smyku, až po přivolání
záchranných složek při nehodě.
Systém eCall je povinně montován v každém voze od roku 2018 nebo 2019. Když máte nehodu, stisknete určité
tlačítko a můžete si bez telefonu přivolat pomoc. To ale není vše. Náraz vozidlo vyhodnotí a odešle info na tísňovou
linku 112, tam mají určené přesné souřadnice nehody. Operátor se spojí s posádkou auta přes kartu, která je uložená
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právě od výrobce v autě, a začne komunikace o tom, co se stalo a zda je potřeba vyslat záchranné složky. Pokud
operátorovi nikdo ve vozidle neodpovídá, okamžité vysílá záchranné složky. To je pokrok!
Tak a teď konečně k nehodě, která se odehrála asi před 14 dny závodníkovi F1 Romainu Grosjeanovi na závodním
okruhu v Bahrajnu. Ten při předjíždění škrtl o jiný vůz, dostal se do kolize a v rychlosti 221 km/hod. narazil do
svodidel. Náraz byl silný, že čumákem monopostu prorazil zdvojená (nad sebou) ocelová svodidla, monopost se
roztrhl na dva díly, přesně v místě spoje nádrže. Zadek formule zůstal před svodidly, ovšem 100 kg paliva se rozletělo
přímo do místa, kde zůstal stát vrak s uvězněným pilotem. V té sekundě, kdy narazil a roztrhl se, také vzplál. Vznikla
velká ohnivá koule, která nebyla ve Formuli 1 k vidění mnoho let, přišlo nekonečné ticho... Bylo jasné, že z toho
nemůže vylézt živý. Proč? Obrovský náraz, roztržené auto, výbuch, obrovský oheň! Musí být v bezvědomí nebo mrtvý,
nemá šanci sám vylézt a nikdo se k němu nedostane! Plameny hořícího paliva se neuhasí za 10 vteřin, aby to mohl
přežít!
Hned po nárazu - asi za 9 vteřin - přijelo auto Medical car, které zasáhlo hasicím přístrojem. Současně začali hasit
traťoví komisaři. Po 28 vteřinách dlouhého a nekonečného ticha se z plamenů začala zvedat postava muže... Ovšem
byl ještě za zmíněným svodidlem. Svižně vyskočil, aby se dostal přes asi 1 metr vysoké, nárazem ještě zvednuté
svodidlo, které mělo bohužel vlivem požáru kolem 400°C, opřel se o něj rukama a přeskočil do nového života Odešel
po svých, sedl do auta a nechal se dovézt k „doktorovi“ na vyšetření.
Neuvěřitelné!
A to hned z mnoha důvodů. Náraz byl tak silný, že by musel být mrtvý. Na jedné straně je výcvik pilotů, protože mají
posunuté hranice fyzikálních veličin i co se týče organismu. Kdyby v tom voze seděl kdokoliv z nás, tak má utrhané
všechny orgány, byl by ve vteřině KO. Co je ovšem důležitější, jsou vyvinuté bezpečnostní prvky. To, že je kokpit pilota
monokok vyrobený ze speciálních uhlíkových kompozitů, je docela známé. Je vyroben tak, aby se postupně při nárazu
drtil čumák, zpomalil tak náraz, ale aby se to zastavilo u pilotových nohou, navíc musí při jakémkoliv nárazu vydržet
celý, a chránit tak pilota. To se stalo. Další systém, který hrál roli, je systém límce mezi rameny a přilbou, která
zajišťuje udržení hlavy závodníka v životní poloze a nárazem se nepoškodí krční páteř. Tím nejdůležitějším faktorem je
nový moderní systém tzv. svatozář. Je to ochranný oblouk, rám hlavy. Každý, kdo kdy viděl F1, tak ví, že závodníci byli
chráněni velmi výkonně, ale z formule vždy trčela jejich hlava. Když docházelo k nárazům a létajícím troskám celých
utržených kol anebo když přeletěla formule nad formulí, docházelo k ohrožení pilotovy hlavy. Byl možný v podstatě
skalp hlavy. Tento systém to zcela vylučuje. A to celé zachránilo Grosjeanovi život v první fázi jeho fatální nehody.
Čumák formule rozevřel dvě ocelová svodidla nad sebou a prošel jimi, jak nůž máslem. Tento nový, neuvěřitelně
pevný rám z titanu ochránil tak závodníkovu hlavu a svodidla roztrhl. To je ovšem jen první díl vývojových
bezpečnostních opatření. Poté se velmi otřesený závodník ocitl doslova v ohnivé „troubě“, kde se začal péct min. 400
°C. Na scénu nastoupily vyvinuté protipožární kombinézy, mimochodem docela tenké, vyvinuté právě pro tyto účely.
Je to ovšem akce od hlavy až po paty. Další věc je, že když se závodník obléká, nesmí nic zanedbat. Stačil by jeden
prvek vynechat ve smyslu nezastrčeného podolku, aby se ten žár dostal na jeho tělo, a byl by konec.
Tak tomu říkám vývoj a disciplína!
Z videí mám tuto scénu stále před sebou a obdivuji vývoj a disciplínu inženýrů a závodníků. Auto narazí do
bezpečnostního prvku a svodidlo, které ho má zastavit nebo nasměrovat, prorazí , vzplane a po 28 vteřinách
vyskakuje pilot v dobré kondici. Na rukách má pouze drobné popáleniny , které z větší části vznikly při překonávání
rozpáleného svodidla.
Zázrak? Ne. Poctivý vývoj, disciplína a samozřejmě potřebné štěstí, které je v životě holt nezbytné...

Milan Žemlička
Personalista IB
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VÁNOCE
Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. Hlavní svátek - Boží hod vánoční - připadá na 25.
prosince. Předchází mu doba adventní, končící Štědrým dnem.
Následuje doba vánoční, trvající do neděle 6.ledna. Ve většině pravoslavných církví se datum svátků stanovuje
podle juliánského kalendáře, takže 25. prosinec v současnosti připadá na gregoriánský 7. leden. První zmínky o
křesťanském slavení Vánoc pocházejí z 2. století, pevné datum 25. prosince je doloženo ze 4. století z Říma.
Málokteré období v běžném roce je opředeno tolika pověrami, zvyky a tradicemi, jako jsou Vánoce. Mezi
nejznámější a nejvíce dodržované patří koleda, vánoční stromeček, jesličky (betlém) a vánoční dárky, které podle
české tradice nosí Ježíšek.
Ve 20. a 21. století se Vánoce v mnoha zemích chápou především jako svátky
pokoje, rodiny a lásky.
Ano, ano, Vánoce se v mnoha zemích chápou především jako svátky pokoje,
rodiny a lásky. Schválně jsem tuto větu napsala dvakrát, abychom se nad ní
zamysleli.
Strašně mě totiž vytáčí čas vánoční a období jeden měsíc před svátky. Ještě tady
ani pořádně nejsou, ale už to všichni poznáme podle reklam, které jsou všude,
kam se podíváme. Zhlédneme šťastně se usmívající celé rodiny nad plnými
stoly a nad hromadami dárků. Ale aspoň trochu se zamysleme, vždyť v podstatě
máme všechno, co potřebujeme! Děti mají plné pokojíčky hraček a více jak
s polovinou si stejně nestačí ani pohrát, knihovničky jsou přeplněny knížkami,
které se stejně nestačí ani přečíst ! A tak chodíme po obchodech a vybíráme a vybíráme, jenom proto, abychom
něco vybrali...Dospělí už přesně vědí, co dostanou: trenýrky, ponožky, bačkory nebo nějakou tu voňavku.. Při
vybalování se všichni tváří až moc překvapeně… :-) Stoly jsou plné jídla! Honíme se po obchodem, abychom na
něco nezapomněli! Co kdyby třeba něco scházelo, a tak radši toho nakoupíme víc! Nevadí, pomějeme se, vždyť
jsou Vánoce!!!
Ale v čem se liší vánoční nákup od toho víkendového? Vždyť jíme stejně a víc stejně sníst nemůžeme! Pečeme x
druhů cukroví, a když časově nestíháme, tak si ho objednáme již upečené. Předháníme se, komu víc budou svítit
okna a zahrada! Ať má radost aspoň distributor energie!
A co já mám na Vánocích ráda?
Radost, že jsme spolu, štěstí, že je nám společně dobře. Protože to je ten největší dárek, který můžete najít
(nejenom) pod vánočním stromkem.To samozřejmě není důležité jen o Vánocích, nýbrž stále. A když trochu
upustíme od honby za výhodnými vánočními nákupy, stihneme vnímat i nádhernou atmosféru, můžeme se třeba
projít po lese a pak si celí prokřehlí s teplým nápojem v ruce povídat ve vánočně vyzdobeném domově.
Jednoduše se můžeme radovat z toho, že se máme...

A tak nám všem přeji ty nejkrásnější Vánoce.
Bartošová Renáta FÚ
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Doporučujeme

BEZRUKÝ FRANTÍK - nejnovější představení pražského Divadla pod Palmovkou
/mělo být uvedeno v Jablonném n.O. v dubnu 2020, v
náhradním termínu v listopadu 2020, nový termín 2021 je v
jednání/ inspiroval skutečný příběh Františka Filipa.
Je to groteska o našem Forrestu Gumpovi, o klukovi, který nemohl obejmout svou milou...
V těžké hlavní roli, která herci přikazuje mít celý večer ruce svázané za zády, se představí Jakub
Albrecht.
Divadelní představení
baví i dojímá...

CHCI, A PROTO UMÍM
aneb neobyčejný životní příběh
Určitě jste viděli film Jak svět přichází o básníky, kde se starý Valerián / F.Filipovský/ zmiňuje o
bezrukém Frantíkovi. Nejedná se však o scénáristickou fikci – tato postava opravdu žila!

Bezruký Frantík – vlastním jménem František Filip / 20.2.1904

Jamné nad Orlicí – 19.2.1957

Brno/ je v encyklopediích uveden jako český tělesně postižený spisovatel.
Narodil se bez horních končetin a svým okolím byl považován za chudáčka. Měl však velké štěstí na lidi,
kteří mu pomohli v rámci jeho možností prožít život co nejlépe.
Pan učitel František Citta v jamenské škole ve spolupráci s okresním lékařem a školním radou vymysleli
školní lavici, v níž se mohl naučit psát nohama.
„Byl to právě pan učitel František Citta, který mi v jamenské obecné škole dal ten nejcennější vklad do
života – naučil mě věřit si, zkoušet, sám něco dokázat,“vzpomínal František s dojetím.
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Na nádraží v Jablonném nad Orlicí byl jako doma. Cestující mu pro své obveselení házeli drobné mince
a bavili se pozorováním, jak je šikovně sbírá nohama a strká do veliké kapsy na břiše. Měl velké štěstí,
že si ho právě tam všiml c.k.dvorní rada MUDr. Jan Dvořák, šéf české dětské nemocnice a
místopředseda Spolku pro léčbu a výchovu mrzáčků v Praze, a devítiletého chlapce doporučil jako
jednoho z prvních chovanců do nově založeného Jedličkova ústavu v Praze, jehož ředitelem byl učitel
František Bakule, a později do Bakulova ústavu.
„Důležitá je vůle! Nevzdávat se při nezdarech! To znamená chtít! Proto naším společným a trvalým
heslem budiž Chci, a proto umím!“ nabádal pan ředitel. Bakulova filosofie byla velmi prostá: namísto
almužny dát postiženým poctivou práci. Jeho heslo Chci, a proto umím nebylo nikde v celém ústavu
napsáno, přesto ho každý chovanec neustále nosil ve svém srdci.
Tak se František naučil plést košíky, vyřezat loutkové divadlo, psát nohama na psacím stroji, zapnout si
knoflíček u límce košile, nohama jedl, umlel kávu, pil ze šálku, oholil si tvář, dokázal otočit vypínačem,
telefonovat, nasazovat na hlavu klobouk i smekat, řídit osobní automobil / samozřejmě bez posilovače
řízení, hydraulických brzd…/…
Díky své aktivitě se dostal i do USA, kde se setkal s tehdejším presidentem W.G.Hardingem a
legendárním H.Fordem, a navštívil presidenta T.G.Masaryka v Lánech.
Úspěšně absolvoval obchodní školu a osamostatnil se.
Díky své píli, vytrvalosti a houževnatosti se vymanil osudu strádajícího žebráka a stal se podnikatelem.
Žil tak normálně, jak to jen šlo, a podnikal v mnoha různých oborech. Za „vlastního“ ho považovali
v Praze, v Brně, v Rožnově po Radhoštěm…
V Brně založil veřejnou písárnu i s různými tiskařskými a reklamními službami, na Veveří provozoval
cukrárnu U Bezrukého Frantíka, v Praze vedl obchod s uměleckými předměty. V Rožnově pod
Radhoštěm otevřel restauraci – spíše bufet a kavárnu.
Jako správný obchodník plně využíval svého důvtipu a do tehdejších klimatických lázní, jakými Rožnov
byl, lákal a vozil lidi až z Prahy, kteří hojně a rádi navštěvovali jeho restauraci. Jak to u nás Čechů bývá
zvykem, úspěch se nikomu neodpouští, a tak se stal terčem mnoha pomluv a nepravdivých fám /
zmrzlinu míchá sám nohama…/. O hosty postupně přicházel…
Nejtěžší fází života byl pro něj komunistický převrat r. 1948, kdy ho systém opět zařadil mezi mrzáky a
vzal mu právo podnikat. Tehdy zklamaně a trpce prohlásil: „Pak už jsem nebyl pan podnikatel, ale
jenom mrzák.“
František Filip je autorem několika knih – Bezruký Frantík píše o sobě, Bezruký Frantík píše II.díl, Moje
psí přítelkyně, Paní Olga, Úspěch – a novinových článků - Moje maminka. Vydává časopis Náš boj
/spolku tělesně vadných a zmrzačených/.

Oženil se se svou sekretářkou Zdenkou a narodila se jim dcera Hanka. Po rozvodu se znovu oženil
s Marií a stal se otcem dcery Zdeny a syna Jiřího.
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František Filip zemřel ve věku 53 let a místo jeho posledního odpočinku nalezneme v Brně na
Ústředním hřbitově.

Bezruký Frantík – František Filip - nám zanechal odkaz platný nejen pro současnost…

„My Češi jsme sice malý národ co do rozlohy plošných kilometrů, ale zato jsme tvrdí a houževnatí ve
své práci. Snad právě proto, že je nás hrstka oproti ostatním národům v Evropě, vychovává nás život
v pracovní odborníky, jejichž práce je ceněna na celém světě, a výrobky zhotovené v našich českých
dílnách obstojí v konkurenci všech světových výstav a veletrhů. Přešlo mnoho bouří za ta staletí od
příchodu praotce Čecha na horu Říp a my jsme vydrželi. Musíme se snažit být pevnou spojkou
v lidské společnosti a nikdy nedopustit, aby český člověk v Evropě vymřel.“
Alena Šafářová

Jste lepší než gymnaziální studenti?
Umíte vysvětlit problémové výrazy?

odpovědi
1. bezděčně

1. bez vlastní vůle, neúmyslně

2. cudný

2.sexuálně mravný, zdrženlivý

3. durdit se

3. hněvat se, zlobit se, čepýřit se

4. nasnadě

4. být možný, nabízet se

5. potutelný

5. jednající skrytě, ale bez zlého úmyslu

6. slynout

6. být známý, proslulý

7. spílat

7. nadávat, lát, hubovat

8. tresť

8. tekutý výtažek

9. úlisný

9. neupřímně zdvořilý, lichotivý

10. ztepilý

10. pěkně urostlý

11. zapovědět

11. zakázat

12. zkormoucený

12. zarmoucený, ztrápený

13. střezte se / čeho/

13. vyvarujte se, vyhýbejte se / něčemu/
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400. VÝROČÍ
BÍLÁ HORA - VELKÉ NÁSLEDKY MALÉ BITVY
Bitva, která se odehrála v pošmournou neděli 8.11.1620 na návrší nedaleko pražských hradeb, se stala
významným mezníkem v českých dějinách, které se pak dělí na dobu předbělohorskou a pobělohorskou – dobu
temna.
Střetla se tam česká stavovská armáda - páni,
rytíři, měšťané- 20 000 vojáků - a spojená
vojska císaře Ferdinanda II. Habsburského a
Katolické ligy – 30 000 vojáků.
Bitva netrvá ani dvě hodiny a není ani příliš
dramatická.
Přestože stavovské jednotky mají výhodu
strategického postavení na kopci, nedokážou ji
využít.
Nejdéle vzdorují Moravané u zdi obory Hvězda,
vedeni hrabětem Thrurnem a Šlikem.
Nakonec se rozprchnou, hodně vojáků na útěku zahyne a mnozí prchnou ke Strahovské bráně nebo se utopí ve
Vltavě. Stavovské vojsko ztratilo 4 000 mužů, císařské necelý tisíc.
„Zimní král“ Fridrich Falcký se nedostavil na bojiště a uprchl se svým dvorem ze země.
Dopady porážky stavů byly kruté…
- drancování a rabování v Praze a v okolí
- vyvlastnění majetku účastníků stavovského povstání
- 21.6.1621 – poprava 27 českých vůdců stavovského povstání na Staroměstském náměstí
- povoleno jen katolické náboženství = rekatolizace
- odchod protestantů do exilu – Jan Ámos Komenský, Pavel Stránský, Pavel Skála, Václav Hollar
- upevnění habsburské pozice v českém státě
- nahrazování českých elit německými, Praha prohabsburskou „výkladní skříní“
- český vlastenecký živel přežíval na venkově
- 30 letá válka 1618 – 1648
- barokní kultura – vliv katolické církve
Porážka stavovských vojsk na Bílé hoře znamenala definitivní konec českého stavovského povstání. Po ní nastalo
období katolické protireformace a národního útlaku ze strany vládnoucí habsburské dynastie – doba temna.
Alena Šafářová
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ŽILI A ŽIJÍ MEZI NÁMI ...
Čp.200 – Hubálkovi, Chlumští, Častulíkovi
Čp.200 je poprvé zmiňováno v prvním desetiletí 20.století.
Dům vlastnil Ferdinand Pecháček, později František Koblížek (pekař při čp.16).
Ve 30. letech 20. století bylo čp. 200 přiděleno panu učiteli Josefu Hubálkovi. Ten postavil nový dům(1938).
Vila nese jméno „Boženka“.
Po osvobození naší vlasti dostal učitel Josef Hubálek nabídku nového zaměstnání buď v Zábřehu na Moravě,
nebo v Ústí nad Labem. Při rozhodování o novém působišti byl důležitým faktorem názor jeho ženy Boženy.
Mezi nájemníky po čas nepřítomnosti pana učitele byly rodiny dalších dvou výjimečných osobností v našem
městě – Ludvíka Chlumského a Vincence Častulíka. Přibližme si i jejich osudy.
Josef Hubálek se narodil 14.ledna 1904 v Mistrovicích čp.45 v rodině chalupníka a sladovnického dělníka Josefa
Hubálka a jeho ženy Marie, rozené Vyhnálkové.
Obecnou školu absolvoval v místě svého narození, I.třídu měšťanské školy v
nedalekém Kyšperku (dnes Letohrad). Další jeho vzdělání bylo spjato s gymnáziem
Boromeum v Hradci Králové, kam byl přijat do druhého ročníku po složení
vyrovnávacích zkoušek. V roce 1923 úspěšně zakončil studia maturitou a rozhodl se
pro abiturientský kurz při učitelském ústavu v Hradci Králové. 16.dubna 1924 složil
zkoušku učitelské dospělosti a 1.září 1924 začal působit na škole v Dolní Čermné.
Další jeho učitelská praxe ho zavedla na školy v Dlouhé Třebové (1925 – 1926), v
Parníku (1926 – 1927), v Dolní Dobrouči (1928 – 1930), ve Výprachticích (1931 –
1939) a v Jablonném nad Orlicí (1939 – 1945). Vzdělání učitele zakončil zkouškami
učitelské způsobilosti (30.duben 1927) a zkouškou z I.odboru pro měšťanské školy
( 30.duben 1929).
Po úspěšně složených zkouškách z učitelské dospělosti v roce 1924 začal při
zaměstnání soukromě studovat Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze.
Studia zakončil v roce 1926, kdy složil kolokvium z církevního a římského práva.
Další jeho studia v roce 1927 byla spjata s Obchodní akademií v Hradci Králové,
kde absolvoval kursy živnostensko – obchodní a zemědělsko – odborné nauky. Svoje vědomosti, zkušenosti a
zájmy obohatil kursy: tělovýchovný v Chocni, letecké modelářství ve Stříbrné Skalici, divadelní v Brně, filmový
v Olomouci, kronikářský v Deštném, knihovnický v Kutné Hoře a tělovýchovný v Hradci Králové.
Se svojí budoucí ženou Boženou Krejsovou z Těchonína se seznámil ve 30. letech. V roce 1933 se vydali na
společnou cestu životem. V roce 1944 se narodila dcera Boženka /provdaná Tejchmanová/ a v roce 1948 syn
Josef .
Po osvobození vlasti odešel do Zábřehu na Moravě, kde v letech 1945 – 1958 pracoval jako okresní inspektor pro
kulturu a knihovny. Přijal i funkci kronikáře města. Do školství se vrátil v roce 1958 na Základní škole v Zábřehu.
Na dru-hém stupni vyučoval zeměpis, dějepis a český jazyk.
V roce 1964 odešel do důchodu, přesto vypomáhal s výukou na školách v Písařově, v Rohlích, v Úsově, v
Zábřehu.
V aktivním životním stylu pokračoval i po svém přestěhování do Jablonného nad Orlicí v roce 1978.
Jednou z největších zálib pana učitele byla hudba. Již během studií se naučil hrát na klavír a na varhany. V
rodných Mistrovicích, později i v Těchoníně doprovázel na varhany mše v kostele. Na klavír hrál při promítání
němých filmů, při divadelních a operetních představeních místních dobrovolníků. V roce 1947 se stal členem
pěveckého souboru severomoravských učitelů (byl i jejich kronikářem).
Nezanedbatelná byla i jeho osvětová činnost. Byl činný v Sokole, v Národní jednotě severočeské, v Masarykově
letecké lize. Přispíval svými články do oblastních a místních novin – v našem kraji to byla následující periodika:
Náš kraj, Naše zájmy, Orlický kraj. Jeho rozsáhle články o Františku Aloisi Vackovi, Dominiku Filipovi, Josefu
Simonovi, Františku Mertovi a jablonských malířích se staly základem znalostí o těchto výjimečných osobnostech
našeho města. V publikování článků pokračoval i v novém působišti na severu Moravy. Stal se
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dopisovatelem týdeníku Moravský sever, spoluzakladatelem novin Nový směr, měsíčníku Průvodce kulturou
Zábřeha. Jeho novinářský talent našel uplatnění i v redakční radě vlastivědného sborníku Severní Morava a ve
sborníku Zábřeh minulosti a současnosti.
Pan učitel Josef Hubálek zemřel 11.února 1984 v Jablonném nad Orlicí ve věku 80 let. Poslední odpočinek našel
na místním hřbitově.
Ludvík Chlumský se narodil 7. září 1908 ve Svratouchu na Českomoravské vysočině rodičům Jaroslavu a Emílii
Chlumským.
Svá nejmladší léta prožil na statku rodičů své matky ve Svídnici.
Základní vzdělání získal na obecné škole ve Svratouchu a na měšťanské škole ve Slatiňanech. Dále se rozhodl
absolvovat Obchodní akademii v Chrudimi.
Po ukončení studií na této škole nenašel vhodné pracovní místo, a tak nejdříve pracoval s otcem v lese.
Na začátku 30. let 20. století se přihlásil na inzerát firmy Isolit, a protože byl přijat, zamířily jeho kroky do
Jablonného nad Orlicí. Ve firmě Isolit začal pracovat jako disponent, potom jako účetní a nakonec se stal hlavním
účetním. Plně se zapojil do činnosti jablonského Sokola, vykonával zde funkci vzdělavatele. Zúčastnil se
cvičitelské a vzdělavatelské školy v Tyršově domě v Praze. Miloval literaturu a český jazyk, měl bohatou
knihovnu, byl členem Družstevní práce. Ve volných chvílích se věnoval rétorice, hře na flétnu – dokonce se stal
členem jablonské dechové hudby, vedené panem učitelem Kolářem. Mezi jeho záliby patřil těsnopis, dobře
kreslil a maloval akvarely. Volný čas věnoval i místnímu ochotnickému divadlu.
V Sokole poznal i svou budoucí ženu – Marii Filipovou, cvičitelku žákyň a také sopranistku místních ochotníků.
Společnou cestu životem začali 27. června 1939 v kostele církve československé v Nekoři. Ještě předtím se v září
1937 vydali na motocyklu do Prahy na pohřeb prezidenta Masaryka a při zpáteční cestě nešťastně havarovali.
Ludvík Chlumský utrpěl při nehodě zlomeninu stehenní kosti a znovu si ji obnovil v zimě na dvoře závodu Isolit.
Nejprve bydleli v Nádražní ulici v čp. 296. Zde se jim v roce 1941 narodila dcera Jana /provdaná Pušová/.
Během 2. světové války se Ludvík Chlumský společně s Josefem Neškudlou a Františkem Nepokojem zapojil
do odbojové činnosti.
Už tehdy začal uvažovat o vstupu do politické strany po skončení války. Při procházkách s kočárkem „Na Tarase“
diskutoval o politice s učitelem Stanislavem Volfem a ten ho přesvědčoval, aby vstoupil do KSČ. I přes své velké
sociální cítění odolal této nabídce a později se stal členem Československé strany národně socialistické.
Před koncem války, v březnu 1945, byl v Jablonném ustaven revoluční národní výbor, který byl složen ze
zástupců čtyř politických stran. Ludvík Chlumský byl zvolen jeho předsedou. Protože se očekávalo osvobození
města Rudou armádou, začal studovat ruštinu ( ovládal i němčinu a francouzštinu ).
V květnu 1945 vypuklo v Jablonném povstání a Ludvík Chlumský se stal jeho civilním velitelem. Po počáteční
euforii, kdy se podařilo odzbrojit vojáky německé armády, došlo ke zlomu. Před městem stály oddíly SS, které
nehodlaly složit zbraně. Jablonnému hrozila likvidace. Padly první výstřely a byli první mrtví mezi jablonskými
obyvateli. Partyzáni opustili město, a protože už předtím jednání s Němci bylo neúspěšné, rozhodl se Ludvík
Chlumský vzít odpovědnost za osud města na sebe a zabránit jeho likvidaci. Přemluvil i velitele v Jablonném
umístěných německých vojáků, kterým se říkalo „uhlíři“, poručíka Hanse Jürgena von Haarlinga, aby mu při
vyjednávání pomohl. S bílým praporem se vydali vyjednávat a podařilo se jim město zachránit. Nikdo nebyl
zastřelen, město nebylo zlikvidováno, Němcům byl zajištěn volný průjezd městem.Osud L.Chlumského
v průběhu vyjednávání nebyl znám ani jeho nejbližším, a tak bylo pro ně velkou úlevou , když ho po třech dnech
opět spatřili živého...
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V předlistopadových materiálech nebyla o úloze Ludvíka Chlumského při jednání s Němci ani zmínka. Psalo
se, že prapor nesl neznámý chlapec. V publikaci k výročí 100 let povýšení Jablonného nad Orlicí na město není o
této události ani zmínka. V knize Emila Trojana a Martina Kaňourka Tak přísahali je uveden jako důvod, proč
Němci nezasáhli tvrději proti městu, „protože se dozvěděli, že v okolí operují partyzánské jednotky.“
Přitom, jak uvádí Kvido Štěpánek, nynější ředitel firmy Isolit-Bravo, v publikaci Mým tichým kamarádům,
v části nazvané Jablonné jde do toho, se partyzáni vzdálili z Jablonného 6. května a až do 9. května se skrývali
v okolních lesích a vesnicích. Do Jablonného se vrátili až půl dne po jeho osvobození Rudou armádou. Kvido
Štěpánek vlastně jako jediný popisuje úlohu Ludvíka Chlumského podle pravdy. Píše : „ Na řadu přichází civilní
velitel povstání, předseda revolučního národního výboru Ludvík Chlumský, jinak rozvážný šéfúčetní firmy Isolit.
Dostavuje se pod bílou vlajkou se dřívějším zajatcem, poručíkem hrabětem von Haarlingem, do Vackovy valchy.
S vydatnou Haarlingovou pomocí dosahují po dovedném vyjednávání v podstatě podobného stavu, kterého
dosáhne zítra Česká národní rada v Praze. Odstraní se zátarasy a všem Němcům včetně včera zajatých bude
umožněn volný průjezd na Západ. Za to nebude nikdo zastřelen a Jablonné nebude vypáleno.“
V další části svého textu ředitel Štěpánek uvádí : „Ludvík Chlumský byl komunisty po celý život šikanován.
V roce 1958 byl vyhozen z účtárny závodu Isolit s odůvodněním, že by mohl donášet hospodářské výsledky
třídnímu nepříteli.“
Ale nepředbíhejme a vraťme se ještě do Jablonného v květnu 1945. Město bylo osvobozeno za úsvitu 9. května.
Ludvík Chlumský díky své částečné znalosti ruštiny a svému jednání utkvěl v paměti ruských důstojníků, takže
při oslavách 20. výročí osvobození města si vyžádali jeho účast. Na oslavu totiž nebyl vůbec tehdejšími
představiteli města pozván.
Při prvních svobodných volbách ve městě 15.9.1945 získal Ludvík Chlumský nejvíc hlasů a byl zvolen prvním
předsedou národního výboru za Čs.stranu národně socialistickou a byl zvolen i starostou Sokola v Jablonném.
Z Nádražní ulice se Chlumští přestěhovali do rodinného domku v ulici Na dílech čp. 200 ( byl majetkem p.
Hubálka ) a zde se jim narodila v roce 1946 druhá dcera Iva /provdaná Sochorcová /.
I přes všechny své povinnosti nacvičoval L.Chlumský v Sokole skladbu mužů na slet do Prahy, hrál v sokolské
dechovce a veřejnosti byl znám i jako Mikuláš. Únorové události 1948 znamenaly v jeho životě zásadní zlom.
Sokol byl komunisty zakázán, už v dubnu 1948 musel L.Chlumský jako člen Čs. strany národně socialistické
odstoupit z vedení města, údajně pro ztrátu důvěry. V roce 1958 byl po prověrce vyhozen z účtárny Isolitu ( viz
text K.Štěpánka). V Isolitu zůstal a začal pracovat u lisu v třísměnném provozu. Při rozhodování o
vysokoškolském studiu zažily šikanu z vrcholných míst města i dcery Ludvíka Chlumského – vždy se našla dobrá
duše, které záleželo na srdci dobro lidově demokratického zřízení.
Na začátku 60. let se Hubálkova rodina rozhodla vrátit se do svého domku a L. Chlumský řešil situaci
výstavbou družstevního bytu ( svépomocí ), která začala v srpnu 1965 a v červnu 1967 nastalo stěhování.
V roce 1968 se poměry ve společnosti postupně uvolňovaly. Ludvík Chlumský byl zvolen předsedou ROH,
vstoupil do obnovené Čs. strany národně socialistické, obnovil činnost Sokola – ale jen nakrátko.
Nastala okupace a normalizace, a to znamenalo konec jeho činnosti ve veřejných funkcích.
Na začátku 70. let odešel do důchodu, ale i nadále pracoval jako skladník ve VD Dřevotvar. Jako člen se
zapojil do činnosti zahrádkářského spolku, ČČK a SDH. Pozorně sledoval společenské změny konce 80. let a
aktivně se jich účastnil. Obnovy Sokola v Jablonném se ale nedožil.
Zemřel 18. června 1991 v Červené Vodě. Pochován byl v urnovém háji v Jablonném nad Orlicí.
Obyvatelé města si Ludvíka Chlumského vážili pro jeho postoje i způsob, jakým čelil nepřízni doby, režimu a
lidí, kteří mu nebyli nakloněni. Nezapomenutelným způsobem se zapsal do srdcí všech lidí, kteří měli štěstí ho
poznat.
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Vincenc Častulík se narodil 3.listopadu 1924 v Brumově v čp.103 v rodině dělníka Vincence Častulíka a jeho ženy
Hedviky, rozené Babulové.
V početné rodině byl ze sourozenců nejstarší.
Základní vzdělání získal na Obecné a měšťanské škole
v Brumově, poté se vyučil klempířem.
Jako mnoho mladých lidí byl v období protektorátu Čechy a
Morava totálně nasazen v Německu.
Po osvobození se vrátil zpátky do rodného města a začal
pracovat v podniku MEZ Brumov.
Svoji budoucí ženu Renátu Kutilovou poznal na začátku 50.let na dovolené. V roce 1955 si řekli své „ano“.
Vincenc Častulík se přestěhoval do našeho města a společný život začali v čp.200. Současně nastoupil jako brusič
do pobočky podniku MEZ Postřelmov v našem městě. I když závod během několika let měnil svůj název, zůstal tu
až do důchodového věku (1984).
Rodinné štěstí bylo umocněno narozením dcery Lenky /provdaná Joštová/.
V polovině 60.let dala rodina pana učitele Hubálka najevo úmysl vrátit se zpátky do Jablonného. Vincenc Častulík
problém s domovem vyřešil tak, že se přihlásil do Společného bytového družstva a podílel se na stavbě bytovky
HS 405 (čp.414). Po kolaudaci v roce 1967 se sem s rodinou přestěhovali.
V našem městě byl Vincenc Častulík velice oblíben – jeho přezdívka Čendo, ogare, vypovídala hodně o jeho
povaze. Ačkoliv neměl zrovna atletickou postavu, udivoval svoje blízké pohybovým nadáním a mrštností. Ve
fotbalovém mužstvu byl brankářem, měl blízko k volejbalu jako hráč, tak i jako trenér (jednu dobu vedl oddíl žen
v našem městě), pravidelně se aktivně jako cvičitel účastnil spartakiád a v gymnastice předváděl salto. Rád hrál
šachy.
Mimo práci se rád angažoval ve vedení dětských táborů. Své místo si našel i v pořádání mikulášských a
vánočních besídek pro zaměstnance místní firmy „Isolit“. Ve volném čase rád jezdil na motorce a své jezdecké
umění se zálibou ukazoval na soutěžích pořádaných místním autoklubem, kde získal mnohá ocenění. Další jeho
zálibou byly lesní procházky spojené s houbařením. Rád taky vypomáhal na stavbách jako stavební dozor.
V roce 1984 ovdověl, ale na život nezanevřel. I nadále se zajímal o dění kolem sebe, o rodinu a vnoučata. I když
se postupem času jeho zdraví zhoršovalo, neztrácel optimismus a veselou mysl.
Vincenc Častulík zemřel 15.prosince 2008 ve věku 84 let.
Poslední odpočinek nalezl na místním hřbitově.
Na jeho náhrobku je vytesáno moto „…ta každodenní, ustavičná, a přece neokázalá činnost je rozhodná “.
Citátem dr. Miroslava Tyrše se řídil celý svůj život...
I tento fakt přispěl k tomu, že v roce 2018 jako významná osobnost našeho města získal ocenění in memoriam.
Pavel Kalous
Mlýnská 545
Jablonné nad Orlicí
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MOTÚČKO
Krajina vinohradů Moravského Slovácka se vlní v dlouhatánských pásech keříků vinné révy. Písčitá zem otočená
k jihu je prosátá těžkou prací tohoto odvětví. V čase vinobraní jsme naběhli, ženské stříhali střapce a my jsme je
snášeli na rameni dolů do sklepa k vylisování. Dovoluji si říct, že to byla práce těžká a namáhavá. Hřbety se pod
tíhou pylů a puten jen prohýbaly. Pamatuji, že našemu vinohradu se přezdívalo Výnosný. Prý proto, že: „Co do
toho hrbu nevyneseš, to tu nemáš“. Postupně jsme vinohrady vytrhali, čas odvál těžkou dřinu. Ale když si na to
vzpomenu, napadne mě: Proč už tehdy neexistovalo? Kolik jen práce by to nám to ušetřilo! Ano, bavím se o
Motúčku. Velkém pomocníku, který mě vytáhne s přehledem do prudkého kopce. A nejenom mě. Vyvážím sem
častokrát materiál k maringotce, kolem níž si stavím kamennou zídku. Kolečko mi sem pomáhá vytáhnout
veškerý materiál, beton, kameny, vodu… tu navíc používám na zalévání čerstvě nasazených stromů, a věřte, že jí
tu tedy je opravdu potřeba nemálo! Srny z nedalekého remízku zvědavě hledí, cože za podivný stroj je ruší
v klidném rozjímaní? „Český vynález!“ volám k jejich nevěřícím hlavám. Dnes jsem za klidného vrnění motorku
vyvezl „na hřbetě“ neúnavného pomocníka i basu piv, špekáčky, chleba, lavici na sezení… Chystám tu další ročník
indiánského bivakování. V podvečer přijdou přátelé se svými dětmi, pomalujeme se válečnými barvami,
ozdobíme péry, zapálíme slavnostní oheň. Správný indián přiváže k akátovému kůlu svého mustanga, je jsem
k němu právě přistavil Motúčko.
Dívám se do hlubokého údolí, lemujícího se šedozeleným pásem Bílých Karpat. Tady mám svůj přírodní ateliér,
tu odpočívám, tady maluji obrázky, rozjímám, nabíjím čerstvé síly. Těší mě, že mě proti jejich úbytku tak
nekompromisně pomáhá ten jednokolový kamarád z Jablonské stáje.
S úctou kreslíř a karikaturista Ivan Křemeček
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Entropii neporazíš – uklízet, či neuklízet?
Mám doma knížku Straka v říši entropie. Vřele ji doporučuji rodičům, kteří bojují s učivem fyziky svých dětí na
základní škole. Příběhy v knize velmi vtipně a srozumitelně popisují různé fyzikální jevy a já si v souvislosti se
současným vánočním shonem vzpomněla právě na popis entropie.
Entropie představuje jakousi neuspořádanost systému a v souvislosti se zákony termodynamiky se projevuje
tak, že procesy samovolně probíhají vždy jen k větší neuspořádanosti, většímu chaosu, prostě větší entropii.
V teplém tělese kmitají částice rychleji než ve studeném. Při srážce dvou těles teplejší těleso část své energie
předá studenějšímu tělesu, ve kterém se tak částice začnou pohybovat také rychleji.
Až se tedy budete chtít pustit do velkého vánočního úklidu nebo prostě do jakéhokoliv úklidu, tak si vzpomeňte
na entropii. Čím víc budete běhat a uklízet, tím víc budete prostor zahřívat a tím větší bude jeho entropie.
Tento boj nemůžete vyhrát, takže si raději sedněte k televizi, hoďte nohy nahoru a nechte prostor vychladnout.
Pravda, samo se to sice neuklidí, ale aspoň se ten nepořádek nebude ještě zvětšovat! :-)
Simona Dvořáková
Finanční účtárna

Vážený pane řediteli,
jménem neziskové organizace Textilní banka a jménem svým mnohokrát děkuji za pomoc, kterou jste nám
věnoval.
Zdarma jste poskytl kamion i s řidičem. A nebyl to ledajaký řidič! Pavel Vaníček je velice zručný, klidný a
spolehlivý člověk, který již podruhé odřídil humanitární akci na Ukrajinu.
Vzhledem k letošnímu roku, kdy je všechno jinak a kdy se ocitáme v mnoha problémech, pomoc byla v pravou
chvíli a na pravém místě!
Jak jistě víte, mimo jiné jsme vezli i 52 nemocničních postelí. Ty si rozebraly potřebné nemocnice na Zakarpatí a
o co víc, mukačevská nemocnice mohla konečně vytvořit Urgentní příjem. Dosud neměla postele a žádné
zařízení. Na chodbě nemocnice v okamžiku vytvořili příjmové oddělení. Část postelí putovala i na porodní
oddělení.
Přikládám pár fotografií z celé akce.
Ještě jednou mnohokrát děkuji a přeji klidné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a hlavně hojnost Božího
požehnání do dalších let.
S pozdravem
Karel Folwarczny, vedoucí ukrajinského projektu
Marcela Holková, koordinátorka projektů na Ukrajině
Radiměř 15. 12. 2020
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Black Friday po česku
V předvánoční době na nás opět v televizi vyskakuje jedna reklama na Black Friday za druhou.
Ať už nás masíruje protivný zelený mimozemšťan, nebo paní s nepříjemným chraplavým hlasem, je nutno se míti
na pozoru! Ve většině případů se totiž o žádné skutečné slevy nejedná!
V USA je Black Friday používaný jako reklamní nástroj, kdy jde prodejce dokonce u některých výrobků i pod
cenu za účelem přitáhnout co nejvíce lidí. Ztráta se mu pak vykompenzuje na zvýšeném obratu u ostatního
zboží.
U nás Black Friday hraničí s klamáním zákazníka. Ideálním nástrojem na srovnání cen je Heureka.cz, kde
najednou zjistíme, že to, co nám tvrdí prodejce, není pravda. Pochopitelně i to, že nám v rámci Black Friday
nabízí zboží s obrovskou slevou, je nehorázná lež, protože za stejnou cenu ho prodává i spousta dalších
prodejců! Někteří třeba i za cenu nižší! Nejedná se tedy o slevu prodejce, nýbrž o plošné snížení ceny výrobcem.
Rovněž ony udávané slevy v procentech u jednotlivého zboží jsou jen dalším nástrojem, jak oklamat zákazníka,
že kupuje něco za třeba polovinu ceny. Ve většině případů je to nesmysl a zboží se za takovou cenu před slevou
prodávalo maximálně jako novinka při uvedení na trh. Zde si ale umí prodejci poradit tak, aby jim to prošlo.
Navýší u zboží krátkodobě cenu až na nesmyslnou částku a pak cenu vrátí zpět na původní a hrdě tvrdí, že nám
prodávají zboží třeba s 50% slevou. Upřímně mě překvapuje ten optimismus prodejců, že co kupující, to blbec!
Jsem rád, že naše podniková prodejna si na nic takového nehraje a přistupuje k zákazníkům férově, jak se sluší a
patří.
Pokud za zboží nechcete přeplácet, udělejte si jednoduché výběrové řízení pomocí Heureka.cz
Máte k dispozici spousty filtrů k výběru zboží, které splňuje vaše požadavky, případně recenze na zboží ostatních
zákazníků a srovnání cen různých prodejců.
Hezké Vánoce a nakupujte chytře!
Milan Repa
Recepce

Letošní pandemie a její dopad na školství
Požádala jsem svého syna, který působí jako učitel na základní škole v podkrkonošské obci Bílá
Třemešná, aby se se čtenáři podělil o své dojmy z průběhu letošního velmi obtížného a v pravdě
revolučního roku, který změnil zavedené pořádky snad úplně všem lidem a úplně ve všem. Nejinak
tomu bylo i ve školství.
Ještě na začátku letošního kalendářního roku jsem si ani ve své nejbujnější fantazii neuměl představit
spoustu reálně uskutečněných změn. Netušil jsem, že se vyplní sen generací všech školáků a opravdu se
ze dne na den zruší škola. Nikdy by mě nenapadlo, že nejčastější větou, kterou budu denně slyšet od
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svých žáků nově dlících doma a připojených na mobilech a počítačích, bude ta o tom, že se jim pan
učitel neustále ,,seká“, přestože jsem nikdy sebepoškozováním netrpěl. Nikdy bych si nemyslel, že škola
bude aktivně podporovat žáky v jejich sezení u počítačů a mobilů, i když jsme vždy bojovali za pravý
opak. O zákazu zpívání a sportování pak ani nemluvím, přestože zrušení tělocviku, který mi opravdu
nikdy k srdci nepřirostl, by bylo i mým splněným dávným studentským snem. Zkrátka by se dalo o
letošním roce ve školství mluvit i jako o době splněných přání a obrácení všeho úplně naruby. Ne vše ale
bylo takto růžové.
Jarní přechod na distanční výuku byl velmi rychlý a nečekaný. Rodiče, kteří ještě v nedávné době tvrdili,
že jim jejich dítě nikdy nelže, najednou stáli tváří v tvář neúprosné realitě. Jejich miláček, který byl
zejména na začátku odkázán i na jejich pomoc, se jim nějak proměnil a začal se vztekat a vyvádět přesně
tak, jak ho my učitelé ve škole známe, ale oni ho možná zcela nikdy takového neviděli, nebo si to spíše
nikdy nechtěli přiznat.
Žáci zase doma zjistili, že je sice fajn, že poprvé od Marie Terezie není školní docházka povinná a škola
je zavřená, ale sebelepší informační technologie prostě osobní kontakt se spolužáky a učiteli nenahradí.
Po dvou měsících výuky doma se už většina těšila zpět do školy, což by puberťáci nikdy předtím
nepřiznali.
A co my, učitelé? Léta odkládaná digitalizace školství se ze dne na den musela chtě nechtě rozjet.
Pravda, ze začátku jsme fungovali prostřednictvím mailů s přílohami. Denně mi přišlo na 90 mailů od
žáků a jejich rodičů. Každý mail a každou přílohu jsem musel přečíst, do odpovědi napsat opravu a
případné dotazy zodpovědět. Protože na začátku nebyl přesně stanoven čas na odesílání úkolů, stávalo
se zcela běžně, že jsem fungoval na PC od šesté ranní do desáté večerní téměř sedmí dní v týdnu, tedy
včetně víkendů. Kdo chtěl práci dělat poctivě a nenechat vše na chudácích rodičích, neměl jinou
alternativu. Rodinný život zejména na začátku šel bohužel stranou. Pochvaly ze strany rodičů mi však
dodávaly potřebnou sílu vydržet.
Časem jsme přešli na formu videokonferencí a nakonec i na MS Teams, kde fungujeme i nyní. Online
hodiny už mají zcela jinou formu a úroveň a začínají se přibližovat těm prezenčním, byť být s dětmi
naživo vskutku nic nenahradí. Samozřejmě se tu a tam stane, že se nevyhnete vtipným situacím. Pokud
vyvoláte žáka bez kamery a on vám neodpovídá, nevíte, zda je to tím, že má nekvalitní spojení, či tím, že
jaksi není fyzicky úplně přítomen, byť jeho jméno tam svítí. Pak se výmluvy typu právě jsem byl na WC
či snídal jsem stanou už pro vás denním chlebem. Nepřekvapí vás už ani omluvenka o tom, že žákyně
nemůže být online, protože si jedou s tátou vyzvednout opravené auto.
Kdo z laické veřejnosti měl tento rok pocit, že učitelé měli od března do prosince dovolenou a vše
nechali na rodinách, neví vůbec, o čem mluví.
Distanční výuka se na podzim vrátila a nyní fungujeme v rámci jednotlivých tříd v hybridním režimu
jeden týden doma a jeden týden ve škole. Není nic náročnějšího než vést distanční výuku a opravovat
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vskutku všechny práce např. 90 žáků ze tří předmětů. Být jednu hodinu online a pak během pěti minut
přejít do třídy, kde jsou žáci již prezenčně, také není úplně jednoduché, ale dá se to zvládnout.
Na jaře jsem se upínal k létu a prázdninám a opravdu věřil, že vše skončí a vyřeší se. Podzimní vlna mě
tak překvapila o to více. Nyní je už opravdu těžké hledat nějakou naději, byť doufám, že vakcinace na
jaře snad vše vyřeší. Do té doby budeme muset stále řešit, jak známkovat děti na dálku a jak vyřešit
onen propastný rozdíl a otevírající se nůžky mezi školáky s výborným podnětným rodinným prostředím a
těmi, kteří měli prostě doma smůlu. Naštěstí se však naše škola může pochlubit tím, že potřebným
notebooky na podzim zapůjčila a online fungovali téměř všichni, což zdaleka nemohou říci i školy další.
Nezbývá než doufat, že očkováním problém skončí a my se vrátíme do zaběhlých rituálů, kdy už zase
budou děti chtít prázdniny, a ne jít do školy, a budou se znovu těšit na tělocvik a učitel už se jim nikdy
,,sekat“ nebude.
Ovšem půjde se vrátit úplně zpět a chceme to vůbec? Věřím, že nad podobnou úvahou nepřemýšlíme jen
my učitelé, ale třeba i vy, čtenáři firemního Občasníku. Ale to je už na jiné téma…
Přejme si tak nyní hlavně hodně fyzického i psychického zdraví, sil a vytrvalosti. Jedině tak to dáme a
jedině tak nás to posune zase dál...
Pro Občasník oslovila syna
Hana Luxová, servis

Volný čas v době plné protikoronavirových opatření
Rok 2020 je opravdu jiný, plný všech možných nařízení, opatření a zákazů…
Na začátku roku by nikoho nenapadlo, že nám bude znemožněno vykonávat většinu našich koníčků a zájmů.
Nikdo z nás si nedokázal představit, že v dnešním světě nám bude něco zakázáno! Nebudu se tu vyjadřovat ke
všem zákazům a nařízením, které vláda udělala, protože bych se rozčílila, a to mi zato nestojí.
Chtěla bych přiblížit, jak v této situaci trávíme volný čas. Na jaře, kdy byl omezen pohyb občanů, se moje
každodenní procházky se psem hodně změnily. Většinou vyrážíme do lesa nebo na louky, kde je
pravděpodobnost, že potkáme co nejméně lidí, aby pes mohl být na volno a pořádně se proběhnout. V této
době jsme však v lese míjeli tolik lidí jako ne za celý rok! Dokonce jsem potkávala pejskaře, o kterých jsem ani
netušila, že domácího mazlíčka mají. Buď ho nikdy nevenčili, nebo vyšli jen před dům a zpátky domů.
Obchody, služby, restaurace a fitness centra - vše bylo tehdy zavřeno - a tak lidé v hojném počtu vyráželi do
přírody. Mně osobně se to moc nezamlouvalo, protože jsem přišla o samotu a klid.
Po rozvolnění se ale vše vrátilo do starých kolejí – v lese klid, ticho, samota, minimum stálých návštěvníků...
Na jednu stranu jsem tomu ráda, ale na druhou stranu mě mrzí, že lidé vyhledávali přírodu pouze v nouzi – jako
jedinou možnost odreagování.
Na podzim se příroda ukládá k zimnímu spánku…
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Mnozí Jabloňáci všech věkových kategorií, včetně mě, míří na stadion a využívají novou tartanovou běžeckou
dráhu…
Kde asi budeme trávit volný čas na jaře 2021?
Eva Jansová
Finanční účtárna

Jak zlepšit svou imunitu aneb Laické pojednání o zdrojích vitamínu D
Tady na severu bydlím necelé tři měsíce. Tak nějak jsem tušila, že zde bude trochu jiné počasí,
než na které jsem byla zvyklá, ale popravdě tohle jsem nečekala! Někdy mám pocit, že jsem
se přestěhovala za polární kruh - tolik mlh a tak málo slunce si ve svém dosavadním životě nepamatuji!
Vzpomínám si ale na vtipnou hlášku jednoho architekta, který měl u nás ve městě projektovat
park u kostela, který stál poblíž kruháče „vyzdobeného“ zelení. Říkal: „Dva nevkusné prvky pohromadě,
hm. Ale co, mínus a mínus dává vždycky plus.“ Beru tedy zdejší klima na milost, užívám si ho a zjišťuji,
že zatímco u nás na jihu se nosí sukně jen, když je opravdu teplo, tady je můžu nosit i v prosinci, a
nejsem za exota.
To menší množství slunečního záření mě přivádí k další myšlence. Dá se tady na severu
načerpat do těla alespoň trochu přírodního vitamínu D? Toho malého zázraku, jehož dostatečné
množství v těle by vám mělo zajistit dobrou kondici, pevnější kosti a svaly, lepší imunitu, méně depresí!
Zkrátka byste s ním měli být více free a na pohodu a taky odolnější vůči všem virům, tedy i letošní
jedničce mezi viry – covidu. Tak co myslíte, dá se to, nebo nedá? Podle toho, co jsem si o tomto
tématu našla, to vypadá na jedno velké ne.
Lidé žijící na jihu (teď myslím opravdu na jihu – v Itálii, Řecku, Španělsku apod., ne mých
usmolených 90 km kousek od Olomouce) stojí před volbou – bojím se víc rakoviny kůže, nebo
nedostatku vitamínu D?
Cože je to za otázku? Posuďte sami. Lékaři radí vyhýbat se přímému slunci v době od 10 do 14
hodin, chránit se opalovacími krémy, abyste náhodou neskončili s rakovinou kůže. Naproti tomu jiné
studie ukazují, že vitamín D, který zlepšuje imunitu, a tak kromě jiného snižuje riziko vzniku rakoviny (i
kůže), se do organismu vstřebává jen v případě, že sluneční paprsky na tělo dopadají pod správným
úhlem. V naší zeměpisné šířce je to zhruba od 15. dubna do 30. září v době od 10 do 14 hodin. Čím
blíže jste rovníku, tím více a déle na vás může působit sluneční záření s tím správným účinkem. Navíc
velmi dobře proniká mořskou vodou až do hloubky několika metrů. Proto se lidé u moře lépe opálí a
stejně jako mořské ryby si vytvoří velké množství vitamínu D.
My tady na severu jsme vlastně šťastní lidé, my takové dilema rozhodně řešit nemusíme.
Vzhledem k tomu, že letos se moc na jih cestovat nedalo a nikdo neví, jak to bude dál, tak nám stačí
praktikovat jedinou možnou variantu – pokaždé, když se tady objeví slunce, odhoďme ze sebe vše,
co se dá (samozřejmě při zachování vší počestnosti), a po zbytek času pojídejme tučné mořské
rybičky, houby sušené na slunci a vaječné žloutky.:-)
Snad vás trocha teorie neodradila a prokousali jste se až sem. Možná byste na závěr chtěli
nějaké to moudro, aby váš čas nepřišel vniveč.
Život je prý možné chápat jako sled promarněných příležitostí, takže se snažme, aby ty naše
skutečně prožité příležitosti byly aspoň tak dobré, jako ty, co jsme promarnili.
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Máte pocit, že pracovat na směny má jen samé nevýhody a že být kancelářskou krysou
jen na ranní je mnohem lepší? Asi si říkáte, že zase nebudu souhlasit. A máte pravdu, alespoň
v souvislosti s naším starým známým vitamínem D. Díky tomu, že se dostanete na slunce i v době, kdy
vaši kůži protnou paprsky slunce pod správným úhlem, máte vy, směnující dámy, větší šanci, že
budete mít déle pěkný úsměv a hezčí nožky bez osteoporózy, a vy, pánové, že zůstanete déle muži
s dostatkem testosteronu.
Simona Dvořáková
Finanční účtárna

Co mi vzal a dal koronavirový rok 2020
Na podzim roku 2020 nás čekala plánovaná „životní cesta“ - trek kolem Annapurny / 55 km dlouhý
himalájský masiv /.
Hned v lednu jsme se začali připravovat „na kopečky“. Ranní pětikilometrová cesta pěšky do práce byla v rámci
tréninku. Malák jsem vyšlápla v polední pauze. :-)
V březnu přišla první vlna covidu.
Mně uzavřela dočasně papírnictví a já jsem se poprvé v životě ocitla u pásu. Moje třetí noční dvanáctka skončila
pořádnou angínou...
Na jaře se zrušila naše „životní cesta“. Tak jsme podnikli alespoň
Přechod hřebene Orlických hor. Z Olešnice jsme dorazili domů za dva dny. Při spaní pod širákem nás
přepadla pořádná bouřka, ale dali jsme to. :-)
V červenci se z ekonomických důvodů natrvalo uzavřelo papírnictví. S těžkým srdcem jsem po 25 letech
opouštěla sešity, tužky, pera…
a nastoupila do prodejny s elektrospotřebiči.
Ale život jde dál…
Tak jsem si řekla: „ Co tě nezabije, to tě posílí.“
V říjnu udeřila druhá vlna pandemie. Tentokrát postihla i mě a upoutala mě na lůžko. Právě ten den
jsme měli odlétat do Himalájí... Znovu jsem si připomněla: „Co tě nezabije, to tě posílí.“
V listopadu jsem znova nastoupila na pokovenou. Tam jsem poznala mnoho lidí - pracovitých,
ochotných i těch, kteří chodí do zaměstnání / ne do práce/ jen pro peníze a dál je nic nezajímá.
Myslím si, že ten měsíc strávený ve výrobě mně hodně dal. Uvědomila jsem si, jaký kus práce stojí za
tím, než opustí firmu kamion naložený výrobky. Ať už je to práce managmentu, nebo lisařů.
Byl to pro mě zvláštní rok! Došla jsem k poznání, že jsme si přestali vážit obyčejných věcí. Máme se až
nezaslouženě dobře a unikají nám všední věci. Vždyť nikoho nic nestojí se na druhého usmát a pomoci, když je
třeba. Vážit si fungující rodiny, společné snídaně, krásného dne...
Přeji všem klidné Vánoce, pokoru v srdci a hodně zdraví.
Blanka Mrázková prodejna
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Vyhodnocení podzimní části soutěže
Dej flek na hru a přidej se k nám!
Na podzim jsme odstartovali další díl soutěže „Dej flek na hru a přidej se k nám“!
Jedná se o firemní sportovní soutěž dvojiček, podporující zdravý pohyb.
Stejně tak jako v předchozích kolech bodovaly zkušené týmy, které pro sebe a pro své zdraví pravidelně
něco dělají.
Podzimní části nahrává disciplína plavání, cyklistika, sálový sport a běh. Z toho důvodu se na prvních
třech příčkách pravidelně objevují stejná jména. Dámy většinou plavou, pánové běhají nebo prohánějí
své bicykly. Do soutěže jsme zařadili i dálkové pochody a rychlochůzi. Každý holt podle svého gusta! :-)
Letošní vyhlášení výsledků uveřejňujeme pouze touto cestou - v Občasníku.
Vítězové této „zdravé“ soutěže obdrží od firmy dárek v podobě voucheru na nákup bravospotřebičů
v hodnotě 1500,- Kč s vyzvednutím na naší podnikové prodejně.
Zároveň vyhlašujeme další, již třetí kolo této soutěže ve smyslu dělej něco pro své zdraví, která začíná
díky příznivcům zimních sportů 1. ledna 2021 a bude trvat do 31. 5. 2021.
Tak dej flek na hru a přidej se k nám! 
Žádosti do soutěže přijímá personální oddělení.

Výsledky podzimní soutěže:

Pořadí týmů - jablonské
bodování
Pořadí
1.
2.
3.
4.

Extraliga
K.Štěpánek, E.Kyllarová
V.Kalousová, J.Toman
M.Žemlička, L.Krejčová
K.Slavík, J. Ježková

Body
8270
7096
5974
5931

Milan Žemlička, sportovní referent
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Utajený šéf
Zachytili jsme objektivem dva aktéry z pořadu TV Nova Utajený
šéf.
Radim i Miloš to zvládli rozhodně na jedničku. Ostatní
samozřejmě také, ale Miloš byl prostě extra třída, a když jsme
v minulém Občasníku psali, zda jeho podoba s populárním
hercem Burianem, může být jen čistě náhodná, nabízí se
skutečně otázka, zda ano či ne . Grimasy a mimika Miloše,
které použil ve filmu, byly na profesionální úrovni velikánů
českého filmu.
Trochu si to pokazil tím, že učil pana ředitele kouřit ve fabrice,
ale na druhé straně mu je odpuštěno po té, co přijal fakt, že
nové koště dobře mete.
A to je pravda.

Děkujeme všem, kteří se na pořadu podíleli, ať už byly před kamerou či v pozadí příprav.
Milan Žemlička
Personální oddělení
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V sobotu 28.8.2021 v 9:00 hodin

Zveme Vás na Den otevřených dveří k 100. výročí založení naší firmy.

Spokojené Vánoční svátky
a
všechno dobré v novém roce
spolupracovníkům, přátelům
a čtenářům občasníku
Přeje redakce občasníku

