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ÚVODNÍKY

IB ON-LINE LÉTO A PODZIM 2012
- 25. srpna jsme uspořádali Den otevřených dveří (DOD) 

souběžně se Dnem otevřených dveří pro zákazníky (DO-
DEZ). Během této soboty naši fi rmu navštívilo téměř 4.000 
lidí, kteří odcházeli spokojeni i nadšeni. Akci považujeme za 
vydařenou.

- 25. srpna proběhlo i  setkání DODEZ, tj. schůzka s ob-
chodními partnery divize D5. Z celé České republiky a ze 
Slovenska k nám přijelo na 200 obchodníků, kteří využili 
příležitosti DOD a současně si prohlédli  i  naši továrnu. Z 
našeho dnes už výjimečného KnowHow byli všichni nesmír-
ně nadšeni, což se  projevilo v objednávkách. Akce se zdařila 
a významně posílila růst divize D5 v roce 2012. 

- téhož dne bylo otevřeno spolupracovníkům naší fi rmy 
Atrium

- tomto roce jsme získali okolo 80 nových zákazníků, kteří 
prodávají značku Bravo.

- pro vybrané fi rmy jsme odstartovali akci Bravo 4 …(Bra-
vo pro…), v jejímž rámci jejich pracovníci obdrželi osobní 
karty s osobním přístupem do e-shopu Bravo a s výraznými 
slevami na naše zboží

- v srpnu jsme se zúčastnili předvádění techniky pro vinice 
ve strmých svazích na vinicích na řece Mosel v Th örnychu v  
Německu, kde se rozkládají údajně nejstrmější vinice světa. 
V soutěži s pásovými roboty bylo Motúčko spíše kuriozitou, 
ale velmi dobře přijímanou. Předváděl Milan Repa, používal 
v Motúčku integrovaný naviják  a nakonec vyvezl do svahu i 
stotřicetikilového pořadatele.Německy obchodně jednal náš 
přítel Jan Vaněk.

- lidový vynálezce Klepetek začal vyrábět na bázi pohonu 
Motúčka elektrický zahradní traktůrek s pohonem 4x4. Jeho 
první výrobek, traktůrek 1x3, byl již vyroben a můžete jej  
zhlédnout v akci na videu na recepci.

- v srpnu zasedal Nadační fond nadaných a rozdělil po-
třebným  350.000 (Kč)

- za účasti asi čtyřiceti lidí proběhl 27. září v Atriu večer  
-  premiéra časosběrného snímku Anděl už má zase křídla

- v nastávajícím roce natočíme druhý díl seriálu o Andě-
lech

- 14. října jsme uspořádali v jablonském í-čku vernisáž vý-
stavy Nepotrestané zločiny komunistů. Výstava  trvala do 
11. listopadu a navštívilo ji více než 400 lidí.

- v Nástrojárně jsme úspěšně rozběhli CNC hrubovací 
frézku Tyntech v ceně 2,5 milionu Kč.

- v Lisovně jsme za více než 1,5 milionu Kč vybavili lis 
Kraus-Maff ei 1.100 tun novými termy a připojovacími sou-
stavami medií. Vybavení znamená podstatné zkulturnění 
práce a úspory času při výměnách forem.

- během léta jsme v rámci akce Veselá údržba obnovili 
podstatnou část nátěrů, resp. místy i omítek vně i uvnitř fi r-
my. Vydatně nám v tom pomohli brigádníci z řad dětí našich 

spolupracovníků.
- natočili jsme nové krátké fi lmy: IB není lakomý, Lisovna, 

Nástrojárna, Kvalita v IB a Firma svobodných spolupracov-
níků, které můžete zhlédnout na recepci a na našich webo-
vých stránkách

- rozšířili jsme zařazení spolupracovníků do druhého pilíře 
– tedy soukromého penzijního připojištění

- připravujeme celou řadu investic, které jsou zmíněny v 
článku 2013 – Plnou parou vpřed!

- technologičtí vynálezci již mají na kontě 12 průmyslo-
vých kamer, které permanentně kontrolují bezmála čtyřicet 
typů výlisků, dále dva automatické přípravky na kontrolu 9 
typů výlisků a připravují dalších 8 včetně barevného rozpo-
znávání

- dále technologičtí vynálezci připravují opracování ter-
mosetických výlisků 6-osým robotem namísto dosavadního 
ručního, zkoumají odstraňování  případně nevyhnutelných 
otřepů na termoplastových dílcích(např. po nevyhnutelném 
odvzdušnění) laserem a mikroplazmou, pracují  na inteli-
gentní formě a několika dalších pokrokových úkolech

- 30. listopadu zasedal Nadační fond nadaných, který po-
třebným – v podstatě samým handicapovaným -  rozdělil  
přes 250.000 (Kč).

- připravujeme tříkolové verze Motúčka  (vedenou a trak-
tůrkovou)

- proběhla ofi ciální  školení PZP na řídicí systémy Haide-
heim

- laparoskop v provozu -  jak jsme informovali v jarním 
čísle Občasníku -  naše fi rma byla generálním sponzorem 
Projektu pořízení  laparoskopu Orlickoústeckou nemocnici.  
Projekt se trochu opozdil, nicméně v listopadu byl v Or-
lickoústecké nemocnici slavnostně předán do provozu nový 
laparoskop, na který naše fi rma přispěla částkou 300 000 Kč 
a dalšími 30 000 Kč přes Nadační fond nadaných.  

- fritézy do Brazílie – v říjnu jsme na Montáži začali mon-
tovat první fritézy, které poputují až do vzdálené Brazílie. 
Fritézy se vyrábějí pod značkou Walita-Philips, a to hned 
ve dvou verzích – nízkonapěťové na 127V a klasické vyso-
konapěťové na 230V. Ročně bychom měli do Brazílie dodat 
přibližně 30 000 těchto fritéz, z toho dvě třetiny budou v 
nízkonapěťové verzi.

- motúčko na výstavě SpogaGafa v Německu – V září 
jsme se zúčastnili s Motúčkem mezinárodní výstavy Spo-
gaGafa v Kolíně nad Rýnem. Jedná se o jednu z největších 
výstav malé zemědělské techniky v Evropě. Motúčko tam 
slavilo obrovský úspěch! Kromě velkého zájmu ze strany ná-
vštěvníků, doslova z celého světa, zaujalo Motúčko i repor-
téry a novináře, a to jak místní – natočili s námi reportáž do 
veletržních novin, tak i novináře z Belgie a Holandska, kteří  
o něm napsali články do časopisů a natočili reportáž do ho-
landské kabelové televize. V současné době se snažíme o to, 
abychom kontakty získané na této výstavě v co největší míře 
„přetvořili“ v kontakty zákaznické.
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- kangaroos love Mobarrow – v prosinci se na Montá-
ži připravují Motúčka, která zamíří až k protinožcům, a to 
konkrétně do Austrálie. Jedná se o první dodávku 140 ks 
Motúček (celý kontejner) pro našeho australského zákazní-
ka, který je chce prodávat jak v Austrálii, tak i na Novém 
Zélandě. Doufáme, že se Motúčka budou klokanům líbit a 
příští rok těch kontejnerů bude ještě mnohem více!

- motúčko novinky – někteří z vás to víte, mnozí aleještě  
ne, začali jsme prodávat dvě nové verze Motúčka – v prvém 
případě se jedná o MotúčkoPower, které má motor 300W 
( stávající verze 250W ), silnější rám, širokou pneumatiku a 
elektronickou brzdu v základní výbavě.  MotúčkoPower má 
tedy větší výkon a je určeno do opravdu extrémních pod-
mínek.  V druhém případě se jedná o Motúčko pro dámy 
s názvem Motúčko Soft, které je ve žluté barvě,   s lehčím 
akumulátorem a lehčí – plastovou korbou.  Z toho plyne, že 
je celkově lehčí, takže dámy se opravdu nemusí bát, že by se 
s ním nadřely.

- nový projekt pro Škoda Auto - další nová škodovka 
bude jezdit s plasty vyrobenými u nás. Získali jsme nový 
projekt na výrobu forem a následné lisování pro tohoto vý-
znamného zákazníka. Tento projekt znamená kapacitní na-
plnění Nástrojárny na dva měsíce a po startu sériové výroby 
i nezanedbatelný obrat pro Lisovnu.

- D5 neprodává pouze výrobky pod značkou BRAVO – 
pro vaši informaci  - kromě BRAVO výrobků -   v letošním 
roce jsme  uvedli na trh 52 nových výrobků nesoucích naši 
značku -  prodáváme i výrobky dalších značek a dodavatelů, 
jako jsou :  Orion ( výrobníky sodovky, pánve, keramické 
nože ), Kaercher( vysavače, tlakové čističe,…), JCB ( bater-

ky) , Salter (kuchyňské a osobní váhy), Kenwood (kuchyň-
ské roboty, odšťavňovače, konvice, ..) , DeLonghi(espressa, 
kávovary, kávomlýnky, ..), AutoKelly (konvice do auta, au-
todoplňky), Ritter (kovové i plastové kráječe německé výro-
by ), Bielmeier(zavařovací hrnce, sušičky ovoce), Vivanco 
( sluchátka), Solight( prodlužovačky, spojovací materiál), 
Snaige ( chladničky a mrazáky). Všechny tyto výrobky jsou 
k dostání v naší fi remní prodejně za velmi zajímavé ceny.

- na konci listopadu jsme se zúčastnili výstavy Euromould 
2012. Během čtyř dnů trvání náš stánek navštívilo o 25% 
potenciálních zákazníků více než loni.

- 23. listopadu jsme uspořádali pro zájemce v našem Atriu 
první přednášku - Dějepis podle pravdy.

- v pátek 14. prosince jsme uspořádali pro bývalé spolupra-
covníky – nyní důchodce  - vánoční večírek pod již vžitým 
názvem Akce Důchodce.Nyní se konala v Atriu.

- o den později, v sobotu 15. prosince, jsme se sešli na 
klasickém vánočním večírku spolupracovníků Splnění, ten-
tokrát opět ve Filipinu

-  obdrželi jsme řadu ocenění v soutěži Firma roku, o kte-
rých se dočtete na dalších stránkách

-  přednášky pro zájemce v Atriu budou po novém roce 
pokračovat. Na velmi úspěšnou Historii podle pravdy Mgr. 
Aleny Šafářové a Martina Šlesingra navážeme tématy jako 
jsou například  Medicína trochu jinak; Železný kříž  1938-
1945; 100 omylů fyziky a další.

- v prosinci proběhla velkoplošná rozhlasová reklama Bra-
vo na Frekvenci 1 

redakce Občasníku

2013: PLNOU PAROU VPŘED!

Nepovažuji přelom roku za nějaké super významné datum 
a silvestrovskému veselí se vyhýbám. Několikrát se mi po-
dařilo na Silvestra usnout doma  na sedačce  před televizí s 
tácem obložených chlebíčků,a to nejen před půlnocí, ale už 
asi v deset večer.

Jako omluvu proti výtkám rodiny za takovéto nevhodné 
chování používám slova tibetského Dalajlámy, který, když 
se ho kdysi ptali, jak se připravuje na přelomové datum 31. 
prosince 2000, odpověděl lapidárně: Jeden den -  jako každý 
jiný! 

Přesto bývá přelom roku důvodem k bilancování ekono-
mickému, provoznímu, investičnímu, vývojovému. Občas 
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se zkrátka bilancovat musí.
 Začneme-li tedy vývojem obratu naší fi rmy, pak se 

nám v letošním roce pravděpodobně podaří zastavit propad 
obratu z minulých let, který byl způsoben především ukon-
čením projektů pro Philips Klagenfurt a pro Ikeu, které ob-
ratově stály vysoko. V závěru roku se rozběhla z Montáže 
stodvacetivoltová fritéza Cactus Wallita do Brazílie a první 
kontejner Motúček do Austrálie, Lisovna předpokládá ten-
tokrát provoz  i mezi svátky a rovněž tak je zatím zakázkově 
slušně v Nástrojárně. 

Naše situace v nadcházejícím roce bude dána šesti faktory: 
1. Celkovou světovou hospodářskou situací
2. Ekonomickou situací a obchodní přízní našich stávají-

cích zákazníků
3. Totéž u potenciálních nových zákazníků
4. Naší vlastní schopností pozitivně ovlivnit body 2 a 3
5. Naší vlastní schopností vyvíjet a prodávat vlastní vý-

robky
6. Nezbytným příslovečným kouskem štěstí
Pojďme se v maximální stručnosti podívat shora uvede-

ným bodům na zoubek.
Ad 1. Komentáře jsou nošením sov do Atén (lidově dříví 

do lesa).Dají se očekávat dva průběhy: A.Světové hospodář-
ství se bude ještě jakž takž rozvíjet na základě tištění nových 
peněz a zvyšování starých dluhů.

B. Světové hospodářství již v příštím roce upadne.

Provedené hlavní 
investice 2012

Hodnota Popis/Důvod

Lisovna: Th ermy-
,Zrychlení seřizo-
vání, Gravimetric-
ká zařízení

3 Mio Kč Zefektivnění vý-
roby/Zvýšení kva-
lity/Zkulturnění 
práce

Nástrojárna:Brus-
ka CNC na plo-
cho ELBB, CNC 
hrubovací frézka 
Tyntech ,měř ic í 
centrumWenzel

7 Mio Kč Zefektivnění vý-
roby/Zvýšení kva-
lity/Zkulturnění 
práce

Společné : Atrium 1,7 Mio Kč Kultura stravování 
pro pracující

Společné: Nové 
servery a disková 
pole

1,3 Mi Kč Provozní nutnost

Obchodní kance-
lář a SaM:  3 Octá-
vie

1,1 Mio Kč Provozní nutnost

Společné: Parkovi-
ště, ČOV,zateplení

1,5 Mio Kč Zkulturnění bu-
dov

Doprava:Nový ka-
mion Volvo

3 Mio Kč Rozvoj střediska 
dopravy

Nyní plánované 
hlavní investice 

2013
Hala těžké Nástro-
járny a Lisovny

20 Mio Kč Rozšíření výrob-
ních možností

N á s t r o j á r n a :  
Bruska na kulato/
Drátová řezačka/
Vyvrtávací cent-
rum/druhá hrubo-
vací CNC frézka

18 Mio Kč Zefektivnění vý-
roby/Vyšší kvalita/
Rozšířené výrobní 
možnosti

Lisovna: strojní 
vybavení 

25 Mio Kč Zefektivnění vý-
roby/Vyšší kvalita/
Rozšířené výrobní 
možnosti

V obou případech je velmi tvrdé přistání, spíše pád nevy-
hnutelný a rozdíl je jenom v tom, jak moc času se dá za pří-
šerný populizmus koupit. Rok, dva, pět nebo snad dokonce 
deset let?

Ad 2.;3.;4. Pro tyto body platí společně následující přibliž-
ně stejný postup:

-byť se požadavky na splnění dodávek a na  kvalitu někdy 
zdají velmi náročné, je nutné je plnit, neboť je to běžná sou-
část a samozřejmost dnešního průmyslového světa

-požadavky zákazníků na snižování cen pečlivě vnímat a 
maximálně racionalizovat vlastní výrobu tak, abychom byli 
produktivnější a efektivnější než naše konkurence

-být o příslovečný krok napřed před konkurencí také tech-
nologicky, to znamená tím, co umíme a na co máme tech-
nické vybavení. Nedostatek pokroku znamená propad do 
kategorií nižších dodavatelů a postupný zánik.

-být obchodně a technicko - manažersky dodavatelem pří-
jemným, vlídným, komplexním, který se umí postarat, není 
na něho nutné dohlížet  a který svému zákazníkovi poskytuje  
službu „ na klíč“.

Ke splnění nastíněných bodů směřuje celý život naší fi rmy. 
Je trochu obtížné vyhmátnou a vyjádřit  v několika větách 
podstatu. Pokusím-li se o to, pak:

A. Nepochybně platí okřídlená věta, že stroje bez lidí 
jsou jen hory železa a elektroniky a naše prvotní úsilí bylo, 
je a bude zaměřeno na získání a udržení nejlepších, velmi 
dobrých a aspoň k lepšímu průměru náležejících spolu-
pracovníků. Věc podrobněji rozvádí Motivační plán, který 
vyšel opakovaně v Občasníku, najdete jej na nástěnkách, u 
svých vedoucích, v personální kanceláři, na našich webových 
stránkách.

B. Ani nejlepší lidé nesvedou nic bez potřebné moderní 
techniky. Investice provedené v letošním roce a především 
investice objednané a plánované na rok příští jsou impozant-
ní:

C. Ani výteční pracovníci ve spojení s nejmoderněj-
ší  technikou nejsou ještě automatickou zárukou úspěchu. 
Jsou nutné správné myšlenky, správný směr, velké nadšení, 
nezřídka obětování části vlastního pohodlí  a hladce běžící 
koordinace a součinnost  jednotlivých součástí jako v dobře 
namazaném stroji. 

Záměrně ponechávám tento bod na přemýšlení každému 
samostatně. Troufám si říci, že je z celého článku ten nejdů-
ležitější!

Ad 5. Souvisí s bodem předcházejícím. Budeme-li o krok 
napřed v technologiích, pak je vývoj a uvedení na trh dalším 



5

Občasník - 3/2012

a ještě náročnější stupněm. Ale přeskočit ten předcházející 
nelze. Někdy se děsím některých mladých spolupracovníků 
včetně strojních inženýrů, kteří přijdou na schůzku vyná-
lezců či technologických vynálezců (jak napůl vážně, napůl 
žertovně naše dva týmy nazýváme) a bez uzardění se promlčí 
celou schůzkou od začátku až do konce. Probůh, takhle to 
nejde, to musíme změnit! A jestli jim to doma nevysvětlili 
– z důvodů nepochopitelných - jejich rodiče, pak je tomu 
musíme naučit my, zde v práci, a to neprodleně, dokud je 
ještě čas!!! (Choďte, dokud máte světlo, ať vás nezachvátí 
tma! – Jan 18-38 a sluneční hodiny na  starém jablonském 
starém hřbitově).

Ad 6. Seč se to nezdá, příslovečný kousek štěstí není pouhá 
loterie, ale má daleko širší souvislosti a pravděpodobně on 
buď hýbe, nebo je aspoň velmi důležitým faktorem celého 
vesmíru. Kvantoví fyzikové a nekonvenční psychologové jej 
nazývají synchronicitidou a serendipitou a možná vás na-
padne v této souvislosti  více po přečtení celého Občasníku.

Takže naplněni důvěrou a optimizmem vyrazme plnou pa-
rou vzhůru do nového roku!

Kvido Štěpánek
ředitel firmy

-------------------------------------------------------------------------------

HISTORIE VŠEOBECNĚ

DŮM Č. 5

Na život v Jablonném  za první republiky, protektorá-
tu a krátce po válce vzpomíná dcera armádního generála 
Ludvíka Krejčího paní Marie Žižková.

17
Přijížděla jsem domů vždycky plná očekávání, co hrozné-

ho se dozvím a co se všechno událo.
Nejsmutnější bylo, že začala postonávat babička.  Vždycky 

byla tak tichoučká, sedávala  celé dny v ložnici a přece – když 
v r. 1951 zemřela, zbyla po ní velká prázdnota. Dědeček to 
těžce nesl, měl ji moc rád .  A k tomu starosti s fi rmou, řeči o 
znárodňování -  není divu, že ho začalo zlobit srdce. A když 

k znárodnění nakonec v r. 1952 došlo, už tuhle pohromu 
neunesl a  v srpnu zemřel.

 Spolu s fi rmou byl znárodněn i dům, kde jsme bydleli, a 
elektrárna.

Výroba i dílny zůstaly zpočátku tam, kde byly, ale všichni 
jsme se báli, že nás z bytu vystěhují – doslechli jsme se, že 
už bylo rozhodnuto kam a mamka se z toho div nezbláznila! 
Tatínek tedy rozhodl, že se bude ucházet o práci v dílně s 
nadějí, že se stěhování vyhneme, když bude dole pracovat. 
Bydlení  jsme zachránili, ale MNV byty rozdělil ( i byt strýce 
Huga), takže jsme  přišli o koupelnu, spíž, kuchyni a veran-
du. Předsíň a záchod  byly společné s rodinou pana Josefa  
Štěpánka, dílenského mistra. Měli dvě malé děti, a tak si my-
slím ( i když jsem měla ze začátku vztek), že bylo dobře, že 
jim zůstala  i koupelna i veranda.

Práce v Kooh-i-nooru tatínkovi na zdraví moc nepřidala 
– těžce snášel hluk ( měl potíže se sluchem po neléčených 
středoušních zánětech v Terezíně) , na palci pravé ruky mu 
museli opero vat palec pro rigiditu kloubu, pak následovala 
operace prostaty, když začal krvácet poté, co musel  tahat 
těžké pytle s kovovými kroužky. Nikdy si na nic nepostěžo-
val, ale  mně nad ním srdce krvácelo.  Jeho  hodinová mzda 
pomocníka činila asi 2,80 Kč, a  když mu v roce 1953 ode-
brali důchod, byla naším jediným příjmem. 

 Ostatně – nebyli jsme sami, kdo přišel o všechno! A měli 
jsme jeden druhého, dobrou rodinu a ta moravská, tatínko-
va, nás podržela!

Dům začal měnit  jak obyvatele, tak i celkový vzhled. V 
přízemí  se zrodila prodejna potravin, do které se vcházelo z 
rohu od záložny. Vchod do domu z ulice byl zazděn a pře-
místěn dozadu. Z původních obyvatel domu tu  nakonec  
zůstali jen strýc Hugo s tetou a moji rodiče.

Po čase se Hugovi odstěhovali k vnučce Evě  Milavcové do 
Prahy. Když likvidovali domácnost, teta uspořádala na chod-
níku před domem dražbu a podařilo se jí  všechno odprodat. 
Perfektní  hospodyně v každé situaci !  Bohužel jsem  to sly-
šela jen od mamky, byla bych to ráda viděla. Moc jsem tetu 
obdivovala, uměla snad úplně všechno. Malovala dokonce 
i na porcelán. A když kvetl černý bez, na verandě mívala 
naložené květy v lahvích od okurek a my jsme s Jájou mlsně 
čekaly, až „ budou“ a teta nám dá ochutnat. Ty byly !!!

A  tak tam zůstali jen naši, tatínek stále pracoval v dílně a 
mamka doma přišívala knofl íky – tenkrát se ještě „nesáčko-
valy“. Výroba se v průběhu času  přestěhovala ke Šlesingerům

a já už si vůbec nemohu vzpomenout, co se potom dole v 
dílnách  dělo  - asi se využívaly pro prodejnu potravin ? 

Přijížděli jsme domů tak často, jak čas i fi nance dovolily, 
naši  pak zase přijížděli k nám. Když pak byly děti, býval nás 
v rozděleném bytě pěkný nával!  Ale co, byli jsme zase spolu!

Domem prošlo i pár historiků. Někteří přicházeli s přátel-
skými  úmysly, někteří se  snažili 

18
tatínka provokovat. Přišlo  i  pár slídilů z StB  na domovní 

prohlídku. Jaká to ironie – za války hlídán -  a teď českými 
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lidmi  špehován! Našli se tři, kteří o něm referovali. Vím to 
ze svazku Ministerstva vnitra, který byl na tatínka veden a  
který jsem po roce 1989 měla v ruce. Ta snaha udělat z něho 
zrádce mě naprosto omráčila. Pod krycími jmény donašečů  
jsem po letech zjistila jedno, z kterého se mi udělalo špatně.

V únoru 1972 zemřel po mozkové mrtvici tatínek a v led-
nu 1979 po amputaci nohy na embolii mamka. Vyklidili 
jsme byt , půdy a sklep a předali ho Bytovému podniku, 
který dům spravoval. Dlouhé roky jsem pak v Jablonném 
nebyla…

Po  roce 1989 nám byl dům  podle zákona o mimosoud-
ních rehabilitacích vrácen, ale  nikdo z rodiny v Jablonném 
nežil a spravovat nemovitost na dálku je absolutní hrůza. 

Nabídli jsme ho k prodeji, a  jak čtenář jistě vidí, dostal se 
do výborných rukou rodiny Brožkovy. A tak –zaplať Bůh - 
dědeček a strýc Hugo mohou odpočívat v pokoji, neboť  o 
jejich dům  je dobře postaráno, a  to je přece pro nás i pro 
toto vzpomínání velice dobré. 

K O N E C

JABLONNÉ NAD ORLICÍ VE STÍNU MNI-
CHOVA 1938

Zvoní zvoní hrany zvon
Čí ruce ho rozhoupaly
Francie sladká hrdý Albion
/ = histor.název Anglie, pozn.autora/
A my jsme je milovali

Pole naše křičí Zrada
Lesy naše hučí Hanba
Řeky naše šumí Zrada
Hory naše bouří Hanba

F. Halas – Zpěv úzkosti

Ačkoli podle mnichovské dohody mělo pohraničí ode-
vzdané Německu zahrnovat pouze obce obývané obča-
ny německé národnosti a obce, kde Němci tvořili většinu 
obyvatel, říšskoněmečtí představitelé prosadili zábor i  ryze 
českých obcí / Jamné, Bystřec, Výprachtice, Horní Čermná, 
Knapovec, Hylváty/.

Dokonce osud samotného Jablonného, posledního české-
ho města na železniční trati Praha – Lichkov – Mezilesí, byl 
na vážkách. Německé úřady usilovaly o jeho začlenění do 
tzv. Sudet.

Zprávy o tom vyvolaly ve městě zděšení a paniku. Závody 
Isolit a  Telegrafi a evakuovaly strojová zařízení a sklady do 
vnitrozemí, stejně si počínali i majitelé některých menších 
výroben. Na odchod pomýšlela i řada rodin a balila zavaza-
dla.

V listopadu 1938 představitelé města odeslali šest telegra-
mů, adresovaných signatářům mnichovského diktátu, se žá-

dostí o intervenci.

Dnes telegrafujeme prosbu  na Excellenci  Duce Mussoliniho, 
aby se milostivě přimluvil u Excellence Kancléře Hitlera, aby 
Jablonné nad Orlicí nebylo zabráno. Intervenujte ihned – věc 
neodkladná – hrozí nám zabrání – neodkládejte. Jsme zoufalí 
a činíme poslední kroky – zachraňte nás.

Město Jablonné nad Orlicí

Všechny telegramy zůstaly bez odezvy, a proto ve městě 
vládla i nadále nejistota. Pominula až koncem listopadu, kdy 
se za účasti československých a německých zástupců začala 
vytyčovat demarkační /= hraniční/ čára představující součas-
ně novou státní hranici.

Táhla se od Neškudlova mlýna / VAKSTAV/ přes Paukův 
borek / U Borku/, k rozcestí na Jamné n .O /hřiště/,dále k 
lipkám nad Barnetovým kopcem /U Lipek/,k „bráně“ při 
vstupu do Hradisek, pokračovala při okraji Neškudlova lesa 
nad koupalištěm, státní silnici proťala nad budovou Kartá-
čoven / Filipinum/, odtud směřovala k rozcestí u stodol, ke 
staré vrbě a dál k bystřeckým borkům u bývalé cihelny /fa 
VACEK/.

Jablonné se tak stalo pohraničním městem – výspou v ně-
meckém území. Na železniční stanici byla zřízena celnice, 
čtyři střežené hraniční přechody se závorami začaly fungovat 
u Neškudlova mlýna, na rozcestí k Jamnému , na orličkovské 
silnici při vstupu do Hradisek a před rozcestím bystřeckých 
silnic u stodol.

Část jablonského katastru, včetně celých Hradisek, se rá-
zem ocitla na území sousedního státu. Majitelé polí ležících 
na hraniční čáře měli na ně přístup pouze na propustky.

Nepatrné úpravy hranice byly později povolovány, ale v 
hlavních rysech byl původní stav zachován až do ukončení 
okupace.

JABLONNÉ NAD ORLICÍ V ROCE 1948

Vládní krize způsobená demisí 12 nekomunistických mi-
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nistrů / 20.2.1948/ přinesla mocenský zvrat.
Zvláštností komunistického převratu v ČSR, ve srovnání s 

obdobnými procesy v jiných státech východní Evropy, byla 
skutečnost, že proběhl za podpory velké části obyvatelstva a 
že se zahraniční politika všech stran NF výrazně orientovala 
na SSSR. 

Jablonští pozorně sledovali hlášení rozhlasu o situaci v 
hlavním městě.

Na podporu KSČ se uskutečnila na Staroměstském ná-
městí demonstrace / 21.2.1948/, komunisté vytvářejí vlastní 
ozbrojené složky – Lidové milice – a akční výbory NF očiš-
ťují veřejný život od nekomunistů.

V Jablonném byl předsedou místního akčního výboru NF 
zástupce KSČ Oldřich Trojan, členy se stali příslušníci jed-
notlivých složek NF.

Sjezdu závodních rad ROH / 22.2.1948/, na kterém ko-
munisté převzali iniciativu, se účastnili též delegáti z Tesly a 
Isolitu.

Na podporu KSČ proběhla generální stávka / 24.2.1948/, 
do níž se zapojilo 2,5 mil. pracujících.

Jen málo vět je pro nás tak osudových jako tyto, pronesené 
předsedou vlády K.Gottwaldem na demonstraci na Václav-
ském náměstí / 25.2.1948/:

„Právě se vracím z Hradu od presidenta republiky. Dnes ráno 
jsem panu presidentu republiky podal návrh na přijetí demi-
se ministrů, kteří odstoupili 20.února tohoto roku. A současně 
jsem panu presidentu navrhl seznam osob, kterými má být vlá-
da doplněna a rekonstruována.

Mohu vám sdělit, že pan president všechny mé návrhy přesně 
tak, jak byly podány, přijal…“

 Dosavadní předseda MNV  v Jablonném pan Ludvík 
Chlumský  /od r.1945 za Čs.stranu národně socialistickou/ 
musel odstoupit z vedení města.

V čele MNV  v letech 1948 – 1949 stanul zástupce  KSČ 
Jindřich Beneš, rada MNV byla doplněna třemi členy. Kád-
rové změny se rovněž uskutečnily v obsazení patnácti komi-
sí, místní osvětové, knihovní a újezdní školní rady.

V červnu 1948 došlo v Jablonném ke sloučení MO KSČ 
s  MO Čs. strany soc. dem., jejímž předsedou byl od r.1945  
p. Josef Jirásek.

Do roku 1951 bylo v Jablonném dokončeno znárodnění 
všech místních závodů a provozoven / nad 50 zaměstnanců/ 
a byli  likvidováni malí a střední živnostníci…

Zemědělstvím se živil jen menší počet obyvatel města, i ti 
však byli postiženi novým uspořádáním / parcelace statků 
nad 50 ha/.

Nastupující změny se dotýkaly veškerého života ve měs-
tě…

Neuzavřená kapitola – politické procesy 50.let
Nezhojené rány z politických procesů

Politické procesy lze rozdělit do několika kategorií:
- soudní perzekuce politické povahy

- procesy politicky motivované
- soudy za politické verbální činy
- rozsudky vynášené tajnými komisemi

Političtí vězňové z Jablonného a okolí:
Josef Kalous, Vladimír Hájek, Bohumír Strnad,  
František Hotmar,
MUDr. Otto Kořínek /Ústí nad Orlicí/,
Pplk. Petr Duda /Žamberk/,
Pplk. František Čadek /Žamberk/,
Bohumil Dvořák /Králíky/,
Josef Kacálek /Lanškroun/,
Vincenc Mareš /Horní Čermná/, Jan Kvapil /Výprachti-

ce/...

Pro zájemce: 
PhDr. Jan Kalous Ph. D. – 1. náměstek ředitele Ústavu 

pro studium totalitních režimů, ředitel Odboru zkoumání 
totalitních režimů - Politické procesy v Československu a ve 
střední Evropě stati v časopise Securitas Imperii studie v re-
vue  Paměť a dějiny

R. Dušek, M.Macková – Osudy politických vězňů 1948-
1989 – zdokumentováno na území okresu Ústí nad Orlicí 

Alena Šafářová
učitelka

MY, LIDÉ…

Svět se nestal nemravným, takovým vždy byl... Ocenění nedo-
stane vždy ten, kdo je ho hoden více. Nedávno, ve věku 98 let 
umřela žena jménem Irena Sendler. Během druhé světové války 
získala povolení k práci ve varšavském ghettu jako instalatérka 
a svářečka. Měla k tomu svůj důvod. Irena věděla o plánech 
nacistů se Židy. Na dně tašky s nářadím vynášela děti z ghetta, 
v zadní části svého náklaďáku měla místo pro starší děti. Tam 
také vozila psa, kterého vycvičila štěkat, když auto projíždělo 
branou. Vojáci to nechtěli řešit, a tak štěkot mohl zamaskovat 
zvuky, které děti mohly vydávat. Během své činnosti  dokázala 
takto zachránit 2500 dětí. Nacisti ji chytili,  přelámali nohy, 
ruce a brutálně ji ztloukli. Přežila jen zázrakem. Irena si vedla 
poznámky o všech dětech, které se jí podařilo osvobodit. Uscho-
vala je ve sklenici, zahrabané pod stromem na její zahrádce. Po 
válce se pokusila najít rodiče a znovu spojit rodiny. Ale většina 
z rodičů skončila v plynových komorách. Děti se dostaly do dět-
ských domovů a byly adoptované. 

V roce 2007 byla Irena Sendler nominována na Nobelovu 
cenu míru. Ale zvolená nebyla. Cenu dostal Al Gore za projekt o 
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globálním oteplování...... Dnes  jako nikdy je nutné udělat vše, 
aby svět nezapomněl, co se tenkrát stalo. Protože stále existují ti, 
kteří jsou schopni to zopakovat…

Holocaust, gulagy, koncentrační tábory, plynové komo-
ry….. pro naprostou většinu mladých lidí historie,  nic ne-
říkající prázdné pojmy z učebnice dějepisu nebo ze střípků 
zpráv. Historie pro dnešní internetovou generaci tak vzdále-
ná, že se pomalu dostala na úroveň dávných příběhů a mýtů. 
Nedávno jsem četl výsledky ankety mezi studenty středních 
škol. Odpověď na otázku „Co vám říká pojem Auschwitz?“ 
správně zodpovědělo jen 13% ze 500 dotázaných… Možná 
by bylo procento správných odpovědí vyšší, kdyby tazatel 
použil původní polský název místa. Oświęcim. Osvětim. Zní 
lépe, tak trochu víc slovansky. Auschwitz zazní jako švihnutí 
kosou….a pro tohle místo je  bohužel výstižnější. 

Jeden pátek v létě letošního roku jsem si vzal dovolenou a 
vyrazil do Horního Slezska. Místa, kde docházelo k největ-
ším zvěrstvům ve známých lidských dějinách, nejsou nijak 
daleko. Slabé tři hodinky autem… Není mým záměrem zde 
líčit popis obou táborů smrti Auschwitz – Birkenau. Chci 
jen vám, všem čtenářům, kteří v oněch místech ještě neby-
li, říci – jeďte se tam podívat. Myslím, že v sobě objevíte 
pocity, o kterých jste dosud neměli ani zdání a to vše vy-
násobte dvakrát, pokud již máte vlastní děti. Každý den se 
totiž neprocházíte místy, kde bylo ze světa vymazáno podle 
střízlivých odhadů více než milion lidí…ti lidé měli jména, 
osudy, radosti i starosti. Žili své životy, měli rodiny, manžele, 
manželky, rodiče, děti… uvidíte fotografi e, oblečení,hrač-
ky…Ve jménu zvrácené rasové ideologie byli zavražděni. 
Chladnokrevně, průmyslově, mechanicky…ideologie zase-
tá „ve správný čas, na správném místě a správnými lidmi“, 
která přece chtěla jen to nejlepší pro jeden Národ. Weltan-
schauung.

Lidé, kteří po prohlídce opouštějí oba areály vyhlazova-
cích táborů, jsou zamlklí a otřesení. Tohle totiž zapůsobí na 
každého normálního člověka. Je to něco, o čem už nechce-
me slyšet. Něco, co pokládáme za tak vzdálené…z jiného 
světa. Ale pořád jsme to MY, LIDÉ. Stejná rasa, podobné 
materiální a životní hodnoty… Opravdu si myslíte, že se nic 
podobného již nikdy nemůže opakovat? Může.  „Ve správný 
čas, na správném místě a se správnými lidmi“. A za nutné 
lhostejnosti mlčící většiny. Bez té by to nešlo. Když se ne-
poučíme ze své historie a chyb, jsme odsouzeni je opakovat.

Mezinárodní den památky obětí holocaustu připadá ka-
ždoročně na 27. ledna. Vzpomeňme si na 6 milionů lidí a  
věnujme jim pár minut svého času…vždyť to byli stejně jako 
MY, LIDÉ… 

Martin Šlesingr
personalista
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Z HISTORIE FIRMY

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ OPĚT TADY

Jako malá holka jsem se vždy těšila na 9. září. Tento den 
byl vyhlášen za bývalého režimu celostátním svátkem horní-
ků  a zůstalo tomu tak i dodnes.  V tento den vždy probíhaly 
a probíhají na různých šachtách dny otevřených dveří spoje-
né s bohatým doprovodným programem. 

Můj otec byl totiž více než 25 let horníkem, nejdříve v 
uhelných a později v uranových dolech. 

Ve sváteční den si oblékl hornickou uniformu, vzal za ruku 
maminku a nás, své dcery, a vyrazili jsme do dolu, kde praco-
val. Když jsme překročili brány dolu a dostali se na třídírnu 
uhlí, byla jsem vždy nadšená.  Mnohokrát jsem si přála, aby 
mi bylo už 18 let a mohla spolu s mámou sfárat dolů do dolu 
a všechna ta místa, kde můj táta každý den tvrdě pracuje ve 
tmě a v každodenním ohrožení života, vidět na vlastní oči. 
Byla a jsem v tomto pohledu na něj hrdá, že je/byl horník. 
Velmi rád nám o své práci doma teoreticky vyprávěl.  Takže 
jako dítě jsem věděla z nákresů, co je to ort, jak se staví stojky 
a „hajcmany“ apod. Obě dcery jsme rády jeho vyprávění o 
práci se zájmem poslouchaly. Taky se nám to kolikrát v prak-
tickém životě nebo ve školních škamnách hodilo! Nakonec 
nás to ovlivnilo natolik, že dnes si se svými dětmi povídáme 
o své práci, sdělujeme si své úspěchy  i případné neúspěchy 
a čerpáme od sebe navzájem podporu. Pro děti je to dobrý 
rozhled v jednotlivých profesích. I dnes už víme, že v našich 
šlépějích třeba ani nepůjdou.

Dříve takovéto dny otevřených dveří byly častějším jevem. 
Přelom režimu však způsobil pozastavení řady podobných 
akcí, což je pochopitelné. Začaly vznikat nové příležitosti, 
nové podniky a fi rmy a některé staré se potácely v nejistotě. 
Nově příchozí investoři se celkem logicky začali obávat úni-
ku informací, know-how. Někde se dokonce obávali odcho-
du lidí, že by náhodou mohli jít pracovat jinam, za lepším 

nebo by se mohly odkrýt jiné neduhy fi rmy.

Naštěstí na přelomu tisíciletí se naše ekonomika poněkud 
stabilizovala a řada fi rem si začala uvědomovat, že je nutné 
pro rozvoj fi rmy nikoliv izolace, ale vychovávat novou ge-
neraci odborníků a řemeslníků z řad mládeže. Ovšem jen 
vyhlášením oborů na školách a konstatováním, že strojíren-
ské obory jsou málo atraktivní, špatnou situaci nevyřeší.  Je 
dobré jednotlivé profese více přiblížit lidem, mládeži. A proč 
tedy nespojit ukázku svých fi remních úspěchů s poděková-
ním svým zaměstnancům za ně? A taky rodiče mohou této 
akce využít k tomu, že svým dětem mohou ukázat, že vydělat 
ty korunky na jejich hračky a pamlsky není zase tak jedno-
duché, jak si kolikrát myslí. 

Z výše uvedených  důvodů jsem velmi ráda, že se opět  k 
těmto dnům otevřených dní postupně přidává  více fi rem. 
Také to svědčí o stavu naší ekonomiky. Firmám se daří, je 
čím se chlubit. Jsou zralejší a váží si svých pracovníků. Vždyť 
jsou to právě zaměstnanci, kteří tvoří fi rmu!

A tak ke sklonku léta či počátku podzimu mohli lidé toho-
to regionu zhlédnout Den otevřených dveří ve více fi rmách.

První se konal po pětileté periodě 25.8.2012 ve fi rmě Iso-
lit-Bravo. Přípravy byly pečlivé a přinesly očekávaný výsle-
dek v podobě zájmu a hojné účasti. Také bylo co nového k 
vidění!

Jako další den otevřených dveří, který jsem zaznamenala, 
byl 28. 9. 2012 ve fi rmě Formplast, který se konal u příle-
žitosti 20 let existence fi rmy.

A poslední, který také přitáhl velkou pozornost lidí z regi-
onu, byl ve společnosti ŠKODA Auto, závod Kvasiny.

Všech těchto akcí jsem se zúčastnila a byla jsem mile pře-
kvapena širokým zájmem veřejnosti o ně,nejen kvůli tomu, 
že se tam něco dávalo zadarmo. Vnímala jsem to tak, že nám 
přeci jen není jedno, jak se ta naše zemička má, co děláme 
a umíme. V převážné většině v  těchto fi rmách pracují Češi 
a je vidět, že jsme řemeslo nezapomněli. Také bylo krásné 
spatřit  ty nové investice a změny ve vývoji všech fi rem.

Chtěla bych touto cestou všem poděkovat.

Nejen  organizátorům za svědomitou a nápaditou přípra-
vu, čímž tak umožnili svým zaměstnancům, aby se mohli 
pochlubit svým drahým polovičkám, kde pracují a mnohdy 
tráví 2/3 svého bdělého času. Také chci poděkovat návštěv-
níkům, že nás svou spokojenou účastí odměnili za tuto ná-
mahu. Bylo krásné slyšet slova uznání z úst seniorů a pamět-
níků a také slova tatínků a maminek, jak hrdě popisují svá 
pracoviště svým nejbližším. 

Já osobně bych zde chtěla také poděkovat panu Oldřichu 
Štanglerovi, který o našem dni otevřených dveří ve fi rmě 
Isolit-Bravo natočil krásné video a umožnil mi tak přiblížit 
mým rodičům, kteří žijí na druhém konci republiky, místa, 
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kde dnes pracuji já. 

Stejně jako kdysi před desítkami let se otec chlubil nám 
a svým rodičům, tak i já jsem mohla ukázat nejen fi remní 
prezentací, ale i pohledem účastníka dne, co nového je u nás.

Ještě jednou díky.

Šárka Slavíčková
Manažerka SaM

Z HISTORIE FIRMY

Do zaměstnání jsme nastoupil  1.10.1968, a to do oddě-
lení konstrukce. Vedoucím byl tehdy pan Jindřich Kubelka, 
který byl ve fi rmě vlastně od začátku, takže pamatoval její  
vznik. Byli jsme čtyři konstruktéři pro formy a přípravky. 
Jednoúčelové stroje a zařízení navrhoval tehdy p. Zdeněk 
Ševčík. Ten s námi sice seděl v kanceláři, ale činnost  a vede-
ní měl jiné. 

Podkladem pro dokumentaci byl výkres 2 D, požadavek 
lisovny nebo zadavatele . Dokumentace se zhotovovala tuž-
kou na bílý papír, šmírák, a to na kreslicím prkně s pantogra-
fi ckými rameny . Na šmírák se potom přilepil lepicí páskou 
průsvitný papír pauzovací, pauzák . Na něj se už kreslilo tuší. 
Pauzák se považoval za originál a díky kontrastu se z něj dalo  
kopírovat.

Tvary dílců byly  jednoduché a odpovídaly také tehdejším 
výrobním možnostem . Na výkresech byly podstatné roz-
měry  a udané tolerance . Stávalo se , že tvar , středy otvorů 
nebyly správně nakreslené, ale určující kóty byly v pořádku.

S tím nepočítal jednou významný nástrojař, ručňák. Ten 
si položil výkres na desku a důlčíkem si označil středy otvo-
rů. Když je potom vyvrtal, samozřejmě byly chybně. Tímhle 
zfušováním  si udělal  na dlouhou dobu ostudu a  takováhle  
realita mu vzala svatozář neomylného.

Výrobní zařízení v nástrojárně – úměrné době. Frézování, 
broušení, kopírování tvarů., soustružení. Bylo ta maximum 
tehdejší doby, o nových technologiích jsme věděli jen z vele-
trhů v Brně . Práce  to však byla nástrojařská, přesná a pěkná. 
Jako konstruktéři jsme chodili často  ke strojům vysvětlovat 
návrh, dopočítávat kóty a úhly, napravovat výrobní chyby, 
obhajovat řešení. To mě bavilo a dalo mně to velkou průpra-
vu praxe. Samotné nás zajímalo, jak se navržená věc vyrábí, 
zda funguje , případně proč nefunguje. To jsme považovali 
za prestižní , obhájit to. Takže nás nepřekvapovala uvítací 
věta mistra lisovny při zkoušení formy nebo přípravku : „ 
To vám, hoši, fungovat nebude .“  On to říkal vždycky a byl 

v tom trochu škarohlíd, takže to byla taková smluvená hra 
. Přípravek jsme udělali na pohon  pneumatickým válcem 
nebo motorkem místo točení klikou .Odměnou bylo to , že 
se jich pak vyrábělo mnoho a chtělo se jen to novější, rych-
lejší, modernější.

V lisovně , kde se vyrobené formy používaly,  jsme byli 
velmi často. Taky nás páni mistři nebo seřizovači nechali 
vykoupat v námi navržených nesmyslech a blbostech. Není 
větší ostudy, než když vám u zhotovené formy dají do ruky 
klíč a řeknou vám -   tak nám, Václave, ukaž, jak to máme 
upnout, když není kam ten klíč strčit .Těch příkladů bylo 
hodně a daly mě víc než čtení skript.

To dnes vidím u konstruktérů málo nebo vůbec. Techni-
ka se změnila, místo tužky je počítač, všechno jde rychleji, 
jeden člověk toho zvládne mnohem víc. Co ale platí, je to, 
že je- li pracovník lajdák nebo není-li svědomitý, není ani 
počítač, ani sebedokonalejší stroj nic platný. Není nejpod-
statnější technika, ale lidi, kteří s ní pracují.

Při konstrukci jsme používali tehdejší  normalizované sou-
části, celý systém se jmenoval RAFO , rámy forem. Patřily 
mezi to opakující se prvky, vodicí kolíky, středění a podob-
ně. Bylo to  dost propracované  a nástrojárna si je vyrábě-
la dopředu, takže  byly skladem. O cizích normách, např. 
DME, Hasco jsme sice věděli , ale nepřipadalo v úvahu si 
něco objednat nebo s tím pracovat.

Z Hasco jezdil do konstrukce Isolitu a OEZ Letohrad Ra-
kušan p. Findejs . Každoročně nám představil novinky, pře-
dal katalog  a měl s námi trpělivost. O návštěvě se musel vést 
zápis a tím, že to byl někdo ze Západu, to celé mělo málem 
policejní dozor. Měl jsem v úmyslu jako vedoucí konstrukce 
od nich něco malého koupit, nějakou drobnost, ale to ne-
bylo proveditelné. Tak jsem se mu omlouval za to, že k nám 
jezdí a my jsme nekoupili ani ventilek. P. Findejs mě prozí-
ravě  tehdy řekl : „ Pane Vacek, jednou se to tady změní , vy 
o nás budete vědět a budete u nás kupovat jak diví.“

No měl pravdu. Ještě před revolucí  udělalo Hasco  v Brně 
v hotelu  Internacionál setkání, předváděčku pro české ná-
strojaře. Sál nabitý, jídlo, pití, pivo zdarma, na stole volně k 
odběru cigára Ameriky, tehdy značně  drahá a nedostupná 
na trhu. Cigára zmizela rychle, jídlo se snědlo, nálada po-
vznešená. Někdo ukradl z nástěnky jakési součástky k for-
mám. Nevadí. Hasco je bohaté, na překvapení možná zvyklé 
, ale spíš to bylo silně nezvyklé.

Trh se otevřel a my jsme nakupovali chvíli jak diví, než  
přišli další výrobci a my se rychle naučili, že obchod se neřídí 
pivem a řízkem.

 Historie - to nejsou jenom fakta a údaje.
Jsou to drobné epizody, ze kterých se skládá hodina, den, 

rok, život… Je to taková mozaika a z ní jsem jeden  kamínek 
popsal .

Václav Vacek
Manažer Nástrojárny
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SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÉ 
AKCE

JINDROVA CESTAJJJJJJ

Jindra rád cestuje. Stejně jako malý Honzík z roztomilé 
knížky Bohumila Říhy. Ovšem s tím podstatným rozdílem, 
že Jindra je už dospělý, a dokonce je v důchodu. Tedy v in-
validním, kvůli dětské mozkové obrně, která měla i ten dů-
sledek, že se ocitl ne u dědečka na prázdninách, ale v ústavní 
péči, a to na dlouhých 20 let. Nerad na to vzpomíná. 

Raději si užívá toho, že jeho novým domovem je už čtyři 
roky Domov Betlém v Kloboukách u Brna.  Proto rád ces-
tuje – aby mohl poznávat nová místa, lidi, celý širý svět a 
dohnat vše, o co v ústavu přišel.  A možná také proto, aby 
mohl najít své uplatnění a místo -  být užitečný ostatním.

Vykonali jsme spolu řadu cest, rád se mnou jezdí na slu-
žební cesty. Jednou jsme spolu byli v Praze pro tiskoviny a 
projevil přání vidět Pražský hrad. Nerad jezdím autem po 
Praze, ale Jindrova dětská touha se zmocnila i mne. Přejeli 
jsme po nejbližším mostě Vltavu a hurá na Hrad! Stejně jako 
Švédové 26. července 1648. A stejně jako tehdy Švédům se 
nám toho dne ani  Malá Strana, ani Pražský hrad neubránily.  
Za necelou půl hodinku jsme zaparkovali na prázdném par-
kovišti před hradní stráží, zákaz nezákaz, máme přece průkaz 
držitele ZTP/P a chuť vidět Chrám svatého Víta a všechny 
ty věci, které člověk zná akorát z televize, když je zavřený 
v ústavu pro mentálně postižené lidi. Všechno, co se dalo 
zhlédnout, jsme navštívili. V závěru se chtěl Jindra pozdravit 
i s panem prezidentem, ale byl tam zrovna na návštěvě něja-
ký princ. Nechtěli jsme je rušit, jsme přece slušně vychovaní. 
A navíc nám slíbili na recepci, že nám pošlou podepsanou 
fotku.Tak jsme odcházeli nadmíru spokojeni.

„ Jindro, nechceš jet se mnou do Jablonného?“ ptal jsem 
se ho letos v létě a jeho odpověď mne vůbec nepřekvapila. 
„Jasně, jedu, hned!“ „Hned ne, ale až příští týden v sobotu 
a budeš muset vstávat už o půl páté ráno,“ snažím se ho va-
rovat. „ Cesta bude dlouhá a bude to na celý den.“ „ Nic mi 
nevadí, rozhodně jedu. A co tam budeme dělat?“ zajímá se.

 Tak mu vysvětluji, že Isolit-Bravo je velká továrna, kde 
vyrábějí  různé výrobky do celého světa a taky že pomáhají  
tam, kde je třeba.  A protože podporují i BETLÉM, tak nás 

pozvali na Den otevřených dveří. „Tak to já jim za to něco 
vyrobím,“ rozhodl se.  A tak společně s ergoterapeutkou 
Blankou nalepili na skleněnou vázu barevnou mozaiku, lís-
tek po lístku. Nezbývá než věřit, že vázu cestou nerozbijeme.

25. srpna, dřív než slunce vyšlo, sedáme do auta a vyrážíme 
do Jablonného. Nejedeme  sami, máme ještě kamaráda Lu-
boše s jeho asistentem,  kteří byli u nás na týdenním pobytu 
a nyní jedou domů do České Skalice. Je to prima, že máme 
průvodce zdejším krajem, ale získali jsme díky nim trochu 
zpoždění. V Sopotnici na ně čeká jejich opravené auto, tak-
že se rozloučíme a spěcháme do Jablonného. Málokomu se 
asi podaří navštívit Žamberk cestou z Brna do  Jablonného!  
Mně a Jindrovi se to podařilo napoprvé. 

Ještě štěstí, že máme v Jablonném přímo před Isolitem 
rezervované místo na parkování. Co nejrychleji vysedáme, 
snídaně už začala. Ochotný pan Šlesinger nás veze výtahem 
do kuchyně, proplétáme se mezi sporáky a doslova vpadáme 
do jídelny plné vážených hostů.  

Pan ředitel právě domluvil nebo mu došla slova při pohle-
du na nás, nevím. Jindra vycítil svou příležitost a předává 
mu vázu se slovy: „ To máte za to, že pomáháte Betlému. 
Jsem rád, že nemusím být zavřený v ústavu a že můžu být 
na Betlémě.“ Schovávám se za Jindrův vozík, co kdyby se 
pan ředitel rozzlobil, že rušíme ofi ciální program. Naštěstí 
se nerozzlobil, naopak měl radost a vázu přijal. Uff !!! Moc 
jsme se snažili nepřejet nikoho vozíkem ani nepolít kávou a 
skoro se nám to povedlo.  Škoda, že jsme zapomněli jména 
všech významných představitelů veřejného života, které jsme 
ten den nepolili.

Po vydatné snídani jsme se vydali na prohlídku Isolitu. V 
nástrojárně jsme se snažili pochopit, k čemu jsou potřeba 
takové veliké kusy lesklého železa, které se měří s ukrutnou 
přesností, jak nám sdělil vysoký pán v metrologickém oddě-
lení. Nahlíželi jsme do stereomikroskopu a nestačili jsme se 
divit. Teprve v lisovně jsme pochopili, že ty velké kusy lesk-
lého železa jsou formy, do kterých se vhání pod nepředstavi-
telně velkým tlakem horká hmota, ze které po vychladnutí 
bude třeba plastový kbelík, světlo do auta nebo rychlovarná 
konvice. Mají to velmi chytře vymyšleno, každou minutu 
stroj něco vylisuje. Na dvoře mne zaujalo Motúčko.  Škoda, 
že jsme ho neměli, když jsme opravovali Betlém nebo stavěli 
Domov Narnii. Uveze 100 kg do kopce bez velké námahy, 
to by byla pomoc!

 Potkali jsme se tady znovu s panem ředitelem a povídali 
jsme si s ním o možnosti přídavného zařízení pro invalidní 
vozíky. Jindra se mu svěřil, že by elektrický vozík taky po-
třeboval, ale že ho nedostane kvůli špatnému zraku. Že by 
mohl Jindra užívat elektrický vozík pod dohledem asistenta, 
pojišťovnu nezajímá. Ale pana ředitele Jindrova situace zají-
má a slíbí, že pomůže. To bylo moc hezké.

V Isolitu je vůbec moc hezkých a dobrých věcí, jak jsme 
zjistili z rozličných rozhovorů s jeho  pracovníky.   Jsme s 
Jindrou docela zvědaví a všímaví. Na všech pracovištích je 
čisto, teplo, světlo.  Celý areál je vydlážděný a bezbariérový, 
žádné bláto nebo schodky. Procházeli jsme kvůli výtahu ně-
kolikrát kuchyní a kuchařky byly na nás moc milé a ochotně 
nám uvolňovaly průchod.  A taky výborně vaří, jak jsme se 
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mohli přesvědčit na obědě. Navíc nevaří jenom pro všechny 
současné zaměstnance, ale i těm, kteří jsou už v důchodu. 
Výběr z více jídel, zákusky, káva, několik druhů nealko. Fir-
ma, která myslí na své zaměstnance!

Pan ředitel slovo dodržel, a tak má Jindra  svůj elektrický 
vozík. Pod dohledem asistenta podniká první cesty po nej-
bližším okolí. Vyjede si na náměstí, na fotbal, do obchodu, 
do hospůdky, do keramického kroužku.

Přeji Jindrovi další výpravy a cesty ať už na vozíku, nebo 
autem. Děkuji lidem, kteří mu pomáhají naplnit jeho po-
znávací touhy a být užitečným. 

Kéž i nám, zdravým lidem, nechybí touha poznávat a obje-
vovat nové věci a taky možnosti, jak být užitečnými!

Napsal Ing. Jan Gavlík, 
Člen správní rady střediska BETLÉM

LIBRI PROHIBITI

V říjnu a  listopadu letošního roku jsme v jablonském  í-
-čku (pro pamětníky Matyášovu) pořádali výstavu Nepo-
trestané zločiny komunistů. Autory výstavy byli redaktor 
MF Dnes Luděk Navara a Miroslav Kasáček, který si vzal 
manželku z rodu komunisty pronásledovaných babických 
mlynářů Melkusů.

 Vernisáže 14. října se zúčastnil na prostorové poměry sluš-
ný počet lidí – odhaduji asi padesát – ale samozřejmě, co je 
padesát proti sumě občanů v Jablonném?!  Trochu mě přece 
jen zamrzel malý zájem a netečnost většiny. Nadávat, kritizo-
vat, neustálé stížnosti, pasivita a blbá nálada – tak v tom jsme 
světově nepřekonatelní! Nedávný průzkum v tomto směru 
nás postavil spolu s Bulhary a Bělorusy na nejhorší místo v 
Evropě . Celosvětově se výzkum zatím nedělal, zřejmě by-
chom  si ale negativní smutné „vítězství“  a ostudu odnesli i 
odtamtud. Je nutné se sebou začít něco dělat nebo shnijeme 
zaživa v neustálých  nadávkách!

 S partou místních nadšenců jsme původní výstavu dopl-
nili o čtyři panely z Jablonného a okolí. Kupodivu to nebylo 
tak úplně snadné, jak jsem si zpočátku plánoval – pro mě 
zcela překvapivě i po tak dlouhých létech jsme naráželi na 
bariéru mlčení a nechuti si vzpomenout nebo něco pro ofi -
ciální potřebu říci. Ta nechuť, byť i nepatrně rozvířit náš za-
hnívající rybníček je, bohužel, obrovská. Proti názoru „usmi-
řovatelů“, kteří propagují všeobecné zapomenutí, udobrou-
chování a amnestii  všech všem, musím opakovat starou 

pravdu, že „národ, který se nepoučí ze svých historických 
chyb, je nucen je stále znovu a znovu opakovat“. To platí i 
pro jednotlivce a je to kromě jiného i podstatou celých dvou 
světových náboženství – hinduizmu a buddhizmu. Uvědo-
mění si vlastních chyb a vyrovnání se s vlastní minulostí se za 
vydatné pomoci a pod přísnou kuratelou Spojenců po dru-
hé světové válce velmi dobře povedlo Němcům. V žádném 
případě je k současné demokracii a humanizmu nedovedlo 
všeobecné udobrouchování a amnestie všech všem.

Výstavu celkem navštívilo více než čtyři sta lidí, což je za 
dané situace nikoli úplně špatné číslo. Někteří z nich zapsali 
do Knihy výstavy zajímavé myšlenky, jejichž stručný výtah 
uvádíme dále. 

Chceme v historické  osvětě pokračovat všem  bahnivým 
kapříkům navzdory. Dalším kolem bude  Akce Železný kříž 
1938-1945, kde sbíráme informace o násilně zavražděných 
spoluobčanech našeho mikroregionu. Podstatnou část z pra-
menů místního spisovatele Emila Trojana a dalších lokálních 
autorů už máme a není těžké uhodnout, že to jde opět i po 
tak dlouhém čase do živého. On totiž seznam obsahuje také 
dlouhou řadu našich bývalých spoluobčanů – sudetských 
Němců -  navíc mnohdy zavražděných tak brutálními způ-
soby, že  se to příčí vůbec vyslovit či napsat - a to se ani po 
tolika letech nechce poslouchat. Lépe je s populistickým pre-
zidentem Klausem nadávat na „Sudeťáky“. S pomocí Měst-
ského úřadu v Králíkách – městě, které mělo více než 90% 
německého obyvatelstva a jehož styk s Němci je i dnes na 
tuto minulost  minimální – jsme obeslali  obecní a městské 
úřady v našem mikroregionu dotazníky s výsledkem – jež 
jistě to uhodnete – ano,správně, nula. Nikdo nic neví, ni-
kdo se na nic nepamatuje. Přesto jsem jako obvykle velkým 
optimistou. Máme vcelku dobře našlápnuto a s eventuální 
pomocí vyhnaných, dosud žijících sudetských Němců dáme 
dohromady seznamy s ověřenými jmény, které však zcela jis-
tě nebudou úplné. Pak začne další mela – umístění železných 
křížů se jmény obětí. V té věci jsem už předběžně navštívil 
schůzi starostů Orlicka, kde se mi dostalo přijetí mrazivého a 
odpovědi nulové. No, ale, co bychom neudělali de facto pro 
sebe a pro své děti? Vždyť přece od nepaměti se ví paradoxon 
, že „komu dal pánbůh úřad, tomu snad dal i rozum?! “ Tak-
že, kupředu a plnou parou  proti proudu!

Kvido Štěpánek
ředitel fi rmy

ZAJÍMAVÁ A POUČNÁ VÝSTAVA
V podzimních dnech jsme zhlédli  zajímavou a poučnou 

výstavu Nepotrestané zločiny komunistů autorů noviná-
ře a publicisty L.Navary a historika M.Kasáčka, zakladatelů 
Občanského sdružení Paměť, a nadšenců z Jablonného.

Její první část Mlynáři od Babic připomínala represálie, 
které rozpoutal komunistický režim v okolí Babic na Třebíč-
sku počátkem 50. let a jež jsou považovány za jedny z největ-
ších od dob heydrichiády – více než 100 osob odsouzených, 
z toho 11 trestů smrti.

Ve druhé části Setkání v pekle – příběhy třetího odboje -  
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jsme na konkrétních příkladech ocenili statečnost a odvahu 
lidí bojujících s komunistickým režimem. 

Třetí část Překonej stěnu smrti se zabývala osudy odváž-
livců, kteří se nezalekli železné opony  - elektrických zátarasů 
se smrtícím napětím, minových polí, útočících psů…

Nadšenci z Jablonného a okolí připomněli na čtyřech 
vlastních panelech trpké a bolestné životní příběhy politic-
kých vězňů 

L.Matyáše, plk. gšt. J.Knopa, JUDr.A.Ruprechta, V.Za-
mazala, P.Veselého, J.Wagnera, J.Skalického, B.Vraštila, 
J. Vaňka a A.Košinové.

Ohlasy návštěvníků:
- Dovolte mi vyjádřit naše veliké upřímné poděkování 

všem vám, kteří jste se podíleli na realizaci zajímavé, nauč-
né výstavy a možnosti zhlédnutí v našem malém městečku. 
Díky.  Kalousovi

- Oceňuji odvahu pana Štěpánka uskutečnit tuto ojedině-
lou výstavu, kdy se o létech komunistické hrůzovlády mlčí.   
Bohuslav Hanuš

- Děkuji za krásnou výstavu, kde jsem se dozvěděl řadu 
nových skutečností. Jako příslušník mladé generace, která již 
nepamatuje hrůzy komunismu, mám opět možnost poučit 
se a být rád, že žiji právě nyní i přes všechny problémy. Tako-
vé výstavy jsou nutné zejména pro mladé. Díky moc!

Jiří Lux 
redakce Občasníku

DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO KŘES-
ŤANSKÉ POMOCI V PRAZE

V Praze dne 3. 12. 2012

Vážení přátelé,
ve čtvrtek 29. listopadu 2012 se uskutečnil jubilejní již 

X. ročník celostátního ocenění Pečovatel/ka roku na No-
voměstské radnici v Praze. Akci pořádalo ústředí Diakonie 
ČCE a Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Pra-
ze ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb 
ČR. Cílem tohoto ocenění je vždy upozornit na potřebnost 
povolání pracovníků v sociálních službách, ocenit práci pe-
čovatelů a získat tomuto povolání vážnost a respekt. 

Titul „Pečovatelka roku“ převzalo z rukou paní Livie Klau-
sové, manželky prezidenta republiky, 10 nejlepších pečova-
telek. Poté bylo oceněno čestným uznáním 18 dalších pečo-
vatelek, které obdržely diplomy od starostky Městské části 
Praha 2 paní Jany Černochové. 

Všechny oceněné pečovatelky obdržely věcné dary a kvě-
tiny od ředitelky střediska Mgr. Libuše Roytové. Největší 
radost měly pečovatelky z výrobků fi rmy Isolit-Bravo, které 
jsou praktické a hodí se do jejich domácností. 

Zakladatelem soutěže „Pečovatel/ka roku“ v roce 2002 
byla Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze v 
čele s iniciátorem akce ředitelkou Mgr. Libuší Roytovou. Již 

od počátku uskutečnění tohoto celostátního ocenění spolu-
pracovala naše organizace s fi rmou Isolit-Bravo, která byla 
jedním z předních sponzorů dárků pro oceněné pečovatelky 
a pečovatele. Jsme rádi, že se fi rma Isolit-Bravo podílí na 
vyjádření úcty a vděčnosti těmto pracovníkům. Pan ředitel 
Ing. Kvido Štěpánek nám vycházel vstříc a přispíval na akci 
výrobky fi rmy. Jeho pomoci i praktické pomoci obchodní-
ho oddělení si velmi vážíme a děkujeme za ni. Doufáme, že 
se při příští akci „Pečovatel/ka roku“ nebo i dříve s panem 
ředitelem nebo jeho spolupracovníky setkáme osobně. 

Přejeme fi rmě Isolit-Bravo dobrou inspiraci pro rozvoj 
nových výrobků a významné postavení na českém trhu i 
v zahraničí.

S přáním všeho dobrého

Mgr. Libuše Roytová
ředitelka Diakonie ČCE – 
Středisko křesťanské pomoci v Praze

...  A NA ZÁVĚR

Za chvíli bude konec roku a každý z nás bude bilancovat  
to, co se povedlo a co ne .Konec roku s  sebou nese mnoho 
zlých, ale i dobrých vzpomínek či skutků. Člověk chce  ně-
kdy dohnat to, co za celý rok nestihl. Přeci je jen lepší, když 
při přípitku můžeme  vzpomínat na to dobré, co jsme vyko-
nali . Ještě více nás zahřeje u srdce , když vzpomínka patří 
člověku, kterému jsme pomohli a který tak bude moci  začít 
nový rok  s  větším úsměvem na rtech.

Všichni známe mnoho vánočních zvyků a možná ,že i ně-
které sami plníme. Jeden z nich je tento:pokud  je u stolu 
lichý počet stolovníků,dává se jeden talíř navíc pro neoče-
kávaného hosta . To se nejspíš nikdy nestane,  u dveří nikdo 
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nezazvoní ,nikdo cizí nepřijde .Tento zvyk si můžeme vylo-
žit i trochu jinak. Tím cizím hostem může být někdo,komu 
můžeme pomoci, někdo,  kdo naši pomoc potřebuje a komu 
jsme schopni udělat radost buď formou  fi nančního  obno-
su  na některou z nadací či charitativních organizací, nebo 
zakoupením výrobku zhotoveného ve chráněných dílnách.

Když tak bilancujeme, chtěla bych ještě připomenout ně-
kolik akcí ,které naši fi rmu čekají  v nejbližší době.

Při velmi úspěšné akci “Nákup laporoskopické věže pro 
Orlickoústeckou nemocnici“, kde jsme byli generálním 
partnerem a sponzorem,  se podařila vybrat částka1,6 mil. 
Kč .

Ve výběrovém řízení se zakoupil přístroj v hodnotě 1,2 
mil. Kč. Zbylé fi nanční prostředky se použijí na nákup dal-
ších zdravotních přístrojů pro tuto nemocnici.

Díky tomuto úspěchu se stáváme  generálním sponzorem  
projektu“Digitalizace RTG pracoviště“ pro Albertinum v 
Žamberku. Není rodiny, která  by v současné době v dů-
sledku různých alergií nemusela navštívit toto zařízení,takže 
nákup tohoto přístroje a tím zlepšení lékařské péče se týká 
každého z nás.

V rámci našich mimopracovních aktivit  - Dej rybu hla-
dovému  a nasytíš ho na jeden den. Věnuj mu prut, nauč ho 
chytat ryby  a nasytíš ho na celý život -  se snažíme účelně za-
městnat handicapované ze sdružení NERATOV. Jak se nám 
to podaří, ještě uvidíme.

Na závěr bych vám chtěla všem popřát mnoho úspěchů a 
klidné Vánoce.

Bartošová Renáta
Účetní FU

„Vždyť jste říkal, šéfe, že to máme vzít na vidle a hodit k lisu.
O ještěrce nepadlo ani slovo!“

-------------------------------------------------------------------------------

VSTUPY FIREM Z REGIONU

POZDRAV ČTENÁŘŮM OBČASNÍKU 
BRAVO

Laparoskopické operování je v naší nemocnici běžně po-
užívanou metodou téměř 20 let. Ročně provedeme jen na 
gynekologicko-porodnickém oddělení téměř 600 laparo-
skopických operací. Také chirurgové nezůstávají pozadu a 
rutinně provádí touto technikou řadu operací, například 
žlučníku a kýl, nově také operace nádorů střev. V urologii 
se také začíná tato metoda prosazovat. Proto jsme přesně 
před rokem v Orlickoústecké nemocnici, a.s. přemýšleli, jak 
by bylo možné obnovit zastaralou laparoskopickou věž na 
operačních sálech. Byla z poloviny 90. let a díky zkušeným 
technikům ještě fungovala. Obraz operačního pole na moni-
toru ale odpovídal úrovni videa té doby. Naši  operatéři vi-
děli operační pole s přesností, která neumožňovala potřebný 
rozvoj miniinvazivních postupů  operování, které přinášejí 
zmenšení operačního traumatu pro pacienta, umožňují vět-
ší pooperační pohodu, rychlejší rekonvalescenci a zkracují 
dobu pobytu v nemocnici.

Nemocnice neměla v té době, vzhledem k nastaveným 
platbám zdravotních pojišťoven, dostatek prostředků ani k 
zajištění běžného provozu. Na nákup nové věže peníze ne-
zbývaly. Rozhodli jsme se tedy oslovit region Orlickoústecka 
a pokusit se přesvědčit významné fi rmy v regionu, obecní a 
městské samosprávy a následně také veřejnost v regionu, o 
smysluplnosti našeho záměru. Přesvědčit je o tom, že máme 
společné zájmy. Usilujeme o to, aby nemocnice byla vnímá-
na jako partner, kterému  záleží na spokojenosti občanů re-
gionu s kvalitou života. Moderní medicína je dnes týmová 
práce. Chceme-li mít v regionu dobrou akutní nemocnici, 
musíme mít kvalitní a odborně zdatné týmy, ale také tech-
niku, která umožní jejich odbornost plně využít.  Nemocni-
ce vždy bude potřebovat zajistit část fi nančních prostředků 
mimo systém zdravotního pojištění.

Pamatuji si docela přesně, jak jsem se těsně před Vánoci 
minulého roku vypravil zasněženou krajinou do Jablonné-
ho nad Orlicí představit tento nápad do fi rmy Isolit-Bravo. 
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Naše nemocnice měla to štěstí, že projekt zaujal ředitele této 
společnosti pana Ing. Kvido Štěpánka, jehož fi rma se sta-
la generálním sponzorem celé akce a také velkým rádcem. 
Společně se nám podařilo postupně sestavit tým hlavních 
sponzorů, klíčových  fi rem v regionu, které se rozhodly celý 
projekt podpořit nejenom fi nančně, ale také  svými zkuše-
nostmi. V květnu letošního roku byl projekt s pomocí me-
diálního partnera představen veřejnosti a měl odezvu, za 
kterou jsme všem sponzorům - jak fi rmám tak občanům 
vděční. Na fi nancování projektu se podílela  klíčová města  
a většina obcí našeho regionu. Zde si velice cením příspěv-
ků některých menších obcí a občanů, které nebyly rozhodně 
symbolické a naopak byly pro celý projekt významné.

Jsem rád, že se podařilo  společně dát dohromady tak vel-
ké množství peněz - 1 789 535 Kč, které umožnilo nákup 
přístroje. Výběrového řízení se účastnili v pozici hodnotících 
jednak primáři oddělení, starosta města Ústí nad Orlicí, ale 
také ředitel společnosti Isolit-Bravo, pan Ing. Kvido Štěpá-
nek. Vybraná byla kvalitní věž, pořízena za dobrých fi nanč-
ních podmínek, plně vyhovující náročným požadavkům 
našich operatérů. Ještě více mě ale těší projevená sounáleži-
tost regionu s naší nemocnicí. Je to pro všechny pracovníky 
nemocnice dobrá zpráva, zároveň ale cítíme odpovědnost za 
projevenou důvěru. 

Dokonce zbyly fi nanční prostředky, které částečně využije-
me k obnově laparoskopického instrumentaria a druhou část 
vložíme jako základ fi nančních prostředků do nově vznikají-
cího nadačního fondu Orlickoústecké nemocnice, a.s., který 
by měl pomoci fi nancovat podobné projekty v dalších le-
tech. Musím přiznat, že i zde jsme se trošku inspirovali ve 
vaší fi rmě.

Z mého pohledu byla roční spolupráce s vedením vaší fi r-
my velice inspirující, ještě větším zážitkem byl pro mne den 
odevřených dveří ve  fi rmě v létě, kterého jsem měl možnost 
se účastnit. Zde jsem si uvědomil, že jste všichni tým. Tým 
lidí  s jasnou vizí a přátelskou komunikací a to přináší vaší 
fi rmě úspěch. Tým o který v naší nemocnici také usilujeme.   

V Ústí nad Orlicí dne 4. 12. 2012

MUDr. Jiří Řezníček
ředitel
Orlickoústecké nemocnice, a.s.

KONZUM

ING. HLAVSA
Rozhodli jsme se na stránkách našeho Občasníku uve-

řejňovat články významných osobností podnikatelského 
prostředí či veřejného života našeho regionu a nebo roz-
hovory s nimi. 

Jako první vlaštovku přinášíme rozhovor s ing. Milo-
slavem Hlavsou, ředitelem obchodního družstva Kon-
zum Ústí nad Orlicí. 

V čele Konzumu stojí Miloslav Hlavsa už čtvrtý rok. Fir-
ma, postavená na podpoře místních výrobců a dodavatelů, 
má mezi obchodníky v České republice největší podíl regio-
nálního zboží a snaží se vytvářet alternativu k nadnárodním 
obchodním řetězcům. Tenhle přístup, spolu s férovým cho-
váním k dodavatelům, zákazníkům i celému regionu, přináší 
Konzumu respekt i uznání a Miloslavu Hlavsovi vynesl titul 
Odpovědný leader 2012. 

Konzum provozuje na Orlickoústecku, Náchodsku a 
Rychnovsku přes 100 obchodů a zaměstnává víc než 600 
lidí. Družstvo, jehož vlastníky je 3980 místních rodin, půso-
bí v regionu už 115 let.

Ing. Hlavsa říká: „Mezi principy, na nichž naše fi rma 
staví, je na předním místě snaha být prospěšný nejen 
sobě, ale i svému okolí. Osobně vidím tohle slovo – pro-
spěšnost – jako jedno z nejdůležitějších.“

To, co děláme, není žádná převratná novinka, pokraču-
jeme v tom, co vymysleli naši předkové, kteří vždycky spo-
lupracovali s místními pekaři, uzenáři, mlékárnami či pivo-
vary. My jsme si jen v posledních letech čím dál víc uvědo-
movali hodnotu těchto kořenů, téhle spolupráce  a snažíme 
se dát jí viditelnější podobu. Projekt „Jsme tu doma“, který 
slouží právě k podpoře regionálních producentů potravin, 
ani nepojímáme jako marketingovou kampaň. Pro nás je to 
přirozená součást naší existence, jsme ryze česká, regionální 
fi rma, hlásíme se k tomu, že v místě, kde podnikáme, také 
bydlíme a žijeme a cítíme spoluodpovědnost za to, jak se tu 
bude žít i ostatním.

Sdílejí víru v tyhle hodnoty i vaši zákazníci?
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Naštěstí ano. Když jsme projekt „Jsme tu doma“ přede 
dvěma lety spouštěli, měli jsme trochu strach. Jestli třeba 
naše vidění světa a deklarovaná podpora všeho místního, 
lokálního – případně českého, pokud se to v našem regio-
nu nevyrábí – jestli tohle nebude mít i negativní dopad a 
neprojeví se to třeba v odlivu zákazníků. Ale tahle obava se 
nenaplnila, naopak, stále častěji od nich slýcháme, že jsou 
rádi, když si mohou koupit poctivé místní uzeniny, pečivo, 
lahůdky, že u mléčných výrobků i masa vždycky mají jistotu, 
že pochází z České republiky, pokud už ne přímo z jejich 
okolí. Takže to přijali pozitivně. Naší výhodou je pochopitel-
ně i to, že velké procento našich zákazníků je zároveň našimi 
majiteli.

A odráží se to také v ekonomických výsledcích, rostou 
vám tržby?

Sázka na regionalitu není všelék, není to zázračný proutek, 
kterým mávnete  a dramaticky vám vzroste obrat. Ale od 
okamžiku, kdy jsme projekt „Jsme tu doma“ spustili, nám 
tržby mírně rostou, situace je stabilnější a my se nemusíme 
bát přiznat k tomu, že jsme jiní, lokální.

Samozřejmě je spousta zákazníků, kteří hledí za všech 
okolností na cenu výrobku, ať je odkudkoliv.

Těm se nesnažíte vyjít vstříc?
Nechceme jít cestou, kterou se vydali někteří obchodníci a 

velké řetězce, kteří tvrdí, že prodávají jen to, co lidé chtějí a 
kupují – a že pokud kupují špatné věci pochybného původu, 
oni s tím nic nenadělají, protože zákazník to prostě chce.

Myslíme si, že obchodník by měl být natolik odpovědný, 
aby si řekl, že tohle zboží prodávat nemusí a taky je prodávat 
nebude. A myslím, že i tuhle odpovědnost zákazníci vnímají 
a oceňují. Kdybychom to nechali čistě na trhu, ve výsledku 
tu budeme mít všechny potraviny třeba z Číny – a jistě se 
shodneme na tom, že by to byl stav, který si nikdo z nás ne-
přeje. Ale když pro to nic neuděláme, tak to tak dopadne a 
práce místních, českých lidí bude zbytečná. Protože všechno 
se dá dovézt odjinud, levněji...

Dnes jste prosperující fi rmou se slušným renomé – jak 
těžké je stát se vaším dodavatelem?

My jsme si obchodní svět rozdělili na světy dva – lokální a 
globální. Což znamená, že dodavatelé z našeho okolí, z naše-
ho regionu, k nám mají přístup bezproblémový, bez listova-
cích poplatků, bez letákových poplatků, bez regálného, bez 
všech těchto věcí, protože jsou prostě „naši“. Vytvořili jsme 
takový deštník, který je chrání před tím někdy až trochu ag-
resivním a divným globálním světem... Vůči ostatním, těm 
velkým, nadnárodním fi rmám, máme standardní přístup, 
který v obchodě platí. Nejsme tu od toho, abychom to uleh-
čovali celému světu, na to jsme příliš malí. Podporujeme sa-
mozřejmě třeba fairtradový obchod, abychom také pomohli 
někomu na druhé straně zeměkoule, ale je to podpora spíš 
symbolická, spasit tím nikoho nedokážeme.

Od podnikatelů často slýcháme stesky a stížnosti na 
stát – na zdejší podnikatelské prostředí, na nedostateč-

nou podporu exportu, na legislativu... Mnozí tím zdů-
vodňují, proč přenášejí sídla svých fi rem do zahraničí 
nebo vůbec přestávají podnikat v Česku. Uslyšíme něja-
kou stížnost i od vás?

My si nestěžujeme, protože stěžování ničemu nepomůže. 
Jediné, co nás mrzí a co není úplně fér, jsou nerovné pod-
mínky. V tom smyslu, že se důsledně nedodržují nastavená 
pravidla a stát není schopen to pohlídat a zjednat nápravu.

Tak abychom nemluvili jen obecně...
Jestliže tady jsou nějaké daňové zákony a obchodník musí 

platit daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, musí platit od-
vody z mezd, které jsou v České republice obrovské, a každá 
koruna vyplacená ve mzdách je zatížena 34 procenty odvo-
dů, jsme schopni se s tím vypořádat. Problém je v tom, že 
kolem nás existují jiné podnikatelské subjekty, které to ne-
dodržují, ale nic se jim nestane. A když pak máte konkurovat 
někomu, kdo má proti vám poloviční náklady – a skutečně u 
nás v obchodě většina nákladů jsou náklady personální -  až 
70% – tak vám to nutně komplikuje život. Myslím, že tou 
neschopností zajistit dodržování pravidel si tu život kompli-
kujeme všichni.

Mimochodem, současná metylalkoholová aféra je přesně 
ten případ. Nikomu nevadilo, že se tu pravidla nedodržovala 
– a ne, že by o tom odpovědní pracovníci nevěděli. Všichni 
to věděli. Dokonce to teď všichni přiznávají. Problém přišel, 
až když se tam objevil metyl. Ale že už předtím byly poško-
zovány zájmy jak slušných výrobců lihovin, tak slušných ob-
chodníků a hlavně zájmy státu a státní pokladny, to tu, zdá 
se, nikoho moc netrápilo. A tohle jsou věci, které nám vadí. 
Ne samotné podmínky, ty jsou podle nás normální. Stačilo 
by je dodržovat.

Mluvil jste o prospěšnosti, o tom, že byznys by se měl 
snažit být prospěšný i svému okolí, regionu, společnos-
ti. Jak konkrétně se tahle myšlenka projevuje v případě 
Konzumu?

Myslím, že prospěšní svému okolí jsme už třeba jen tím, 
že provozujeme desítky prodejen v malých obcích, kde by 
za normálních tržních podmínek obchod vůbec neexistoval. 
Kdybychom se na to dívali z hlediska čistě ekonomického, 
tak provozujeme asi dvacet svých prodejen v nejmenších 
obcích, a ty jsou ztrátové. Ročně jejich provoz dotujeme 
částkou až tři miliony korun, a to je řádově vyšší suma, než 
kolik dáme za rok různým neziskovým organizacím na jejich 
společensky prospěšné projekty. Tam se ta celková suma po-
hybuje ve statisících.

Ale podle nás je společensky prospěšné a důležité, abychom 
podporovali i lidi v těch nejmenších obcích, kde třeba každý 
nemůže sednout do auta a jet si nakoupit do města do hyper-
marketu. Aby i tam si mohli nakoupit potraviny a základní 
potřeby v nějakém kulturním prostředí. Protože my obchod 
vnímáme jako místo, kde si lidé nejen nakoupí potraviny, ale 
potkávají se tu, mluví tu spolu, něco se tu dozvědí – pro ně je 
to kulturní místo. Lidé z města se tomu smějí, protože mají 
svá divadla a plavecké bazény a tak dále, ale lidé na vesnici 
mají jen hospodu a obchod, to je jejich život. Protože třeba 
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školy a pošty už z malých obcí pomalu mizí...
Mimochodem, i tady se snažíme být prospěšní, spolupra-

cujeme s Českou poštou a v dané chvíli už provozujeme čtyři 
pošty v regionu. Ne proto, abychom na tom vydělávali, ale 
aby lidé v místě měli tuhle službu zajištěnu a nemuseli kvůli 
tomu do města. I v tom vidíme velký smysl a přínos pro 
region.

A konečně, každý takový obchod automaticky znamená 
jedno dvě pracovní místa pro někoho místního.

Podporujete i projekty neziskových organizací, jak jste 
právě zmínil. Máte nějaká speciální kritéria, podle kte-
rých svou pomoc akcím a projektům rozdělujete?

Podporujeme ty místní, ale i tak je strašně těžké vybírat. 
Hodně o tom se spolupracovníky diskutujeme, někdy se 
shodneme víc, někdy méně, ale vždycky se to týká lidí ko-
lem nás, z našeho regionu. Pokaždé, když někomu věnujeme 
nějaké prostředky, vždycky nás zároveň trochu trápí, že jsme 
vybrali jednoho a dalším deseti v řadě jsme už pomoci ne-
dokázali. Pomalu denně nám chodí žádosti z nejrůznějších 
spolků a sdružení, tu by potřebovali nějaké dárky, tu dva 
tisíce, tam deset tisíc... Snažíme se pomáhat, jak můžeme, ale 
naše prostředky nejsou neomezené.

Proto se snažíme zapojit i naše partnery z regionu, naše do-
davatele, nedávno jsme se zrovna zúčastnili s dalšími třinácti 
spolupracujícími fi rmami burzy fi lantropie v Ústí nad Orli-
cí, kde se neziskovky ucházely o podporu svých projektů, a 
tam jsme společně byli schopni projektům pomoci částkou 
skoro 100 000 korun, což myslím na takovouhle jednorázo-
vou akci není špatné.

Často diskutujeme s neziskovými organizacemi o tom, jak 
je podpořit. Protože Konzum je fi rmou, která má v regionu 
stovku prodejen, do nichž si denně přijde nakoupit na třicet 
tisíc zákazníků – a najednou tu máte prostředí, kde můžete s 
lidmi komunikovat, předat jim informace, nějak je ovlivňo-
vat, a tím můžeme být některým organizacím taky prospěš-
ní. Čili nejde vždycky jen o peníze.

Hlásíte se k principům společensky odpovědného cho-
vání fi rem a udržitelného podnikání, které je ve vašem 
případě skutečně součástí vašeho byznysu. S tím, jak 
podobně uvažujících fi rem přibývá, objevují se i úvahy, 
zda by tato doposud dobrovolná oblast neměla být nějak 
upravena i legislativně, zda by se nemělo pro fi rmy zavést 
jakési „povinné minimum společenské odpovědnosti“. 
Viděl byste v tom smysl?

My se chováme společensky odpovědně, protože to pova-
žujeme za důležité, a všechno, co děláme nad rámec zákona, 
děláme z vlastního rozhodnutí. Protože jsme přesvědčeni, že 
je to dobré a pomáhá to vytvářet příznivé společenské klima 
v regionu, kde žijeme a podnikáme.

A jsme pro dobrovolnost – jakákoliv regulace, určování 
toho, co se má dělat dobrého, podle mne nebude fungo-
vat; zase by to skončilo zbytečně zatěžující administrativou 
nebo vymýšlením odvodů na nějaké konto, z něhož se stejně 
prostředky k těm opravdu potřebným nakonec nedostanou. 
Myslím si zkrátka, že tudy cesta nevede.

Ing. Miloslav Hlavsa se narodil se v roce 1967. Vystudoval 
Fakultu elektrotechnickou ČVUT. Do obchodního družstva 
Konzum Ústí nad Orlicí nastoupil v roce 1991, původně jako 
IT pracovník. Po třech letech se stal obchodním náměstkem, od 
roku 2009 je ředitelem společnosti.

-------------------------------------------------------------------------------

TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI

KRÁSNÉ MÍSTO PRAMENU ŘEKY TI-
CHÉ ORLICE, KTERÁ PROTÉKÁ OKO-
LO NAŠÍ FIRMY….

Většina z nás má za to, že Tichá Orlice pramenní v Or-
lických horách, ale tomu tak není. Hlavní pramen najdete 
ve výšce cca 850 m n.m. na západním svahu Jeřábu. Jeřáb 
je nejvyšší horou Hanušovické a zároveň Jeřábské vysočiny. 
Tichá Orlice protéká osadami Horní a Dolní Orlice. Tyto 
dvě osady patří ještě do Hanušovické vrchoviny. Dále teče 
Kladskou kotlinou a do zmiňovaných Orlických hor vtéká 
až na svém jedenáctém kilometru toku v Lichkově, kde má 
soutok s Lichkovským potokem. Další tok směřuje k Mlad-
kovu, Jablonnému nad Orlicí, Letohradu, Ústí nad Orlicí, 
Chocni aj. Délka řeky do jejího soutoku s Divokou Orlicí je 
107, 5 km a povodí má plochu 757 km2.
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Pramen je celkem pěkně upraven, je zde malý přístřešek, 
pouze zde chybí nějaká trubky nebo žlábek k nabrání vody. 
Pokud se chcete napít či osvěžit musíte si nabrat vodu přímo 
z potůčku, ale voda zde snad ještě není nijak kontaminova-
ná.

A co pěší výlet k prameni Tiché Orlice třeba z krásného 
městečka Králíky?

Do Králík se dostanete autobusem, vlakem či po vlastní 
ose. Ideální místo ke startu je Malé náměstí, kde jsou již 
šipky ke Klášteru, který může být vašim prvotním cílem. Ke 
Klášteru vede z města křížová cesta. Cesta je do kopce skrze 
krásnou stromovou aleji, lemovanou tu a tam kapličkou s 
obrazy ukřižování. Věřím, že z cesty si každý odnes to své.

Od Kláštera jsou krásné rozhledny směrem na Orlické 
hory a masiv Králického Sněžníku. Nejlepším pozorovacím 
místem je lavička s informační cedulí hned u klášterní bu-
dovy.

Od Kláštera půjdeme po žluté značce. Nejdříve kolem ma-
lého hřbitova a poté kolem penzionu Kačenka až dojdete na 
křižovatku, kde je značka, která vás povede za hospodářskou 
budovu po úzké asfaltové silnici. Tato silnice vede k rozhled-
ně Val.

U rozhledny jste cobydup. Přístup nahoru je zdarma a vol-
ný, jen je třeba dodržovat pokyny vyvěšené pod schodištěm. 
Vyhlídková plošina je e výšce 22 metrů musíme zdolat 102 
schodů z průhledného pletiva.

Na rozcestí Horní Orlice najdete přístřešek s lavičkou a 
rozcestník, který vás pošle po žluté značce dál. 

Cesta k prameni vede nejprve po úzké pěšině lesem a přes 
louku, poté po štěrkovité lesní cestě a v závěru kus stoupá 
lesní pěšinou do svahu. Jak jsem již zmiňovala pramen Tiché 
Orlice se skrývá pod malým dřevěným přístřeškem na spod-
ní straně palouku.

Příjemný výlet přeje Lucka Pávková

DOVOLENÁ SE MŮŽE ZMĚNIT V POŘÁD-
NÉ DRAMA

Budu vám vyprávět příběh, jak jsem se letos o dovolené 
mohl dostat do vězení v Turecku. Dnes je to již hezké vy-
právění, ale když jsem stál s rodinou v obklíčení tureckých 
policistů, do smíchu mně rozhodně nebylo.
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Hlavní roli samozřejmě hraje můj syn Milan, sportovec 
a biatlonista. No, a protože se s manželkou snažíme vytvo-
řit mu co nejlepší podmínky pro úplně všechno, dovolenou 
uzpůsobujeme tak, aby se podíval do země, ve které ještě 
nebyl. Ceny dovolených spadly na historické minimum, 
když se  letos cestovky  předháněly v nabídce, a tak jsme 
se poprvé rozhodli pro vzdálenější destinaci a vybrali jsme 
Turecko. Načetl jsem si o té zemi vše dostupné, abych tak 
nějak o ní něco věděl a předešel případným problémům, a 
vyrazili jsme.

Před odletem jsme si připravovali zavazadla. Milan vykle-
pával batoh a prohodil hlášku -  „ostrý abych nechal doma“ 
-  myslel tím ostré náboje do malorážky. To mě nenechalo v 
klidu, a přestože  mě ujišťoval, že vše důkladně prošel, batoh 
jsem si vzal já a celý jsem ho prosmejčil. Bylo to O.K., měl 
to vážně pečlivě zkontrolované a nic jsem tedy nenašel. Také 
jsem si říkal, že kdyby tam  náboje  náhodou zůstaly,  najdou 
je  na Ruzyni na scanneru, takže v klidu.

Při prohlídce na letišti  Milanův batoh třikrát vrátili, že 
tam něco není v pořádku. Po otevření zavazadla bezpečnost-
ním technikem vypadla sluchátka k MP4. Omluvili se nám 
za zdržování s tím, že jsou zvýšené bezpečnostní prohlídky 
kvůli olympiádě v Londýně , a pokračovali jsme. Zanedlou-
ho jsme se ocitli na palubě letadla a nastala  dlouho očeká-
vaná chvíle. 

Přistáli jsme v Turecku a zamířili na letovisko.
Dovolenou jsme si perfektně užili a po týdnu jsme se vra-

celi domů.

Přijeli jsme na letiště v Antálii, vešli do letištní haly a při-
stoupili k odbavení. Zavazadla proběhla scannerem, až na 
jedno bylo vše v pohodě. Milanův batoh opět neprošel, tak 
jako na Ruzyni -   poslali ho ještě jednou. A opět problém! V 
tu chvíli jsem si říkal, hlavně ať tam nejsou náboje! Ale přeci 
tam být nemohou, to by nás nepustili už  při odbavení v 
Praze! Batoh tedy poslali ještě jednou. Znovu červené světlo 
a pronikavý signál! 

Zavolali si nás stranou. 
Pracovnice scanneru přivolala čtyři policisty a sdělila nám, 

že je uvnitř něco kovového, co se nesmí vyvážet ze země a 

nepřísluší na palubu. Zavazadlo se musí otevřít pod dohle-
dem! Na určitém místě je prý něco skryto. Koukli jsme se 
s Milanem na sebe a mlčky si sdělili smutným výrazem v 
obličeji, že to není dobrý. Oba jsme tušili, co může vypla-
vat. Problesklo mně hlavou, že v Praze po nalezení sluchátek 
batoh už neprošel další kontrolou kvůli nedbalosti taměj-
ších pracovníků, takže tam mohlo něco zůstat! Stále jsem 
ale doufal, že tam nic není. Bylo mně jasný, že kdyby se u 
nás našly ostré náboje, byl by to obrovský problém! Za to je 
prostě jasný kriminál!!!

Policistka, která rentgenovala batoh, přesně věděla, kde je 
problém. Otevřela jednu z kapes, vzala pinzetu, zasunula ji 
do otvoru pro propisky a vytáhla ven. V pinzetě svírala náboj 
do malorážky. Ostrý náboj, který je plný střelného prachu, 
vlastnící kulku, která dokáže usmrtit! Milan se na mě podí-
val a řekl: „Tati, tak to je náš konec, promiň.“

 Bylo nám všem jasné, že situace je nejvážnější, co jsme kdy 
zažili. Rozhodl jsem se zachovat klid a řešit vše jasnou hla-
vou. Říkal jsem si, že když zpanikařím, tak se vše jen zhorší. 
Věděl jsem, že nám začíná jít skutečně o život, v nejmenším 
případě o měsíc svobody!

V tu chvíli policistka vytáhla další náboj. Vzala vysílačku 
a přivolala policii. Během pár vteřin jsme byli obklíčeni asi 
patnácti plně ozbrojenými policisty. Vystoupil jsem k velite-
lovi a začal vysvětlovat, že syn je sportovec, biatlonista a že si 
prostě zapomněl náboje z batohu vyndat. To jsem opakoval 
asi třikrát. Oni se pořád radili, stále někam volali a mluvili 
do vysílačky. Začali okukovat Milana. Snad bylo štěstí, že na 
svůj věk má velmi dobře vypracovanou postavu. Byl v tílku 
a na první pohled bylo jasné, že je sportovní typ. / Ne na-
darmo ho po celou dobu dovolené Turci obdivovali a říkali 
mu Rambo./  Šéf skupiny začal zjišťovat, jestli jsou náboje 
vlastně plné, ale nešly mu otevřít. Milan zkušeně přistoupil, 
rozdělal je a vysypal střelný prach do ruky. Jedna policistka 
začala nesmyslně vyvádět a požadovala okamžité zadržení. 
Vznikl rozpor mezi ní a velitelem. Já jsem pořád mlel to 
samé dokola, že je biatlonista. Velitel přikázal  dovézt Mi-
lanovo velké zavazadlo, co se ukládá do spodní části letadla. 
Nechal ho otevřít, pár vteřin napětí a pak do něj vhodil ná-
boje. Na kufr nalepil samolepku kontrolováno -  nebezpečný 
obsah -  a pustil nás.

 Pak se ještě s onou ambiciózní policistkou chvíli dohado-
val, jak už to bývá. Ona mohla mít akci a možná frčky a on 
věděl, že by nám zásadně změnil život k horšímu. Po celou 
dobu na letišti jsme byli sledovaní dvěma tajnými, kteří na 
nás byli nasazeni, ale už jsme věděli, že jsme v poho…

Hned po přistání v Praze jsem volal kamarádovi, který pra-
cuje na věži jako šéf, a sdělil mu, co se nám přihodilo. Ne-
mohl uvěřit, co že mu to namlouvám?! Za prvé mně řekl, že 
není možné přes kontrolu projít na palubu letadla s náboji. 
Bohužel selhala obsluha u scanneru, protože se domnívala, 
že sluchátka, která ležela navrchu, byla tím problémem a po 
jejich vyndání batoh již neposlala na další kontrolu. Dále 
nechápal, jak to, že nejsme ve vězení. Za pokus o pronesení 
jakéhokoliv střeliva, byť by to byl jediný náboj, na palubu le-
tadla v Turecku je žalář. Prý se zhruba po měsíci začne jednat 
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mezi zeměmi, a když se přijde na takový typ nedorozumění, 
jaký jsme měli my, jedná se o propuštění asi po dvou měsí-
cích - viz hoši, co jsou zavření v Řecku za focení vojenské 
základny.

Každopádně by taková věc člověku mohla zásadně změnit 
život, nehledě na to, že taková dovolená se může dostat do 
cenové relace v řádech statisíců korun. 

Turecký policista byl vážně frajer, když porušil úplně 
všechno, aby nás ušetřil od pořádného maléru! Jiný názor 
má na to např. okresní policejní technik na zbraních, když si 
Milan vyzvedával evropský zbrojní pas. Po vyprávění našeho 
příběhu řekl, že byl policista líný a že se mu nechtělo vypl-
ňovat papíry k tak velkému případu. Když viděl, že nejsme 
teroristi, hodil to prostě za hlavu. 

Jedna perlička na závěr je, že Turci vůbec nevědí, co je to 
biatlon.

Tak jsme byli moc rádi, že jsme se vrátili šťastně z dovo-
lené. 

Až vyrazíme někdy příště,  koupíme Milanovi  úplně nový 
batoh a dostane ho až těsně před odletem!

Milam Žemlička
vedoucí D5

VÝLETY

Vážení spolupracovníci a čtenáři Občasníku, rád bych se s 
vámi touto cestou podělil o své zážitky z výletů.ppp y ýýý

O prázdninových dnech jsem navštívil velmi pěkné pro-
středí Itálie – Bibione. Velice se mi zde líbilo a pokud budu 

mít ještě někdy možnost, pojedu znovu a velmi rád. Nejvíce 
se mi líbil lunapark a pěší zóny, kde je mnoho různých láka-
del pro koupi něčeho zajímavého.

Dalším mým letošním zážitkem byl výlet do Polska do 
Kamnienszcyku. Všem toto místo vřele doporučuji…

Také jsem navštívil krásnou vinařskou oblast Mutěnice.

Dovolil jsem si také navštívit hlavní město Prahu. Zde 
jsem strávil celé odpoledne a byl z Prahy nadšen, navštívil 
jsem mnoho památek, ale nejvíce se mi líbilo Václavské ná-
městí a socha svatého Václava.
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Miloš Burian
stavební údržba

-------------------------------------------------------------------------------

PŘES HRANICE

POLSKA LEGENDA CZESKIEGO PILOTA

W tym artykule pozwolę sobie dotknąć tematyki histo-
rycznej, która jest domeną Martina. Mam nadzieję, że kolega 
Martin nie będzie mi miał za złe tego, iż uzupełnię jesienne 
wydanie naszego czasopisma krótkim artykułem poruszają-
cym temat historyczny. Przyznam szczerze, że już wcześniej 
planowałem przybliżyć i przypomnieć na łamach naszego 
czasopisma kilka faktów na temat naszej wspólnej historii. 
Dlaczego wcześniej tego nie zrobiłem? Otóż uważałem, że 
fakty historyczne mogą być w Polsce przedstawiane w inny 
sposób niż w Czechach. Artykuł mógłby wywołać kontro-
wersje, lub komentarze w stylu „to wcale nie było tak”. Wy-
chowywałem się w czasach, kiedy książki do historii musiały 
być korygowane, poprawiane lub nawet pisane na nowo. 
Kontrowersyjne prawdy historyczne mogły ujrzeć światło 
dzienne. Jestem świadomy tego, że wiele spraw, które były 
fałszywą prawdą utrwaliły się na tyle, że historia nadal była i 
jeszcze przez pewien czas będzie zawierać przekłamania. 

V tomto článku , dovolte mi, abych se  dotkl předmětu histo-
rie, která je jinak  doménou Martina . Doufám, že můj přítel 
Martin mi to  nebude mít za zlé . Upřímně řečeno ,dlouho už 
jsem  plánoval představit a připomenout  na stránkách našeho 
časopisu některá fakta o polské historii . Proč jsem to neudě-
lal dříve?  Inu, myslel jsem si , že historická fakta mohou být 
prezentována v Polsku jiným způsobem než v České republice 
. Článek by vyvolal polemiku  nebo komentáře typu  „ tak to 
nebylo. „ Vyrůstal jsem v době, kdy  knihy o historii musely být 
cenzurovány, opravovány  nebo dokonce znovu psány či byly 
zakázány . Kontroverzní historická pravda může vyjít na svět-
lo.. Jsem si vědom toho, že mnoho údajů, které byly falešné, se 
postupným opakování mohlo stát přijímanou pravdou. 

Otóż do poniższego artykułu wybrałem temat, z wspólnej 
historii, która z pewnością napawa dumą oba nasze narody. 
Chciałbym przybliżyć postać pewnego lotnika, który brał 
udział w Bitwie o Anglię. Nie muszę przypominać, że w wal-
kach aktywny udział brali lotnicy z naszych krajów. To ich 
dokonania Churchill określił zdaniem: „Nigdy w dziejach 
ludzkich konfl iktów tak wielu nie zawdzięczało tak wiele 
tak nielicznym“. W bitwie o Wielką Brytanię brały udział 
dywizjony składające się z pilotów pochodzących z różnych 
krajów: Kanady, Polski, Czech. Ciekawym jest fakt, że w 
jednym z polskich dywizjonów walczył czeski pilot sierżant 
Josef Frantisek. Chciałbym tu również wspomnieć o tym, że 
Polacy obecnie dowiadują się o jego bohaterskich czynach 
już w szkole podstawowej. Jest on jednym z bohaterów książ-
ki, która jest obowiązkową lekturą w polskich szkołach. W 
książce pod tytułem „Dywizjon 303” autor, polski pisarz Ar-
kady Fiedler poświęcił oddzielny rozdział Frantiskowi. Przy-
toczmy kilka faktów z jego życia.

No , na následující článek, který jsem si vybral jako téma  se 
společnou historií , budou jistě hrdé oba naše národy. Chtěl bych 
přiblížit osudy  pilota , který se zúčastnil  bitvy o Británii . Ne-
musím připomínat, že  bojových letců  z obou našich zemí bylo 
v  aktivní službě na straně Spojenců mnoho . Winston Churchill 
to stručně popsal větou : „ Nikdy v dějinách lidských konfl iktů 
nedlužilo tak mnoho lidí tolik tak malé skupině.“ Letky RAF 
se skládaly z pilotů z různých zemí : Kanady , Polska, Čech . Je 
zajímavé, že v jedné z polských perutí bojoval český pilot  Sgt. 
Josef František. Rád bych se také zmínit , že Poláci se dnes učí o 
svých hrdinských činech již od první třídy základní školy. Josef 
František je jeden z hrdinů v knize, která je povinnou četbou v 
polských školách . V knize s názvem „ 303 Squadrona  „autor, 
polský spisovatel Arkady Fiedler, věnoval Františku  samostat-
nou kapitolu . Uveďme některá fakta z jeho života . 

Josef Frantisek urodził się jako syn stolarza w Otasławi-
cach niedaleko Prostejowa w dniu 7 października 1913. Po 
krótkiej nauce ślusarki zgłosił się na ochotnika do sił po-
wietrznych i odbył w latach 1934-1936 trening w szkole lot-
niczej w Prostejowie. Później został skierowany do 2. Pułku 
„Dr. Edwarda Benesa“ w Ołomuńcu. Latał w 5. Eskadrze 
Rozpoznawczej wyposażonej w dwupłaty Aero A-11 i Letov 
S-328. W 1939 roku, kiedy armia niemiecka zajęła Czechy, 
Frantiszek przedostał się do Polski. Przybywa do bazy lot-
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niczej Dęblin, gdzie po zapoznaniu się z polskim wyposa-
żeniem, został instruktorem w Szkolnym Dywizjonie Roz-
poznawczym w składzie Lotniczego Centrum Wyszkolenia 
Ofi cerów Nr 1. Latał na samolotach Potez XXV, Breguet 
XIX, PWS 26, RWD 8, RWD 14 Czapla, Lublin R XIII 
oraz innych. Po opuszczeniu Polski towarzyszył Polakom w 
Norwegii, na Bałkanach, we Francji i Belgii. Wszędzie dawał 
dowody wyjątkowego bohaterstwa. W Anglii Czech dostał 
się do składającego się z polskich lotników Dywizjonu 303. 
Już go nie opuścił.  

Josef František se narodil jako syn tesaře v Otasłavicích  ne-
daleko Prostějova dne 7. října 1913. Po vyučení truhlářem se  
dobrovolně přihlásil k letectvu a v letech 1934-1936 studoval 
školu letectví  v Prostějově . Později byl poslán do 2. pluku „ 
Dr. Edvard Beneš „ v Olomouci . Létal v 5. průzkumné letce 
vyzbrojené  dvouplošníky  Aero A- 11 a Letov Š-328 . V roce 
1939 , kdy německá armáda napadla Českou republiku , Fran-
tišek uprchl k Polákům.  Přijíždí na leteckou základnu Deblin 
, kde se  po  zacvičení  na  polskou výzbroj   stává instruktorem 
ve školní letce  leteckého průzkumu . Létal na letounech   Potez 
XXV , Breguet XIX , PWS 26 , RWD 8 , RWD 14 Czapla , 
Lublin R - XIII a dalších . Po porážce Polska uprchl s dalšími 
Poláky do  Norska , poté na Balkán , bojoval za  Francii a Belgii 
. Všude podával důkazy mimořádného hrdinství . V Anglii ,se 
jako Čech dostal do polské perutě 303, kterou už neopustil.

Służbę w dywizjonie Frantisek znaczył samymi triumfami. 
Prawie nigdy nie wracał bez wyniku. Zwykle miał na koncie 
dwa, a czasem nawet trzy zestrzelone Meserszmity. Pewne-
go dnia Czech wykazał niesubordynację, która mogła być 
powodem śmierci kilku jego kolegów. Podczas ataku zwar-
tą grupą Frantisek nagle się oddalił - odleciał nad Kanał i 
tam samodzielnie „polował“ na samoloty nieprzyjaciela. Po 
powrocie otrzymał upomnienie i przez kilka dni zachował 
się wzorowo. Potem znowu wrócił do swego nawyku, który 
koledzy nazwali „metodą Frantiszka“ i który stał się manią 
Czecha. Było to ściśle związane z charakterem żołnierza - 
Frantiszek w walce chciał być sam, nieskrępowany, wolny, 
jak dzikie zwierzę. Jego metody i bohaterstwo doprowadziły 
do tego, że stał się najskuteczniejszym pilotem Dywizjonu.

8 października 1940 podczas powrotu z lotu patrolowe-
go Hurricane Mk. I R4175 (RF-R), jak nieraz się zdarzało, 
odłączył się od grupy. O godz. 9.40 Josef Frantisek podczas 
lotu na niskiej wysokości w Cuddington Way w Ewell w 
hrabstwie Surrey zawadził końcem skrzydła o ziemię, sa-
molot natychmiast stanął w płomieniach. Podczas uderze-
nia pilota wyrzuciło z maszyny na pobliski żywopłot, Miał 
tylko lekkie zadrapania na twarzy, a jego mundur był lekko 
nadpalony. Podczas wypadku złamał kark, ginąc na miejscu. 
Przyczyny wypadku nie zostały ustalone, według niektórych 
wersji mogły być spowodowane wykonywaniem akrobacji 
lub fi zycznym i psychicznym zmęczeniem. W chwili śmierci 
był największym asem myśliwskim lotnictwa polskiego i cze-
chosłowackiego oraz 4. na liście asów alianckich. Dwa dni 
po śmierci został pochowany na polskim cmentarzu wojsko-
wym w Northwood.

W 1940 roku, Frantiszek został odznaczony orderem Vir-
tuti Militari. Jest to najwyższe polskie odznaczenie wojsko-

we.
W tym samym roku został również czterokrotnie odzna-

czony polskim Krzyżem walecznych.
Osobę Józefa Frantiszka obecnie określa się w tych oto 

kilku słowach: Był człowiekiem o niezwykle bujnym tem-
peramencie, żarliwym romantykiem przestworzy. Był praw-
dziwym bohaterem, uwielbiał walkę. Został legendą czecho-
słowackich, polskich i brytyjskich sił lotniczych.

Služba u této letky znamenala pro Františka  dlouhou šňůru  
vítězství. Téměř nikdy se nevrátil  bez výsledku. Obvykle míval 
na kontě dva a někdy i tři sestřelené  messrschmidty. Jednoho 
dne ale  Čech překvapil  nekázní, která by mohla být příčinou 
smrti několika spolubojovníků. Během útoku František náhle 
opustil kompaktní skupinu – letěli právě  nad Kanálem a vydal 
se na vlastní „lov“  nepřátelského letadla. Po návratu dostal va-
rování a po několik dní se choval perfektně. Pak se znovu  vrátil 
ke svému zvyku, který kolegové nazvali „metoda František“ a 
který se stal jeho mánií. Mělo to úzkou  souvislost s povahou 
vojáka - v boji chtěl být František sám, nespoutaný, svobodný, 
jako divoké zvíře. Jeho metody a hrdinství vedly k tomu, že se 
stal nejúčinnějším pilotem perutě.

8.října 1940 při návratu z hlídkového letu  se Hurricane 
Mk. I R4175 (RF-R), jak se obvykle stávalo, oddělil  od sku-
piny. V 9:40 Josef František  při letu v malé výšce  u městečka 
Cuddington  Ewell, Surrey  v Anglii zavadil koncem  křídla o 
zem a  letadlo ihned vzplálo. Náraz vyhodil pilota ze stroje do 
nedalekého živého plotu. Měl jen mírné škrábnutí na  tváři a 
jeho uniforma byla maličko odřená. Zlomil  si však při nehodě 
vaz a na místě zemřel. Příčina nehody nebyla stanovena, podle 
některých verzí se stala v důsledku akrobatického výkonu  a 
enormní  fyzické a psychické únavy. V době své smrti byl největ-
ším stíhacím esem polského a československého letectva,  čtvrtým 
největším esem v letectvu Spojenců vůbec. Dva dny po jeho smr-
ti byl pohřben na polském vojenském hřbitově v Northwood.

V roce 1940 byl vyznamenán řádem Virtuti Military  - vo-
jenské cti. Je to nejvyšší polské vojenské vyznamenání.

Ve stejném roce byl také čtyřikrát vyznamenán polským Vá-
lečným křížem..

Duši Josefa Františka lze shrnout těmito několika slovy  : 
Byl to muž velmi temperamentní, vášnivý romantik nebe. Byl 
opravdovým hrdinou, miloval boj. Byl legendou českosloven-
ských, polských a britských vzdušných síl. 

Jozef Frantisek
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Dekoracja Sierżanta Frantiska przez Gen. Władysława 
Sikorskiego orderem Virtuti Militarii w dniu 18 września 
1940 r. Vyznamenání seržanta Františka generálem Sikorsim  

řádem Virtuti Militari dne 18.září 1940.

Schemat „Hurricane’a” Mk Ia „RF-U” P3975, na którym 
walczył Frantisek.

Część składu Dywizjonu 303, od lewej: Podpor. Witold 
‚Tolo’ Łokuciewski, por. Witold Urbanowicz, Dr Zygmunt 
Wodecki (lekarz dywizjonowy - w ciemnym mundurze), 
sierż. Josef Frantisek, F/Lt John Kent (brytyjski dowódca 
eskadry „A”) i por Witold Paszkiewicz. 

Část sestavy 303. Perutě, zleva: podporučík Witold „Tolo“ Lo-
kuciewski; poručík Witold Urbanowicz; Dr.Zygmunt Wodecki 
(lékař perutě – v tmavé uniformě), seržant Josef František; 
plukovník John Kent (britský velitel eskadry A)

Sebestian Plaskonka
manažer SaM

-------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNĚ

5. VÝROČÍ PŘIPOJENÍ ČR K ESO

Nejednomu z nás spočinou oči pohledem ke hvězdné ob-
loze ať za teplých letních nocí, nebo za ranní cesty do práce. 
Často s myšlenkou, která  je ta jeho šťastná hvězda. Někdy 
prolétne hlavou, zda jsme v tom nekonečně velkém vesmíru 
sami. A je vesmír konečný, nebo ne? Co jsou to vlastně ga-
laxie, jak vlastně se rodí hvězdy a co způsobuje černé díry?

Podobné otázky na mnohem vědečtější úrovni napadly 
již spoustu lidí z různých koutů světa, protože jedině toto 
je mohlo dovést k tomu, že nakonec založili mezinárodní 
astronomickou organizaci provozující tři observatoře v jiho-
amerických Andách, zvanou Evropská jižní observatoř. (Eu-
ropien Southern Observatory – ESO).

Tato organizace, sdružující dnes již čtrnáct evropských 
zemí (Francii, Německo, Nizozemí, Švédsko, Belgii, Dán-
sko, Itálii, Švýcarsko, Portugalsko, Spojené království, Fin-
sko, Španělsko, Rakousko a od roku 2007 i Českou republi-
ku), slaví 50 let své existence.

Cesta k našemu členství v tak význačné organizaci zabýva-
jící se galaktickým výzkumem nebyla jednoduchá a krátká. 
První snahy byly již v roce 1990 a rozpad Československa 
situaci neusnadnil.  Teprve v prosinci 2006 byla podepsána 
dohoda s ESO a její ratifi kací Parlamentem ČR v roce 2007 
se ofi ciálně Česká republika stala jejím  členem. V tomto 
roce tedy slaví ČR 5. výročí připojení se k ESO.

Co nám takové členství přináší? Umožňuje českým astro-
nomům žádat o pozorovací čas na všech dalekohledech ESO 
a také rozhodovat o dalších přístrojích a budoucím směřová-
ní ESO. Jak již bylo řečeno, dnes jsou to již tři observatoře 
-  nejstarší v La Silla, pak observatoř Paranal a nejmladší je 
budována na náhorní planině Chajnantor. 

 Všechny  observatoře se nacházejí v nadmořské výšce od 
2300 do 5000 m n. m., kde je minimální lidské osídlení 
a pozorovací obzor daleko od světelného smogu. Místa ve 
vysokohorské poušti  Atacama mají co největší část roku bez-
mračnou oblohu a světlo se zde chvěje nejméně. To umožňu-
je vědcům dobré pozorovací podmínky.

Jakými dalekohledy vědci vlastně pozorují a studují ves-
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mír? V observatoři La Silla je 3,6 metrový dalekohled zamě-
řený na hledání planet v extrasolárních systémech a unikátní 
dalekohled NTT (New Technology Telescope) s průměrem 
zrcadla 3,58 m, který je prvním dalekohledem na světě s ak-
tivní optikou. 

Observatoř La Silla

Observatoř Paranal poskytuje vědcům velký dalekohled 
VLT (Very Large Telescope), který se skládá ze čtyř hlavních 
dalekohledů o průměru 8,2 m, jež  mají svá jména -  Antu, 
Kueyen, Melipala, Yepun -  a čtyř pomocných dalekohledů o 
průměru 1,8 m. Tyto teleskopy mohou pozorovat samostat-
ně nebo využít interferometrie a pracovat dohromady.

Dalekohledy na Paranalu

Antény na plošině Chajnantor

Na pozorovací plošině Chajnantor se nachází ALMA ( 
Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), což je sou-
stava antén pozorujících v milimetrové a submilimetrové 
oblasti elektromagnetického spektra. Její dokončení v roce 
2013 ji teprve čeká. 

Posledním nejnovějším projektem ESO je E-ELT ( Euro-
pean Extremely Large Telescope)na hoře Armazones nedale-

ko Paranalu. Tam se buduje dalekohled, jehož průměr hlav-
ního zrcadla bude 39,3m pozorující v optickém a blízkém 
infračerveném oboru spektra. Po jeho dokončení ve dvacá-
tých letech 21. století by to měl být největší dalekohled na 
světě.

Model budoucího největšího dalekohledu světa

Jakými pozorováními se ESO zabývá? Je to například 
pohyb hvězd v okolí černé díry v Mléčné dráze. Pozorová-
ním exoplanet, tj. planet kroužících kolem jiné hvězdy než 
Slunce. Studiem hvězd v Mléčné dráze, tj jejich rozložením, 
rychlostí, stářím a chemickým složením. Studiem mlhovin a 
galaxií. Dále se zabývá měřením teploty vesmíru nebo jeho 
rychlostí. Pomocí dalekohledů ESO a dalších přístrojů byla 
provedena pozorování supernov ve vzdálených galaxiích, 
díky kterým byla přesněji změřena rychlost expanze vesmíru.

Krabí mlhovina M1 – v souhvězdí Býka. Fotografi e byla 
pořízena 10.listopadu 1999 přístrojem FORS2 Evropské již-
ní observatoře. Jedná se o zbytek po výbuchu supernovy ve 
vzdálenosti asi 6000 světelných let.

Pokud vás moje řádky byť jen na chvíli přiměly zamyslet  
se nad dokonalostí lidských mozků, ke kterým patří i ty naše 
české, a vzdát alespoň myšlenkou hold tomuto úžasnému 
výzkumu, pak jsem ráda.  Obzvláště, přidá-li se k tomu i váš 
zájem prostudovat  si ofi ciální stránky ESO  či odpočinout si 
v předvánočním shonu při ohledu na úžasné fotky mlhovin 
a galaxií uveřejněných na uvedených  stránkách .

Přeji všem pohodu a maximální relaxaci.

Šárka Slavíčková
SaM

Odkazy: 
ofi ciální stránky ESO: www.eso.org
národní stránky ESO: www.eso-cz.cz
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AL COMIDA, SALUDO!

Kdysi  nás s mojí nejstarší, tehdy dospívající  dcerou Da-
nielou napadlo, že bychom se jen tak z plezíru mohli na-
učit španělsky. Jak řekli, tak udělali – v Letohradě žil tenkrát 
rodilý Kubánec  Jorge Gonzáles, a tak to nebyl tak velký 
problém. Léty nepoužívání už znalosti španělštiny značně 
zrezivěly, nicméně něco zůstalo. 

Tak například shora uvedený idiom je mustr ke zkrácení 
vedlejší věty  příslovečným určením času. Španělé jsou tem-
peramentní  jižané, a tak než  by dlouze vykoktávali, že Když 
někam přijdu, tak přece  proboha pozdravím, zkrátí  to a 
řeknou rovnou jasně: 

Al comida, saludo! Na příchodu pozdravím ! 

Koneckonců -  nihil  novi sub sole -  nic nového pod slun-
cem –to známe z latiny a  češtiny také. Kámen úrazu tu však 
není v gramatice, ale v obsahu. Se zdravením zápasíme - a to 
nejen v naší fi rmě! Trvale a níže shrnuté zásady tu již nevy-
světluji poprvé:

1. Lidé se při setkání, potkání, kolem procházení a podob-
ně jedenkrát denně zdraví, a to samozřejmě vždy poprvé. 
Pozdravit někoho podruhé není nutné, je to nicméně  také 
možné a vyjadřuji tím jakýsi zvýšený zájem či sympatie. 
Eventuálně  tak učiním v případě nejistoty, zda jsme se už 
dnes pozdravili, či nikoli.

2. V jedné fi rmě se navzájem zdraví jednoznačně všichni 
její pracovníci.

3. Zdravíme se dostatečně  nahlas tak, aby pozdrav bylo 
zcela prokazatelně a s rezervou  slyšet úměrně prostředí, situ-
aci, okolní hlukové kulise  a vzdálenosti.

4. Pozdrav můžu doplnit vhodným gestem, úměrným si-
tuaci a vzájemnému vztahu. Vhodné gesto jistě nikdy ne-
bude napřažená pravice soukmenovců, zaťatá dělnická pěst 
soudruhů ani vztyčený prostředník.

5. Bez výjimky platí, že potkává-li muž ženu, pak první 
zdraví vždycky muž. A to tedy samozřejmě i v případě, že 
devadesátiletý prezident republiky potkává osmnáctiletou 
prodavačku. Muž, který by se nechával zdravit od žen, je 
stejný hulvát jako ten, který jim nepomůže s taškou. Přitom 

ale platí jedna neopominutelná zásada – dáma musí nejprve 
vhodným způsobem dát muži najevo, že ho vnímá a že na 
jeho pozdrav čeká. Vhodným způsobem je tu úsměv. Po-
kud jej dáma vůči očekávanému pozdravu investovat nechce, 
tedy přinejmenším pohled. Jestliže žena kráčí se svým zra-
kem zabodnutým do země nebo jinak nevhodně a nesprávně 
přicházejícího muže přehlíží, nemá muž šanci ji pozdravit, a 
tak vina a neslušnost  je  pak zcela na straně ženy.

6. Mezi stejnými pohlavími obecně platí, že mladší  jako 
první  zdraví staršího.

7. V demokratické společnosti nebereme při přednosti ve 
zdravení zřetel na postavení, tituly, majetek.

8. A na závěr: Al comida, saludo! 

Tedy, pokud vstoupím do místnosti, padají všechna shora 
uvedená pravidla a zafunguje toto přednostní. Kdo přichá-
zí do místnosti, ten na příchodu pozdraví. Nahlas, zřetelně, 
jednoznačně. A osazenstvo místnosti mu je povinno stejným 
způsobem také odpovědět.

Takže pevně věřím, že jsme si vysvětlili to, co možná sami 
mnohdy nevychovaní (pardon) rodiče zapomněli nebo 
zkrátka ani neuměli svým dětem předat. Nechť případní 
zlepšovatelé, kteří si myslí, že pozdravit se  je zbytečný pře-
žitek minulosti či zbytečná námaha (a není jich, bohužel, 
ani v naší fi rmě zanedbatelně málo), prominou, ale takovéto 
„zlepšováky“  tolerovat nelze.

Zdravit se budeme, a to podle všech  slušnostních pra-
videl!

Kvido Štěpánek
ředitel firmy

ODEZVA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V ISOLITU - BRAVO

Musím říct, že tento rok nejen já jsem si užila Dne otevře-
ných dveří, ale také spousta dalších lidí, kteří ještě dlouho  
vzpomínali na svoje zážitky z návštěvy.

Z mého pohledu  byla příprava  dokonalá. Vzhled fi rmy, 
občerstvení, ukázky výroby, zábava pro děti…atd. 

Užili si nejen stávající zaměstnanci se svými životními 
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partnery a dětmi, ale také úplně cizí návštěvníci.
Isolit-Bravo se snaží stále  vylepšovat svoji výrobu,  nezů-

stáváme u staré technologie, a tak  fi rma jde ruku v ruce s 
„moderním životem“.

Bylo velice příjemné potkat se se spolupracovníky i mimo 
pracovní dobu, kdy se mohly  řešit i  jiné věci…

Škoda, že v rámci fi rmy se dokážeme  takhle chovat jen 
jednou za rok! 

Tímto bych ráda poprosila všechny spolupracovníky, aby 
se snažili  udržovat pořádek a  určitou zdravou pokoru v běž-
ných pracovních dnech, které nejsou vždy slunečné. 

Pracujeme pro stejnou  fi rmu a naším cílem je, aby se udr-
žovala na úrovni jako dnes anebo byla ještě na lepším, vyšším 
stupínku mezi ostatními fi rmami. 

Uvědomme si jednu věc…je to jako ve sportu. Tým drží 
pohromadě, hraje se proti konkurenci a kope se vždy do 
míče, ne do hráče!!!

Hana Keyzerova
vedoucí montáže

PÁR MÝTŮ O DRUHÉM PILÍŘI DŮCHO-
DOVÉHO SYSTÉMU

1) Spoření v druhém pilíři je pro většinu lidí nevýhod-
né – hodí se hlavně pro bohaté. Na spoření ve druhém 
pilíři stát nijak nepřispívá…

Naopak, stát ve druhém pilíři penzijní reformy přispívá 
daleko nejvíc. Zde je srovnání:

- u stavebního spoření klient zaplatí 12 000 Kč a dostane 
od státu 1800 Kč

- u 3. pilíře klient zaplatí 12 000 Kč a dostane 2760 Kč
- u 2. pilíře klient zaplatí 12 000 Kč a od státu dostane 18 

000 Kč (poměr 2:3).
Vyvedené prostředky na vlastní důchodový účet (2. pilíř) 

jsou však v řadě případů mnohem více zajímavé pro méně 
bohaté lidi. Například v případě tragické události – úmrtí 
např. otce rodiny, jsou děti bohatého táty jednodušeji za-
opatřeny majetkem, který má rodina k dispozici. U chudé 
rodiny je to větší problém. Pokud ale měl  otec druhý pilíř, 
příslušnou část naspořených prostředků mají děti ihned k 
dispozici.

Druhý pilíř je mnohem férovější i k nemocným lidem. 
Mnoho lidí ví, že díky svým nemocem, vrozeným indispozi-
cím atd. se bohužel nedožijí příliš vysokého věku. První pilíř 
je ale nutí odvádět stále stejné peníze jako ty zdravé. Lidé s 
chatrnějším zdravím si svých peněz, které odvedou do státní-
ho pilíře, moc „neužijí“. Druhý pilíř jim však dává možnost 
alespoň část zanechat svým dětem, své rodině.

2) Soukromé fondy, u kterých lidi mají spořit na dů-
chod, zkrachují snadněji než stát…

Stát může zkrachovat stejně jako soukromá společnost, o 
tom jsme se již přesvědčili (Řecko). Zajímavé je, že pokud 
zkrachuje stát, je to pro jeho občany špatné: bude se muset 
více šetřit a budou se proto snižovat důchody.

Naopak, co znamená, že zkrachuje nějaká společnost? 

Pouze to, že není schopna dál podnikat v oblasti fi nancí a své 
aktivity prodá jiné společnosti, která je na tom lépe a chce 
v daném odvětví podnikat dále. Důchodové zákony jsou 
vymyšleny tak, že peníze klientů nepatří žádné společnosti. 
Jsou zcela bezpečně uloženy u  depozitáře a problémy společ-
nosti, která je obhospodařuje, se jich nijak netýkají. Zatímco 
tedy krach státu má na výši státní penze velký vliv, ukončení 
podnikání jedné společnosti má na naspořené peníze jejich 
klientů vliv nulový.

3) ČSSD (levice) druhý pilíř stejně zruší…
Zrušit lidem důchodové účty, na kterých již mají své pení-

ze, není tak jednoduché. Je zde ústava a charta lidských práv, 
kde je zakotveno právo člověka na ochranu svého majetku. A 
důchodové účty jsou osobním majetkem klientů. 

4) Když umřu, moje peníze propadnou soukromým 
fondům…

To není pravda, naspořené peníze v systému 2. pilíře jsou 
součástí dědictví. Je to váš majetek. 

5) Nemožnost opustit systém je ekonomicky neefektiv-
ní…

Nemožnost opustit systém má jednu velkou výhodu: máte 
jistotu, že až půjdete do důchodu, budete mít naspořeno, 
peníze prostě nemůžete utratit dříve.

A opět možná výhoda spíše pro ty méně bohaté. Zatímco 
na všechny fi nanční produkty (běžný účet, spořicí účet, sta-
vební spoření, podílové fondy) může sáhnout exekutor, na 
peníze v druhém pilíři se nedostane!

6) Není žádná garance vytunelování fondů. Vklady ne-
jsou, na rozdíl od úložek u bank, družstevních záložen či 
stavebních spořitelen, pojištěny ze zákona…

To není pravda, garance je zde velká a vychází zejména z 
role depozitáře, který za vše odpovídá.  V případě, že by došlo 
k jedinému nefér obchodování s určitým cenným papírem, 
nese depozitář odpovědnost a bude muset škodu pokrýt. 
Málokdo si však uvědomuje jednu důležitou věc: v bankách 
jsou vklady pojištěny, protože když dám peníze do banky, 
tak mi přestanou patřit a banka s nimi obchoduje jako se 
svým majetkem. Například je půjčí nějaké fi rmě na podni-
kání atd. U penzijních společností jsou ale peníze stále moje, 
nejsou penzijní společnosti. Ta je pouze obhospodařuje, na-
kupuje za ně cenné papíry. Jsou-li cenné papíry nakupovány 
za správnou cenu, na to dohlíží depozitář a zodpovídá za to.

Lyudmyla Pikha

DEMOKRATICKÉ ZŘÍZENÍ 
doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. 

 Chudí budou chtít část majetku bohatých a demo-
kracie jim to dá. 

 Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít 
práva mužů, 

 cizinci budou chtít práva občanů a demokracie 
jim to dá.
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 Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a de-
mokracie jim to 

 umožní.
 A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, pro-

tože zločinci od 
 přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie 

horší, než 
 dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.

 Sokrates

„A seš si jistej, že pořádat Den otevřených dveří jako v Bravu byl 
dobrej nápad?!“

-------------------------------------------------------------------------------

OKOLNÍ VESNICE

NA SKOK K MYSLIVCŮM

Vážení spolupracovníci, dovolím si vám částečně přiblížit  
náš současný spolkový život.

Naši mysliveckou činnost provádíme v honitbě pronajaté 
od „Honebního společenstva 

Mistrovice“, která se rozkládá na katastrálním území pěti 
obcí, a to Verměřovic, Orlice, Kunčic ,Mistrovic a  Jablon-
ného n.O. Naším hlavním posláním je zachování a udrže-
ní odpovídajících stavů zvěře v rámci podmínek místního 
ekosystému. Jedná se zejména o chov,ochranu a péči o zvěř 
a nezbytný průběrný odstřel. V těchto souvislostech bych 
chtěl vzpomenout zakoupení 20 ks zajíců polních v nedávné 
době a jejich vypuštění za účelem osvěžení krve, vypuštění 
chovného hejnka koroptví za stejným účelem a 12 ks bažan-
ta obecného na podporu projektu „Znovunavrácení bažanta 
obecného do našich honiteb“. Bohužel, ale ani v jednom pří-
padě jsme nedosáhli očekávaných výsledků.

Snaha myslivců a tyto určitě ušlechtilé myšlenky jsou  jed-
nou stránkou věci a stávající životní prostředí pro zvěř drob-
nou  je druhá stránka věci. Této zvěři totiž chybí potřebné 
zázemí, krytina,remízky,meze,houštiny,klidové oblasti na 
hnízdění a druhová rozmanitost  pěstovaných plodin. Místo 
toho máme mnohohektarové lány několika monokultur, a 
to hlavně řepky a kukuřice,což částečně vyhovuje zvěři srn-
čí,ale především zvěři černé (divočákům), jejichž stavy ce-
lorepublikově neutěšeně rostou a páchají obrovské škody 
jak na polích, tak v lese. Odlov této zvěře je v obrovských 
lánech velice problematický. Pro doplnění, - jen v letošním 
roce máme již odloveno 43 ks divočáků a několik dalších lo-
veckých akcí před sebou,čímž již zmíněný výsledek ještě na-
roste. Vinu za přemnožení divočáků rozhodně nenesou jen 
myslivci,kterým to je veřejností dáváno za vinu. Především je 
to dáno trendem dnešní doby,dnešním způsobem hospoda-
ření ZD a pěstováním plodin,které jsou pro ně ekonomicky 
výhodné,čímž doslova vytvářejí ráj pro zvěř černou. Už i v 
Jablonném n. O. byl historicky poprvé v našem MS uloven 
kus černé zvěře,což svědčí o její rozpínavosti.

Dále myslivcům chybí možnost odlovu dravé zvěře perna-
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té. Ostatní škodnou zvěř pernatou je možno lovit jen určitou 
část v roce.

Myslivost a určité přepracování  současného mysliveckého 
zákona,případná jeho novelizace, je velice rozsáhlé a chou-
lostivé téma pro vícero subjektů (myslivci,ochranáři,lesáci, 
majitelé pozemků,Ministerstvo zemědělství atd.) Nastínil 
jsem jej několika slovy,ale myslím,že pro pochopení této 
problematiky obecně to stačí.

Vraťme se ale k naší činnosti třeba v loňském roce. Spo-
lečnými brigádami při sušení sena na pozemcích okolo my-
slivecké chalupy na Kunčicích jsme zabezpečili 20q sena. Z 
jadrného krmiva jsme zakoupili 35q ovsa a 10q odpadového 
obilí. Pro další přikrmování srnčí zvěře bylo zakoupeno 35q 
granulovaného krmiva obohaceného vitamíny a látkami pro 
zlepšení zdravotního stavu spárkaté zvěře. Dále byl zakou-
pen 1q přípravku Cermix proti vnitřním parazitům u spár-
katé zvěře.

Kromě objemového (seno) a jadrného (obilniny) krmiva 
zajišťují naši členové také krmivo pochutinové a dietetické, 
jako je letnina (usušené,mladé letorosty),jeřabiny,kaštany,ža-
ludy apod. Od dětí z obcí bylo vykoupeno 210 kg kaštanů a 
žaludů. Dále jsme zajistili 3q kamenné soli do lizů.

S péčí o zvěř úzce souvisí také účelové tlumení zvěře škod-
né. V roce 2011 bylo uloveno 43 lišek obecných,45 kun 
skalních,8 strak obecných.

S péčí o zvěř užitkovou souvisí i starost o výstavbu a údržbu 
mysliveckých zařízení v honitbě, jako jsou krmelce,jesle,zá-
sypy,krmeliště,posedy a kazatelny pro pozorování a lov zvěře.

Na okresní přehlídce loveckých trofejí,pořádané ČMMJ v 
dubnu v Lanškrouně,předložilo naše MS 30 ks trofejí srnce 
obecného. Dvě z nich byly taktéž  historicky poprvé v na-
šem MS medailově ohodnoceny, a to stříbrnou a bronzovou 
medailí. Tyto dvě medaile jsou bezesporu, mimo jiné, vý-
sledkem dlouholetého předkládání výše uvedených krmných 
granulí zvěři v době parožení.

Činnost ve sdružení je náročná nejen na práci jednotli-
vých členů,ale i na získávání fi nančních prostředků. Každým 
rokem musíme počítat s pronájmem honitby,nákupem jadr-
ného krmiva,granulovaných směsí a léčiva pro zvěř spárka-
tou,soli do lizů,příspěvkem pro chovatele loveckých psů,ale 
i s úhradou škod způsobených zvěří na lesních porostech. V 
loňském roce byly tyto škody  hrazeny členy sdružení rukou 
společnou a nerozdílnou. Všechny tyto náklady rok od roku 
neustále rostou a je stále větší problém tyto prostředky získat 
a každý sponzor je vítán.

Veškeré odpracované hodiny při brigádách na údržbě,vý-
stavbě mysliveckých zařízení,opravách a údržbě naší chalu-
py,ale i na zajišťování různých akcí sdružení se při členských 
schůzích veřejně evidují. Dle této evidence členové odpraco-
vali v loňském roce 2322 hodin,tj. 62 hod. na každého člena 
MS. Další hodiny,které nejsou evidovány,odpracují členo-
vé při zajišťování krmení pro zvěř, tj. sušením sena,sběrem 
letniny,jeřabin,kaštanů apod.Celé zimní období pak pravi-
delně zakrmují v přidělených krmných zařízeních. Aktivita 
každého člena je vyhodnocena dle „Vnitřního řádu MS“ a 
nejlepší z nich  jsou na výroční členské schůzi odměněni věc-
ným darem.

Na závěr zde chci vyslovit jedno malé přání  - aby naše mé-
dia stejnou měrou informovala veřejnost o každém úspěchu  
české myslivosti, jako to dělají při každé mimořádné události 
s mysliveckou činností spojenou. Rodina myslivců čítá cca 
130 000 členů. Porovnejme stejný počet řidičů - co myslíte, 
kde bude více zmařených životů?

Zmařené lidské životy téměř denně na našich silnicích -  to 
už patří k naturelu dnešního stylu života. Neštěstí u mysliv-
ců – senzace !!! Naučme se konečně měřit každému stejně ! 

Zdravím  všechny  zaměstnance Isolitu  jménem svým i 
jménem MS Na Tiché Orlici.

Přeji vám všem do nového roku pevné zdraví a  Myslivosti 
zdar!

Aleš Hrdina
pilotní nástrojař a zástupce vedoucího Nástrojárny

PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI…KDYŽ 
NÁM MĚSTO SUPERMARKET (NE)DÁ!

Tak došlo i naše maloměsto. Představte si, že zde chtějí 
postavit supermarket! Neuvěřitelná zpráva, o které se dlou-
hodobě buď jen šeptalo mezi sousedy, či naopak halasně 
pokřikovalo v místních nálevnách. A je to tady! Proti po-
četným zastáncům se rázem vyrojili téměř stejně početní 
odpůrci. Ti druzí, respektive jejich mladší část, dokonce za-
ložili a profesionálně spravují protimarketové facebookové 
stránky. Oba nesmiřitelné tábory používají k podpoře svých 
argumentů notnou dávku demagogie, polopravd a urážek.  
Dokonce jsem zaslechl cosi o propíchaných pneumatikách 
či poškrábaných karoseriích představitelů obou názorových 
proudů. Nálada ve městě je v tomto ohledu silně polarizo-
vaná…

Nebylo to však celé zbytečné? Opravdu to muselo zajít až 
tak daleko? Nedalo se tomu předejít? Důrazně předesílám, 
že nepatřím ani do jedné z výše uvedených skupin.

V demokratických volbách jsme zvolili představitele míst-
ní Samosprávy. Ta, jak jistě víte, se  dělí na představitele 
takříkajíc profesionální - čili plně za výkon placené z na-
šich daní, a na ostatní. Ty „ostatní“ ponechme pro další běh 
článku stranou, jsou to lidé, kteří mají svá zaměstnání a vý-
kon funkce dělají víceméně dobrovolně.

Pokud bych se tedy stylizoval do role profesionála, který 
řídí naše město (laskavý čtenář nechť tuto malou opovážli-
vost promine), postupoval bych následovně: Je zde projekt, 
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který má bezesporu potenciál ovlivnit život ve městě. Je na-
tolik zásadní a zlomový, že se zkrátka týká všech občanů, ať 
už se mi to líbí, nebo nelíbí. Co bych udělal? Jak jen bych 
tuto věc vyřešil? Tím nejjednodušším, chce se až říci primi-
tivním způsobem: MÍSTNÍM REFERENDEM. 
Tedy vymožeností, česky také zvanou všelidovým hlaso-
váním, kterou nám dává Zákon o místních referendech č. 
22/2004 Sb. a kterou třeba Švýcaři znají od roku 1848. Věc 
za minulých režimů nevídaná, nyní však prostá a jednodu-
še realizovatelná. Zkrátka, v jeden den se občané dostaví 
do určených místností, vyberou si tu svoji variantu, komise 
vše spočítá a vyhodnotí. Poražená strana pogratuluje vítěz-
né nebo alespoň uzná porážku. Hotovo, vyřízeno. Odpad-
ne nedůstojná, výše popsaná řevnivost, odpadnou setkání 
v kině (s najatým moderátorem – jaká to fraška!) a vše se 
vyřeší již na začátku. Argument jedné strany, že se nejdříve 
musí přece udělat projekt a pak hlasovat zda ano, či ne, je 
už zcela mimo realitu. To je stejné, jako kdybychom si již 
před odsouhlasením přímé volby prezidenta natiskli hlaso-
vací lístky. Tím vůbec nevylučuji možnost, že i přes vítězství 
příznivců nemusí k realizaci stavby vůbec dojít – jednalo by 
se ale o objektivní skutečnosti stavebního, ekologického či 
jiného rázu. Pokud se vám zdají výše popsané úvahy rozum-
né a logické, tak si pojďme položit otázku, proč odpověd-
ní představitelé takto nepostupovali a nevyužili možností, 
které nám referendum nabízí? Proč dopustili zabřednutí do 
neplodných a zbytečných diskusí se známým výsledkem? 
Napadají mne jen tři možnosti… Za prvé je to pocit vlast-
ní důležitosti podle principu „já jsem zde pánem, já si to 
ošéfuju a nikdo mi do toho nebude kecat“. Za druhé je to 
jistá politická vypočítavost. Prostě si počkám, kam se vrtne 
veřejné mínění , v pravý čas se přidám k většině a posbírám 
politické body. Třetí variantou je vlek určité lobby, která 
se výsledků demokratického hlasování bojí a brání se mu. 
Možná vás napadne ještě nějaká možnost, určitě nemám pa-
tent na rozum. 

Takže shrnuto a podtrženo – celá fraška kolem výstavby 
supermarketu v Jablonném je ostuda a co jsem měl možnost 
slyšet názory kamarádů či spolupracovníků z jiných měst, je 
tak i vnímána. 

Za dva roky půjdeme ke komunálním volbám. Pokud máte 
(podle mne ne zcela správný) pocit, že v ostatních volbách 
je váš hlas slabý, tak v těch komunálních má obdivuhodnou 
sílu. Pamatujte si proto výkony kandidátů na znovuzvolení a 
podle nich je ohodnoťte. To je to kouzlo přímé demokracie.

Martin Šlesingr
personalista

P.S.: V době, kdy vznikl tento článek, iniciovala jedna ze sku-
pin pořádání referenda podpisovou akcí a dle dostupných infor-
mací se skutečně uskuteční. Škoda, že to museli zařídit občané 
a že se tímto krokem nezačalo. Také já jsem se pod žádost o 
pořádání referenda podepsal, protože chci mít možnost o tak 
zásadní věci rozhodnout sám.

TEČE VODA, TEČE…,

V minulých letech návštěvníci místního hřbitova s poli-
továním konstatovali, že voda opět neteče. Stalo se  totiž 
tradicí, že na celý půlrok byl její přívod uzavřen.

Až loni jsme se zaradovali: Tento celoročně nezamrzají-
cí vodovod  zdarma zhotovila  pro občany města firma 
Isolit-Bravo.

Letos zkušení a zruční  pracovníci této firmy zdarma zpro-
voznili další hřbitovní vodovod, a dokonce nově zavedli pří-
vod vody na urnový háj!

Takže teče voda, teče…
Velký dík, naše firmo!

Za spokojené a vděčné občany a návštěvníky města Alena Ša-
fářová

MÉ NOVOROČNÍ PŘÁNÍ? 
ABY VEŘEJNÁ DOPRAVA ZNOVU SLOUŽI-
LA SVÝM CESTUJÍCÍM!

Už to tak bývá, že pravou hodnotu věcí si uvědomíme, 
až když o ně přijdeme. A nemusí se jednat jen o ztracenou 
knihu či někam založenou vzácnou rodinnou fotografii. Je 
to totiž rok, co naše Králicko přišlo o železniční spojení s 
Moravou, a to ne z vlastní vůle, ale direktivním diktátem z 
krajského města.

Nepomohla ani petice, kterou podepsala bezmála polovina 
zde žijících obyvatel, bezcenným bylo nesouhlasné stanovis-
ko starostů obcí od Štítů, přes Králíky až po Hanušovice, a 
žádnou váhu pro tvůrce nového systému dopravní obsluž-
nosti neměla ani usnesení místních samospráv. Ze strany 
prosazovatelů radikálních změn zaznívaly argumenty typu, 
že na vlaky doplácí kraj 92 Kč a na levnější autobusy necelou 
dvacetikorunu. Jak je to ale možné, když v normálním au-
tobuse i našem motoráčku je naprosto stejný motor LIAZ? 
Kdo spálí více nafty, ten, co jede železným kolem po hladké 
koleji, nebo autobus, který jede pneumatikou po asfaltové 
silnici? Autobusy prý dokáží lépe obsloužit centra obcí. Co 
je ale centrem v těch našich horských roztáhlých vsích, kde 
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to máme všichni všude stejně daleko?
Co ale bylo možné říct na argument, že na Králicku jezdí 

vlakem tak málo lidí, že by se Pardubickému kraji vyplatilo 
jim koupit auta? Neseme vinu za to, že nás tu pod Králic-
kým Sněžníkem žije tak málo? My víme, že nás tu ubývá, v 
Králíkách jsme dokonce museli sloučit obě základní školy a 
zrušit gymnázium, ale přesto tady přemýšlíme trochu jinak 
než v krajském městě. Stále věříme, že jednou bude zase líp. 
Proto si to z mála technického dědictví, jakým je vybudova-
ná železnice, tak bráníme.

A bylo to právě v prosinci loňského roku, kdy jsme se s 
vlaky do Hanušovic a do Štítů důstojně loučili. Přítomné 
televizní štáby na vlastní oči viděly, že rozhodnutí zrušit 
osobní vlaky na Moravu nám nebylo lhostejné. Pokud čtyři 
a půl tisíce podpisů pro vedení kraje neznamenalo nic, pro 
nás, kteří to můžeme alespoň trochu změnit, to byl závazek, 
abychom boj o dráhu nevzdávali.

Přišel nový jízdní řád a s ním nové pořádky v hromadné 
dopravě. Tvůrci z OREDO rozbili kraj na mozaiku tarif-
ních zón. Rychlé spěšné vlaky, v našem případě z Pardubic 
do Lichkova, měly propojovat tzv. hnízda, z kterých by roz-
vážely cestující autobusy do vlakem nepřístupných míst, a 
to i za cenu, že pokud do nich vlak doposud  jezdil, tak se 
zrušil nebo alespoň výrazně zredukovaly počty spojů, jako 
je tomu v případě Králík,kam dodnes od Lichkova jezdí pří-
poje především jen od osobních vlaků. 

Jeden řidič autobusu vtipně poznamenal, že se nové trasy 
dají stihnout, ale za několika málo předpokladů – nesmí pr-
šet, nesmí sněžit a nedej Bože nesmí nastupovat a vystupo-
vat cestující. S čekáním na přípoje vlak-autobus a obráceně 
to bylo zoufalé mnohokrát do týdne a zlobu cestujících za 
zpackané jízdní řády tak odnášeli ti, co byli po ruce -  řidiči 
autobusů, vlakový nebo staniční personál.

Jako výpravčí vlaků mohu prozradit, že pohyb všech vlaků 
sledují provozní a regionální dispečeři, kteří řídí práci vý-
pravčích a určují, který vlak bude na který a jak dlouho če-
kat. Mnoho lidí z odborné veřejnosti ale šokovalo, že nic ta-
kového nefunguje mezi autobusy. V 21. století, v době GPS 
a mobilních telefonů, nikdo nevěděl, kde momentálně který 
jaký autobus je, jak velké má zpoždění a kolik lidí na daný 
vlakový (ale i autobusový) přípoj veze. A i když z vlastní 
iniciativy personál stanic Lichkov a Hanušovice autobuso-
vého řidiče na zpoždění vlaků upozornil, nečekal a odjel. A 
není se mu co divit, protože by třeba nestihl přípojný auto-
bus v Králíkách nebo pětiminutový obrat v cílové zastávce. 
Tohle všechno by měl řídit nějaký dispečer integrovaného 
dopravního systému, ale nikdo takový dodnes neexistuje. 
Někdo, kdo by dokázal vyhodnotit, jaký dopad bude mít 
případné čekání na zpožděný vlak či autobus  na ostatní 
přípoje. Abych byl konkrétnější, při cestě z Čech na Moravu 
se nejen našinec, ale i turista novým systémem dostával do 
cíle cesty s trojím rizikem. Mohl mu od vlaku ujet přípojný 
autobus v Lichkově, když ten stihl, mohl mu ujet přípojný 
autobus jiné firmy z Králík  a do třetice se mu mohlo stát, že 
nikoho v Hanušovicích na nádraží nebude zajímat, že ještě 
nedorazil nějaký autobus od Králík.

Ano, dělala se celá řada změn i v jiných než obvyklých ter-

mínech. Ti, co nový systém IREDO silou prosadili, se pak 
nestyděli veřejně vyhlašovat, že nový systém je výsledkem 
týmové práce se starosty obcí. Pokud to mělo snést zlobu 
právem rozhořčených lidí na hlavy starostů, pak to byla de-
magogie nejhlubšího zrna!

Turista byl nastalým zmatkem dezorientován, ale nezbylo 
mu nic jiného, než čekat další hodinu nebo dvě na nový 
přípoj. Naši lidé však neměli čas čekat na nějaké příznivěj-
ší změny v jízdních řádech. Potřebovali vyřešit svou cestu 
do práce hned, okamžitě. Nemohli riskovat  v této neleh-
ké době, že díky pozdnímu nástupu přijdou o zaměstnání. 
Dnes  si musí každého pracovního místa vážit. Proto se za-
čali domlouvat po skupinách a začali se dopravovat vlastní-
mi auty. Rodiče, posílající své děti do škol ve vzdálenějších 
místech, také už nechtějí riskovat a vozí je rovnou do Lich-
kova autem k vlaku. A Králickem dále křižují poloprázdné 
autobusy, které nikdo nepotřebuje…

Nepochybuji, že jsou místa v Pardubickém kraji, kde změ-
ny lidem pomohly. Jestli se ale firmě OREDO u nás něco 
letos doopravdy podařilo, pak vyhnat cestující z veřejné do-
pravy!

Po krajských volbách se situace změnila. Do čela odboru 
dopravy se vyhoupl známý železniční odborář pan Dušek 
a začaly se dít věci. Byl hejtmanem odvolán ředitel firmy 
OREDO, protože vyšlo na povrch, že oproti objednanému 
objemu veřejné dopravy firma prohospodařila dalších sedm-
desát milionů korun. Je dobře, že si dnes i v Pardubicích 
uvědomili, že to s tím rozdílem v ceně vlaku a autobusu zas 
není takové, jak se propagačně potvrdilo, a že je opravdu 
ostudou, že se bývalým krajským radním povedlo vytvo-
řit uprostřed Shenghenského prostoru dopravně izolované 
území. Znovu se proto kraj propojuje se sousedy také 
železničními spoji, protože uzavření  železniční trati je 
taková neúcta k práci předků, že se to nedá ani popsat. 
Železnici vybudovali  s nepředstavitelným úsilím a s použi-
tím techniky, kterou znalo devatenácté století. Copak nám 
oni svým dědictvím neušetřili desítky milionů?

Hodně těžko se mi o tom píše, protože se mě celá věc jako 
železničáře hluboce dotýká. Ale snad mluvím za nás za 
všechny, co nemáme auta, že by vlaky i autobusy, namísto 
nesmyslné jízdy v taktu, měly zase jezdit tak, aby nás dostaly 
do práce, děti do školy, nemocné k lékaři, večer pak za kul-
turou, ale hlavně, aby nás pak zase bezpečně dovezly domů.

Se závěrem roku bych nám všem chtěl popřát, aby většina 
toho, co nám přinese, byla dobrá a lidem užitečná. Aby i 
změny v dopravní obslužnosti přinesly to, co od nich cestu-
jící očekávají.

Arnošt Juránek
výpravčí vlaků
a zastupitel města Králíky
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QUO VADIS, ČECHU?!
Můj kamarád, major Armády ČR a vojenský kaplan Pavel 

Ruml nám před časem poslal dopis, který myšlenkově nava-
zuje na článek, druhého nejvyššího vojáka ČR ,generálma-
jora Miroslava Žižky , zástupce náčelníka generálního štábu 
AČR. Jeho článek vyšel v časopisu A-Report  4/2012. 

Žižka tu popisuje nadšené a přátelské jednání a chování 
bez výjimky všech lidí- rozuměj  občanů,civilistů, které jako 
vojáci v polních uniformách potkávali na letišti a v civilním 
letadle během civilního letu, který z nějakého důvodu po-
užili. Lidé jim na potkání  hlasitě děkovali, podávali ruce, 
objímali je, slzeli dojetím, kupovali jim květiny, marsky  ty-
činky, pražené slané mandle, colu a dávali jim poukázky na 
občerstvení zdarma  v letištních restauracích. Nechávali se s 
nimi fotografovat. 

Krásné, perfektní, chce se vám říci. Konečně si vážíme své 
armády a máme také proč – vždyť to jsou lidé, kteří jsou 
ochotní v současné zhýčkané době položit životy za VLAST! 
Konečně se tedy nemusím stydět, že jsem Čech!, oddechl 
jsem si. Konečně Češi stále jenom nenadávají, nezesměšňují, 
nepochybují, nejsou skeptičtí a nemají blbou náladu! 

No, ale čertovo kopýtko si autor – generál  záměrně pone-
chal na konec jako vyvrcholení: Všechno se sice skutečně 
přesně takhle událo, nic si nevymyslil, nic si nepřidal, do-
konce ani náhle nezazvonil - jako Deus ex machina -  budík. 
Jenže všechno se jim to přihodilo na letišti v USA  a při letu 
v USA!

Kvido Štěpánek
ředitel firmy

Ahoj Kvido —vážený pane řediteli, vážení zaměstnanci fir-
my Isolit – Bravo!

Moc rád vzpomínám na doby, kdy jsem k Vám chodil do 
továrny. Tehdejší asi pětileté občasné návštěvy (1995-1999??) 
jsem zakončil tříměsíční pracovní stáží, při které jsem pracoval 
-téměř na každém pracovišti továrny. Moc rád na to vzpomí-
nám. Hned po stáži jsem nastoupil jako vojenský kaplan na 4. 
brigádu rychlého nasazení (září 1999) a od té doby stále v ar-
mádě sloužím. V současné době jako  kaplan Ústřední vojenské 
nemocnice — Vojenské fakultní nemocnice v Praze.

K Vám do továrny se však rád vracím. Nejen ve vzpomín-
kách, ale také díky Vámi zasílaného Občasníku. Jsem rád, že 
jej mohu číst; myslím, že je připravován se vkusem a vždy do-
konalou informační šíří. Vážím si také toho, že v rámci výletů 
do historie si všichni připomínáte památku našich vojáků a 
dalších hrdinů, kteří bojovali různým způsobem proti tyrani-
ím fašismu i komunismu.

V této souvislosti bych rád zareagoval na článek „Andělé“ z 
velikonočního čísla. Na str. 7 Kvido píšeš — Jakou armádu 
dnes máme a jakou válku by dnes naše republika dokázala vést, 
to je skutečná hanba vykládat“. Myslím, že tato věta odráží jen 
část pravdy. O armádě si můžeme myslet to, co uvádíš. Také, že 
je nesmírně poznamenána korupčními kauzami — stejně jako 
celá společnost. Také, že je až téměř osudově — poznamenána 

úrovní politických garnitur, které se střídají ve vedení země a 
které jsou bezprostředně odpovědné za armádu, koncepci jejího 
rozvoje a její kvalitu.

Kromě výše uvedeného však chci dodat, že naši armádu tvoří 
také vojáci. Strávil jsem s nimi téměř dva roky na vojenských 
misích. Můj život se v posledních dvanácti letech s nimi hodně 
propojil.

V současné době se s nimi setkávám na nemocničních lůžkách 
naši nemocnice. Bývají zranění, někdy těžce a někteří umírají. 
Vracejí se z války, kde odvádíme již dlouhé roky velmi dobrou 
práci. Je to pravidelně potvrzováno ústy zahraničních velitelů, 
odborníků i politiků. Práce našich vojáků si váží i zahraniční 
veřejnost. Přikládám Vám číslo voj. časopisu A report, v kterém 
doporučuji k přečtení úvodník gen. Žižky. Myslím, že za to sto-
jí, a že by slušel i Občasniku. Jsem na mnohé naše vojáky pyšný. 
To, za co se musí armáda stydět, přesně zapadá do celkového 
kontextu toho, za co se musí stydět celá naše zbídačovaná země.

Přeji Vám hodně radosti z vaší práce, pokoj v životě a hodně 
úspěchu Vaši obdivuhodné firmě.

V úctě Pavel Ruml, kaplan AČR, bývalý evang. farář z Leto-
hradu

CO S TÍM?!
Na stránkách Občasniku se Ing. Štěpánek opakovaně za-

mýšlí nad závažnými ekonomickými a politickými problé-
my nejen v naši zemi, ale i nad směřováním a budoucností 
celé naší euroatlantické civilizace.

V nedávném čísle vzpomíná, na svůj článek na toto téma, 
který už nemá po ruce. Dovoluji si ho předložit a pár slov 
doplnit. Kromě všech osudových analogií s úpadkem staré 
Římské říše, která se na vrcholu zdála být věčná, jsme /ne-
jen/ v naši zemi nesmiřitelně rozděleni. Výsledky nedávných 
voleb to jenom potvrzují. Platí však, že „každá království 
vnitřně rozdělené pustne a žádná obec, ani dům vnitřně roz-
dělený nemůže obstát“./Mat,, 12,25/ - Následuj už zmíněná 
srovnání:

Do 3. okénka vpravo by se daly ještě doplnit interrupce, 
asistované sebevraždy, euthanasie. Dále už úplně stojí rozum 
a hroutí se lidství  - 15.okénko vpravo: letos vyšel v Oxfordu 
v časopise Journal of Medical Ethics článek 2 univerzitních 
učitelů, australské filosofky z Melbeurne a Itala, vyučujícího 
lékařskou etiku v Miláně, kteří se přimlouvají za tzv. po-
porodní potrat, čili usmrceni dítěte již narozeného!!! Nejde 
jen o děti se závažným poškozením. Rodiče by o poporodní 
potrat směli žádat stejně, jako o potrat předporodní... Ale 
dokonce i muslimové mají kromě teroristů i „osvícence“: V 
Maroku islámsky duchovní Zamzani navrhuje zlegalizovat 
sex i s mrtvou manželkou do 6 hod její smrti._

Co asi bude obsahovat okénko č. 16 a další?....
Abychom nepropadli úplné skepsi a neztratili naději, měli 

bychom se řídit moudrou radou našich předků: pracujme 
tak, jako bychom tu měli byt navěky - příkladem může být 
prof. Škrabal, nebo Ing. Kec - a žijme tak, abychom kdykoliv 
svůj život mohli vrátit tomu, kdo nám ho daroval. A ať nás 



32

Občasník - 3/2012

drží pod ochrannými křídly i archanděl Michael!

MUDr. Zdeněk Stráník

Pád říše Římské:  dějepisný konec nastal roku 
476 n.l.

Pád řiše Euroatlantské 
21.stol.n.l.
dějepisný konec nastal 
roku 2 0xx  n.l.

1 Jedna velká mladší  supervelmoc (Řím) pod-
porovaná  starou zkorumpovanou a uvadající 
velmocí  (Řeckem) ovládá velkou část světa

Jedna velká mladší  
supervelmoc (USA) 
podporovaná  starou 
zkorumpovanou  vel-
mocí (EU) ovládá 
velkou část světa

2 Prudký nárůst výstředností, touha po senza-
cích, krvi a zvěrstvech.Říše má 187  koloseí, 
ve kterých jsou umučeny snad miliony lidí. 
Prázdné celebrity, výstřední večírky, morální 
dekadence.

Prudký nárůst výstřed-
ností, touha po senza-
cích, krvi a zvěrstvech. 
Virtuální hry s miliony 
virtuálně mrtvých, 
virtuální krev stříká z 
komprů, bulvární časo-
pisy, paparazzi, prázdné 
celebrity, výstřední 
večírky, morální deka-
dence.

3 Sexuální orgie, zvrhlosti, homosexualita zcela 
běžná.

Sexuální orgie,běžná 
homosexuality, sňatky 
stejného pohlaví

4 Klesající zájem o založení rodiny, ženy nechtě-
jí rodit .Populace klesá, od rychlého úbytku ji 
zachraňují imigranti.

Klesající zájem o za-
ložení rodiny, ženy 
nechtějí rodit .Populace 
klesá, od rychlého 
úbytku ji zachraňují 
imigranti.

5 Vysoké daně. Celková daňová zátěž činila asi 
½ výdělku.

Vysoké daně. Celková 
daňová zátěž činí asi 
½ výdělku.Zhruba do 
konce června pracujeme 
zadarmo – na stát a 
poté teprve na sebe.

6 Rozsáhlá sociální síť, protože vládci potře-
bují podporu lidu (lůzy).Sociální dávky byly 
největší položkou státního rozpočtu. Heslo 
Chléb a hry!

Rozsáhlá sociální síť, 
protože vládci potřebují 
podporu lidu (voličů). 
Sociální dávky jsou nej-
větší položkou státního 
rozpočtu. Heslo:Pohou-
pu se  v  sociální sít!

7 Klesající úroveň školství Klesající úroveň škol-
ství – maturitu má 
skoro každý, ale co znal 
před sto lety maturant, 
nezná dnes zdaleka ani 
vysokoškolák. Inženýři 
píší s hrubkami, neumí 
cizí jazyky, kvalifi kaci 
mají ostudně nízkou.

8 Klesající výnosy fi rem=velkostatků, které 
nejsou schopny kvůli nezájmu pracovníků 
(kolónů) konkurovat  východořímským ro-
dinným farmám

Klesající efektivity 
fi rem  kvůli neschop-
nosti/nemožnosti 
zainteresovat vlastní 
pracovníky – zaměst-
nance. Firmy se tak 
stávají neschopné kon-
kurovat východoasij-
ským závodům.

9 Neustálé boje o usurpaci trůnu, průměrná 
délka setrvání císaře 2 roky. Politická roz-
hodnutí potom tomuto krátkému horizontu 
odpovídají, zatímco v konkurenčních bar-
barských zemích jsou vedena dlouhodobým 
uvažováním královské či náčelnické dynastie.

Neustálé boje o moc, 
předčasné volby, rychlé 
střídání vlád. Vlády 
setrvávají v průměru 
dva roky. Politická 
rozhodnutí potom 
tomuto krátkému 
horizontu odpovídají. 
V arabských zemích a 
Číně jsou diktátorské 
dynastie stálé.

10 Z emprických zkušeností Římané věděli, že 
každé zvýšení procenta daní vede ke snížení 
jejich výběru, ale neřídili se tím. Když Di-
okletianovi i po několika reformách státu 
vycházel rozpočet se schodkem, postupoval 
jako dokonalý socialista: Uzákonil státní 
monopol na doly a některá zájmová odvětví 
obchodu. Ačkoli to udělal proto, že mu schá-
zely peníze z daní od střední třídy, podnikl 
další reálný krok k její decimaci. Zpočátku 
sice stát vydělával na tom, že z mnohých 
odvětví peníze bral a zpátky už žádné neinves-
toval, ale během jedné generace byly všechny 
tyto rezervy vyčerpány a stát stál znovu před 
hospodářským zhroucením.

Z emprických zkuše-
ností i teoretických 
rozborů Euroamerická 
civilizace ví, že každé 
zvýšení procenta daní 
vede ke snížení jejich 
výběru, ale neřídí se 
tím – viz současný boj 
s ekonomickou krizí, 
plány socialistů i ne-
socialistů, atd. apod..
Dosaďme několik 
současných  když:
Když Obamovi i po 
několika….
Když Merkelové i po 
několika,….
Když Hollandovi po 
několika…. 
A není nutné dosazovat 
ani našeho bezvý-
znamného českého 
mikropremiéra Chovají 
se stejně, jako vlevo 
zmíněný Diokletian.

11 Od 2.stol. n.l.již Římané státní rozpočty 
důsledně neomezovali, díry kryli infl ací a 
zvyšujícími se daněmi.Na práci najímali levné 
barbary, vyráběli superlevně v cizině a obchod 
se dostal zcela do rukou asijských obchodní-
ků. Dovoz mnohonásobně převyšoval vývoz.

Od konce 20.stol. 
EU-USA přestávají 
vyrábět, stále více 
dováží ze superlevné 
Asie. Dovoz mnohoná-
sobně převyšuje vývoz. 
Státní rozpočty se 
důsledně nekontrolují, 
nabobtnávají a díry se 
řeší dluhopisy, infl ací a 
zvyšováním daní.

12 čím vyšší daně stát vypisoval, tím méně peněz 
na daních vybíral, tím větší podíl daňových 
výnosů pohltil aparát nutný k obhospodaření 
daní... a tím hůř byl stát schopen vlastního 
fungování,

Zcela jako  přes kopírák

13 Do státní správy pronikaly stále více úplatky Zcela jako  přes kopírák

14 Občané nechtějí bojovat za svoji vlast. Je zru-
šena povinná vojenská služba a obrana vlasti a 
životů se stává věcí najatých žoldnéřů

Občané nechtějí bo-
jovat za svoji vlast. 
Slovo VLAST se stává 
prázdným pojmem. Je 
zrušena povinná vo-
jenská služba a obrana 
vlasti a životů se stává 
věcí najatých žoldné-
řů. Možnou válku se 
lidé chystají sledovat v 
televizi jako sportovní 
přenos.



33

Občasník - 3/2012

-------------------------------------------------------------------------------

PERSONÁLNÍ 
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ZABEZPEČENÍ NA KLIDNÉ STÁŘÍ ZA-
MĚSTNANCŮ ISOLIT-BRAVO

Pro většinu občanů zůstává nadále hlavním zdrojem na 
stáří státní důchod (I.pilíř důchodové reformy). Jedná se o 
současný průběžný systém, kdy aktivně pracující část po-
pulace odvádí na Českou správu sociálního zabezpečení 
procenta z hrubé mzdy, a to zaměstnavatel 21,5 % a za-
městnanec 6,5%. Z těchto financí jsou vypláceny důchody 
našich spoluobčanů, kteří jsou ve starobním důchodu nebo 
jim jejich zdravotní stav nedovolí plně pracovat (invalidní  
důchodci) . 

Přiznání nároku na výplatu a výši starobního důchodu 
se řídí dle věku, počtu odpracovaných let, průměrné mzdy 
apod. Přesná pravidla jsou dána zákonem č. 155/1995 Sb. v 
pl.znění. 

Do vyměřovacího základu na důchod se v současné době 
počítá hrubý výdělek od roku 1986 a každý rok se přepočítá-
vá pomocí koeficientu, do kterého se promítá inflace. 

Státní důchod často nestačí na pokrytí životních nákladů 
ve stáří, a tak od roku 1994 vznikla možnost spoření do 
soukromého fondu penzijního připojištění.

Penzijní připojištění spravují penzijní fondy, které se záko-
nem č. 426/2011 budou transformovat na penzijní společ-
nosti, jež budou mít nová pravidla při spravování financí. 
Penzijní připojištění může mít dva zdroje: příspěvek od za-
městnavatele, kdy zaměstnavatel přispívá svému zaměstnan-
ci buď pevnou měsíční částkou, nebo procentem z hrubé 
mzdy. Ta je do výše 24 000 Kč daňovým nákladem a ne-
podléhá zdanění u zaměstnanců. Dále si zaměstnanec platí 
sám účastnický příspěvek a k tomuto příspěvku v současné 
době stát přispívá. V případě, že si zaměstnanec zaplatil 100 
Kč, stát mu přispěje 50 Kč a při výši 500 Kč účastnického 
poplatku stát přispívá 150 Kč. Tento systém příspěvku se 
nazývá III. pilíř důchodové reformy, kdy stát k penzijní-
mu připojištění účastníka přispívá státním příspěvkem. 

Pravidla příspěvku se však od 1.1.2013 budou měnit, a to 
nově stát bude přispívat až od výše 300 Kč účastnického 
poplatku 90 Kč. Při účastnickém poplatku 1000 Kč stát při-

spěje 230 Kč. Tato změna ve výši státních příspěvků se týká 
jak stávajících smluv, tak i nově otevřených.

Co je II. pilíř důchodové reformy? Jedná se o nový pilíř, 
do kterého se bude moci vstoupit od r. 2013. Povedou ho 
soukromé společnosti na individuální (osobní) účty občanů. 
Zaměstnanec si může vybrat svoji penzijní společnost a sem 
odklonit 3% z důchodového pojištění placeného firmou a 
2% pak musí přidat z vlastní kapsy. Státní důchod se krátí 
podle počtu let, kdy odvádí 3 % na osobní účet. Peníze si 
ukládá do jednoho ze čtyř důchodových fondů s různou in-
vestiční strategií (dluhopisy, akcie, atd.). Výhodou je, že zde 
může dojít k vyššímu zhodnocení vložených prostředků, ale 
i možnému znehodnocení. 

Vybraní spolupracovníci Isolitu-Bravo mají i IV. pilíř, tzv. 
Program znalostních zaměstnanců, kdy firma ukládá určité 
promile z čistého zisku firmy nebo divize do vkladové kníž-
ky Bravo-konto. Za určitých pravidel (při odchodu do sta-
robního důchodu) jsou tyto peníze přes pobídkovou složku 
vyplaceny a přispějí finančnímu zabezpečení ve staří.

Moje doporučení pro spolupracovníky:
1. Každý rok si zkontrolovat evidenční list, který se předá-

vá na OSSZ (odpracovanou dobu).
2. Využít III. pilíř penzijního připojištění – příspěvek od 

státu dobře zhodnocuje  uložené        finanční prostředky.
3. Snažit se pracovat co nejlépe, abych byl zařazen do Pro-

gramu znalostních zaměstnanců.

Jiří Bláha
vedoucí FÚ 

MÉ ZAČÁTKY V BRAVU

Když jsem se rozhodl skončit studium na vysoké škole, 
hledal jsem práci v okolí. Jednou z firem, kde jsem mohl 
uplatnit své středoškolské vzdělání, byl i IB.

Už při oslovení se mi dostalo rychlé odpovědi -  ať se dosta-
vím k pohovoru -  což byl jeden z aspektů, ke kterému jsem 
přihlížel při výběru práce. Pohovor proběhl za přítomnosti 
vedoucího konstrukce a CNC, kdy mně byla představena 
práce konstruktéra a programátora CNC a  její náplň. Měl  
jsem několik dní na rozmyšlenou pro výběr některé z nich. 
Po zvážení všech pro a proti jsem se rozhodl pro pozici pro-
gramátora CNC. 

Po nástupu a řádném zaškolení jsem zasedl k PC v kance-
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láři technologie a seznamoval jsem se s prostředím progra-
mu, ve kterém se programují CNC stroje. Za pomocí manu-
álů a rad jsem začal pomalu programovat jednoduché věci, 
převážně desky. Po čtrnácti dnech jsem nastoupil na dílnu k 
„centristům“ na tzv. „kolečko“, abych viděl, jak to tam pro-
bíhá, a hlavně abych věděl, jak který kus se dá na stroj upev-
nit a posléze obrobit jak na strojích CNC, elektroerozivních, 
tak i na drátové řezačce. Po dvou měsících „dvanáctkových 
turnusů“ a kladném hodnocení pilotního pracovníka jsem 
se opět vrátil „nahoru“ za PC monitor. 

Po zaškolení v programu drátového řezání a tvorby elek-
trod na mě nečekalo nic jiného, než dostat ke zpracování, 
jako pilotní technolog, první formu a všechny náležitosti s 
tím spojené. V plánu forem se zjistí její číslo a pak už je 
všechno na vás. Musíte si hlídat všechny součástky, jestli 
jsou ve výrobě. Některé naprogramovat dříve, aby mohly 
jít na kalení, některé nechat na později, protože se do formy 
budou montovat jako poslední. Pozice programátora není 
jen o tom, že klikáte na myš celý den jak „blbec“, ale musíte 
okolo formy neustále běhat. Ať už jde o její úpravu, anebo 
když se něco pokazí, je potřeba vymyslet a sjednat nápravu. 
Člověk se vůbec nezastaví. Za sebou mám již šestnáct forem 
a každá byla něčím specifická a zvláštní, takže se učím po-
řád něco nového.

I když začátky byly celkem těžké, díky zkušeným  lidem, 
kteří mně dokážou v každé situaci poradit, jsem rád, že zde 
můžu pracovat a uplatnit to, co jsem se naučil.

Jan Matějka
Programátor CNC/EDM

UŽ SIS VYBRAL?!
Dále jsou stručně popsány mimopracovní společenské ak-

tivity, které naše firma IB vyvíjí.
Nezůstávejte opodál, život není dlouhý a lépe se zapojit 

teď, než později litovat, že jsem sice mohl, ale  ve skutečnosti  
neudělal  nic…

1. Dej rybu hladovému - a nasytíš ho na jeden den. Nauč 
ho chytat ryby - a nasytíš ho na celý život.

IB se snaží účelně zaměstnat handicapované. Staňte se 
členem minitýmu, který vymýšlí účelné práce a výrobky, 
jež mohou handicapovaní ve spolupráci s IB skutečně smy-
sluplně vyrábět a nepřipadat si stále pouze jako žadatelé o 
pomoc.

Zástupce minitýmu  Renáta Bartošová.

2. Spolupracovník IB – katalyzátor dobročinnosti ve 
svém okolí.

Vypracujte mikroprojekt mající hlavu a patu ke zlepšení ve 
svém okolí – může se jednat o opravu Božích muk, pomoc 
rodině s postiženým dítětem a mnohé další. Naše firma je 
schopná a ochotná pomoci.

Zástupce minitýmu Renáta Bartošová.

3. Rodové statky
Máme zatím nejasný záměr přebudovat stávající nevyuží-

vaný objekt Rybárny  na rodový statek, který intenzívním 
hospodařením uživí na jednom hektaru jednoho člověka. 
Za tím účelem by bylo potřeba koupit k Rybárně minimál-
ně 5-10 ha pozemků. Pomozte s nákupem aspoň svými tipy.

Zástupce minitýmu  Kvido Štěpánek.

4. Senior Taxi
Naší firmou dotovaná služba starším a méně pohyblivým 

spoluobčanům, kdy za malé peníze naše auto s řidičem do-
tyčného zaveze, pomůže vyřídit  potřebnéna místě a odve-
ze zpět domů. Hlaste se jako dobrovolní senior-taxikáři na 
konkrétní jízdy, tabulka jízd je  u Lucky Pávkové.

Zástupce minitýmu  Martin Šlesingr.

5. Anděl
Pečujeme o okolí Anděla v Hradiskách. Přihlaste se, kdo 

máte zájem.
Zástupce minitýmu Eva Kyllarová a Eva Balášová.

6. Urnový háj
Záměrem je přebudovat nehezký socialistický urnový háj 

plošně i vizuálně na skutečný H á j, co do důstojnosti  srov-
natelný se stávajícím novým hřbitovem. Podílejte se na ná-
vrzích a později na práci.

Zástupce minitýmu Václav Vacek.

7. Železný kříž
V létech 1938-1945 došlo v našem mikroregionu k mnoha 

násilnostem, a to zpočátku ze strany Němců na Češích a 
v závěru války a po ní obráceně. Seč se to dnes neříká, do 
28.října 1945 bylo podle tehdy platného prezidentského de-
kretu beztrestné zabít Němce.Cílem akce je popsat násilnos-
ti z jedné i druhé strany,místa fatálních násilností označit 
Železnými kříži s telegrafickou historií a dále podrobnou 
historii umístit do íček v mikroregionu. Cenné jsou vaše in-
formace, tipy a fyzická pomoc.

Zástupce minitýmu Kvido Štěpánek.

8. Sportovní klub Response
Přestože je mezi námi mnoho sportovců a řada z nás si za-

kládá na vypracovaných postavách, skutečně fungující sekcí 
je pouze lední hokej. Vyplatí se jim to – firma dotuje je-
jich zápasy 50% ceny stadionu. Mikrominimálně snad ještě 
sjezdové lyžování – pouze jedna akce ročně, také se ovšem 
vyplatí – je hrazena firmou celá. Rozviňme práci dalších 
sekcí!

Zástupce minitýmu  Slavomír Suvak.

9. Mapa - speciálka Hradisek
Pracujeme na mapě Hradisek, která nejenom zachycuje 

všechna pojmenovaná místa a místečka, ale také historky, 
které se k nim váží. Přispějte!

Zástupce minitýmu  Václav Vacek.
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10. 3D rentgen pro Albertinum
Ve spolupráci s Albertinem v Žamberku startujeme akci 

obdobnou Laparoskopu 2012.Zúčastněte se!
Zástupce minitýmu  Petr Bodlák.

11. Krátké tematické filmy
Na různá témata zpracováváme řadu krátkých filmů. Zú-

častněte se nápadem, vstupem, jako amatérští herci.
Zástupce minitýmu Martin Šlesingr.

12. Zapomenuté noviny
V záplavě braku a tendenčních tiskovin, které končí ihned  

bez povšimnutí v peci nebo odpadu, chceme vytvořit serioz-
ní mikroregionální čtvrtletník. Vy - místní zpravodajové -  
jste vřele vítáni a jste nepominutelní!

Zástupce minitýmu  Kvido Štěpánek.

13. Běhy
Ve spolupráci s atletickým oddílem  chceme dosavadní jab-

lonské běhy (Memoriál Quido Štěpánka  v dubnu a Běh na 
Suchý vrch v září )doplnit o třetí – Čtrvtmaraton okolím 
Jablonného - a všechny tyto běhy otevřít veřejnosti v malém 
tak, jak jsou populární pražské a podobné maratony a půl-
maratóny.

Zúčastněte se jako pořadatelé, vodiči a především jako 
účastníci! 

Zástupce minitýmu Kvido Štěpánek,TomášHerrmann.

14. Přednášky
První přednáška na téma Historie podle pravdy úspěšně 

proběhla, připravují se další. Máte zajímavého koníčka?! 
Uspořádejte vlastní přednášku na takové téma!

Zástupce minitýmu Martin Šlesingr.

redakce Občasníku

NAŠE OCENĚNÍ NEJSOU NÁHODNÁ

V letošním roce jsme se přihlásili do dvou prestižních sou-
těží. První byla soutěž Vodafone firma roku 2012 v Pardu-
bickém kraji. V konkurenci všech důležitých zaměstnavate-
lů našeho kraje jsme obsadili vynikající 2. místo. Jako bonus 
jsme ještě obdrželi vysoce prestižní ocenění Společensky 
odpovědná firma roku 2012. Další ocenění jsme posbírali 
v anketě Zaměstnavatel regionu 2012, kde jsme si odnesli 

3 místo.

Tyto úspěchy nepřeceňujeme, nicméně nejsou ani náhod-
né. Reflektují dlouhodobou péči o spolupracovníky, jejich 
rozvoj, vzdělávání a motivaci. Potěšilo nás i ocenění našeho 
postoje k dobročinnosti a potřebám regionu.

Martin Šlesingr
personalista
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NEZAMĚSTNANOST VERSUS NECHUŤ K 
PRÁCI

Ráda bych napsala svůj názor k dnešní nezaměstnanosti 
anebo spíše k tomu, o čem pořád slyšíme v mediích.  

Pocházím z jiné země, a proto můžu srovnávat poměry  
tady a na Ukrajině.

Důvod, proč jsme se  s manželem a dcerou ocitli v cizině, 
je právě velká nezaměstnanost, resp. co byla před 15 lety 
na Ukrajině. Když jsme přijeli do ČR, pracovalo se za jiné 
peníze, mnohem menší než dnes, ale i tak člověk byl rád, že 
má každý měsíc příjem. Možná  proto i dodnes přijíždí do 
ČR spousta cizinců z Polska, Běloruska, Ukrajiny, Číny a 
jiných států.

Překvapují  mě lidi, kteří dokážou nadávat na příslušníky 
jiných států jen proto, že se jim nechce pracovat. Věty typu:“ 
Cizinci nám berou práci…“ – jsou jejich  oblíbené. Práce je 
dost!!! Podle mě -  některým lidem jen chybí chuť chodit 
do práce. Vždyť je to otrava…obzvlášť, když nemají žádné 
závazky, rodinu, děti.  Spousta lidí se jen snaží přežít těch 
8 hodin v práci -  a co a jak bude, zda bude výroba a jejich 
práce je  kvalitní, či ne – to je přeci problém firmy!

Pořád lidi jen nadávají… Ano, každý z nás by si přál mít 
větší plat. Ale pokud něco chci, tak musím také něco dát 
na oplátku. Jen nadávkami a naříkáváním tomu nepomůžu.

Bohužel, v dnešní době lidé řeší, jak shodit kolegu, než 
aby se s ním domluvili na tom, jak vylepšit výrobu a přinést  

tak větší obrat firmě, díky jemuž by potom mohl být každý 
oceněn.

Pamatuji si dobu na Ukrajině, kdy člověk řešil, co uvaří, 
aby se rodina najedla, ale  z čeho…??? 

Také večery, kdy byla ve městě odpojovaná elektřina, pro-
tože město šetřilo.

 Dokážete si představit, že máte vodu jen v určitých hodi-
nách?

Ale jak se říká, člověk si neváží toho, co má…Teprve, když 
to ztratí, tak si uvědomí velikost ztráty.

Já to mám za sebou, proto si vážím všeho, co dnes mám…

Hana Keyzerová
vedoucí montáže

O VĚCECH OBYČEJNÝCH?

Letos v létě jsem po rodičovské dovolené nastoupila zpět 
do zaměstnání. 

O tom, jak je těžké skloubit péči o dítka, rodinu a zaměst-
nání, ví své každá žena. 

Proto jsem velmi ocenila, že naše firma umožňuje mladým 
matkám chodit do práce později, aby mohly své potomky v 
klidu vypravit a odvést do škol a školek. 

Práce na zkrácený úvazek je dalším skutečně vstřícným 
krokem, který rozhodně není v dnešní době samozřejmostí.

Sice jsem se nevrátila ke své původní práci, ale dílna TYCO 
Electronic je pro mě vítanou změnou. Díky vstřícnému jed-
nání jsem se, myslím, celkem rychle zapracovala a naučila 
něco nového.

Doufám tedy, že firma Isolit – Bravo bude i  nadále dobře 
prosperovat, abychom se měli všichni každé ráno kam vra-
cet.

Jana Vraštilová
montážní dělnice
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POJĎ TO TOHO – NIC TO NESTOJÍ !

Stále častěji slýchám zprávy, že nemocnice nemají dostatek 
krve. Jsou na ni celoživotně odkázáni nejen lidé  léčení se 
zhoubnými nemocemi krve, lidé léčení umělou ledvinou, je 
jí třeba při těžkých úrazech, řadě operací, při léčbě otrav, ale 
také k výrobě  léků, nezbytných pro nemocné s poruchami 
srážlivosti, léčbu poruch obranyschopnosti, popálenin a v 
řadě dalších situací. Statisticky se uvádí, že v průměru do-
stane každý člověk za svůj život 4x krevní transfuzi a 12x 
preparát vyrobený z krve. Krev tedy hraje v medicíně neza-
stupitelnou roli a nelze ji uměle vyrobit.

Daruji krev již více než pětadvacet let a již se brzy přiblí-
žím ke kulaté hranici 100. odběru. Pro lepší představu to 
bude cca 46litrů této cenné tekutiny. Nepovažuji to za nic 
mimořádného, jsou tisíce dárců, kteří tuto hranici dávno 
překonali a pokračují v této činnosti nadále. Rozhodnutí 
o dárcovství krve v sobě skrývá snad jen odvahu jedince a 
podmínku dobrého zdravotního stavu.

 Chceš-li posílit ubývající řady dárců, není dnes už ani 
třeba absolvovat prohlídku u svého praktického lékaře. Sta-
čí navštívit transfuzní oddělení, které je v každém okres-
ním městě, a vše potřebné je provedeno přímo v zařízení 
transfuzní stanice. Dnes je vše ještě jednodušší, veškeré in-
formace si zájemci mohou vyhledat na internetu, kde získají 
další podrobnosti , o kterých je zbytečné zde psát. 

Při návštěvách transfuzní stanice  si člověk rozšiřuje okruh 
nových přátel, ochotných pomoc druhým.  Za těch několik 
let dárcovství  jsem nikdy ani na chvilinku nezalitoval ztrá-
ceného času při odběru krve. Těší mě pocit, že jsem se mohl 
podílet na záchraně životů druhých, a kdo ví, kdy budu po-
třebovat krev já sám. Těmito řádky jsem chtěl inspirovat 
především mladé lidi, kteří o dárcovství uvažují. Začít se dá 
kdykoliv po dosažení 18. roku života. Nic to nestojí -   jen 
odvahu a volný čas!

Ing. Zdeněk Műller

ŠKOLA ŽIVOTA

Občas, hlavně když vidím mladé lidi a jejich zvláštní pří-
stup k práci,  si říkám – škoda, že nemusí projít nějakou 
zkouškou, která by je trochu postavila do reálného života! 

Dřív to u kluků byla vojna, která je bohužel už minulostí. 
Já osobně jsem si takovým prubířským kamenem prošla, 

když jsem si otevřela v Děčíně, kam jsem se vdala, soukro-
mý obchod. Jaký to byl rozdíl proti zaměstnání, kde jsem 
byla dříve, jsem poznala hned. Čas přestal existovat, prostě 
se dělalo, jak bylo potřeba, klidně od rána do večera. Hlavní 
myšlenky se  točily kolem zboží, obratu, zákazníka a zisku. 
Najednou v sobě člověk objevil tu nutnost starat se o podnik 
a živobytí úplně jinak než dosud. Nikdo mi nic nepřidal, 
žádná dotace nepřišla, a co jsem zkrátka neudělala, to ne-
bylo. Prostě taková škola života. Mám proto pochopení pro 
soukromé podnikání, pro ten věčný boj o život, o zákazníka. 

To lidé pracující ve státní sféře absolutně neznají a nechá-
pou. Přijdou ráno do práce, ta práce tam jaksi automaticky 
je a v naprosté většině je hotová přesně s koncem pracovní 
doby. Jiný svět pro ně neexistuje, a když musí přejít do sou-
kromé sféry, mají velké problémy se s tím vyrovnat.

Po čase jsem se chtěla vrátit zpět do kraje, kde jsem vyrůs-
tala a který mám ráda. Před rokem jsem začala v místním 
regionu hledat práci, ale nebylo to vůbec lehké. Celkem zá-
konitě jsem dala na radu svých sester, které zde ve firmě také 
pracují, a přišla jsem jako zájemce na Montáž. Provoz  mi 
vyhovoval, a tak jsme se dohodli. 

Jsem ráda, že mě má minulá praxe připravila na moji sou-
časnou práci, která se mi líbí.

Petra Jandíková
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OCENĚNÍ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

30 let letos oslavili tito spolupracovníci:

Brůhová Martina
Mihulka Lukáš
Seman Tomáš
Antušek Pavel
Procházka Jiří
Miluk Krzysztof
Černohousová Vendula
Zoszczak Anna
Žarcuk Marcin 
Kowalewski Michal
Plaskonka Sebastian 
Jaworska Elwíra

40 let letos oslavili tito spolupracovníci:

Bernat Ryszard
Zin Anna
Tóth Josef 
Žáček Jaromír 
Macháček Arnošt
Czarny Adam 
Vágner Jaroslav 
Wiacek Edyta
Bodnar-Pokrywka Jolanta
Faltusová Eva 

Rupeš Jiří 
Koprowska Dorota
Šulc Luboš 
Koziarzewski Adam 
Janíček Jiří 

50 let letos oslavili tito spolupracovníci:

Vítek Petr                   
Nedvídek Miroslav    
Filipová Hana              
Kvítek Martin              
Kalábová Jitka           
Radomska Anna          
Bartošová Marta       
Kalenska Lyudmyla     
Hrdinová Naďa           
Luxová Hana               

60 let letos oslavili tito spolupracovníci:

Ulbrich Jiří 
Šilarová Hana
Havlena Jiří 
Rubeš Josef
Leszcynski Zdislaw
Machala Milan 
Mudroň Viliam       

Srdečně blahopřejeme všem oslavencům!

Děti spolupracovníků narozené v roce 
2012:

Jelínková Petra 
Anna Jelínková nar.06.01.2012
Rejmanová Soňa 
Dominik Rejman nar.10.01.2012
Lkhagvatsoodol Myagnat 
Temuulen Khatanbaatar nar.06.03.2012
Hýblová Alena 
Eliška Halbrštátová  nar.07.03.2012
Kryl Martin 
Šimon Kryl nar.23.3.2012 
Marešová Lucie
Dominik Nágl  nar.11.04.2012
Kališíková Klára 
Nela Kališíková nar.03.05.2012
Oleksy Anna
Wiktor Michal Kozak nar.23.06.2012.
Krčmářová Jana 
Marek BrÖkl  nar.01.08.2012
Černohousová Vendula 
Dorota Černohousová nar.26.08.2012
Pohlová Žaneta 
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Nikola Štěpánková nar.06.09.2012
Kowalewski Michal
Igor Kowalewski  nar.21.9.2012
Korbová Jana
Daniel Korba nar.11.10.2012.
Malicka Anita 
Julia Nadia Malicka nar.07.11.2012

Gratulujeme a přejeme, ať ratolesti prospívají!!

Svatby spolupracovníků v roce 2012:

Peškar Bohumil 
Lomaha Mykhaylo
Doleček Michal       

Přejeme hodně štěstí !

POZVÁNKA NA

IV. ADVENTNÍ KONCERT 
v sobotu 22. 12.2012 od 14.00 hodin 

 pěvecký sbor GYMNÁZIA ŽAMBERK - CORALE 
v kostele v Neratově 

 Pořadatel: SDRUŽENÍ NERATOV

-------------------------------------------------------------------------------

OKÉNKA DO VÝROBY

EUROMOLD 2012

Isolit-Bravo se každý rok účastní mezinárodního veletrhu 
Euromold ve Frankfurtu nad Mohanem, kde se prezentují 
výrobci forem, strojů, zařízení a technologií pro výrobu plas-
tových dílců. Letos se tento veletrh konal od 27. do 30. 11. 
2012. Zúčastnilo se ho přibližně 1500 firem ze 45 zemí svě-
ta. 

V porovnání s minulými lety byla návštěvnost vyšší. Na le-
tošním Euromoldu byly zaplněny  tři haly. Kromě dodava-
telů forem, normálií, materiálů a 3D skenovacího vybavení 
bylo k vidění velké množství prototypových tiskáren. Toto 
odvětví se oproti minulým ročníkům velmi rozrostlo a letos 
zabíralo téměř celou jednu halu. 

Náš stánek navštívilo 80 zájemců. Z tohoto počtu je 34 
zájemců, kteří přislíbili poslat poptávku. Největší zájem byl 
o výrobu forem, 2K lisování a vzhledově náročné díly, nej-
častěji z oblasti automotive, elektro a zdravotnictví. 

Výrobců forem je ve světě velké množství, a proto není 
snadné se prosadit. Naše firma na veletrhu upoutávala zá-
kazníky především díky vystaveným exponátům a výbor-
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ným referencím. Vzhledem k tomu, že mnoho zájemců o 
naše výrobky mělo špatné zkušenosti s čínskými dodavateli, 
kteří bojují především cenou, máme před konkurencí z vý-
chodu velkou šanci díky kvalitě výroby a dlouholetým zku-
šenostem. Další výhodou pro nás je dobrá zeměpisná pozice 
pro evropské zájemce, ta hraje především význam při osobní 
komunikaci a nákladech na dopravu. 

Konkurenceschopnost naší firmy závisí především na kva-
litě výroby, vysoké produktivitě a samozřejmě ceně odpo-
vídající evropským podmínkám.  Přestože můžeme být v 
našich končinách považováni za velkou firmu, opak je prav-
dou. 

Na snímku je znázorněna hala, ve které jsme vystavovali. 
Zelený obdélníček je stánek Isolit-Bravo; červený obdélní-
ček je stánek sousední firmy Formplast Purkert.  

Z toho je patrné, že jsme proti některým gigantům jen tr-
paslíci. 

V zahraničí jsme pro spoustu návštěvníků, i přes mnoho 
dobrých referencí, malou firmičkou z bývalého Českoslo-
venska a je nutné se neustále zlepšovat, abychom neupadli 
v zapomnění!

Ludvík Stejskal
technolog a manažer  Nástrojárny

NÁSTROJÁRNA – TEPELNÉ ZPRA-
COVÁNÍ OCELÍ

Nedílnou součástí každé nástrojárny je tepelné zpracování 
ocelí. U nás v nástrojárně na výrobu forem a nástrojů pou-
žíváme různé druhy materiálů podle potřeby, jakou funkci  
mají plnit v požadovaném nástroji. 

Na desky a rozpěrky používáme materiál 11370, který má 
tvrdost kolem kolem 10 HRC – zde je dána přímo výrob-
cem oceli.

Na rámy je používán zpevněný materiál 1.2312 - tvrdost 
kolem 25 HRC – materiál koupen přímo od výrobce.

Tvarové vložky:
1. Ze zpevněných ocelí 1.2738 – tento materiál je zpevněn 

přímo od výrobce na tvrdost 35-39 HRC a dále se už nekalí.
2. Z ocelí, které se musí kalit na požadovanou tvrdost, jež 

od vložek požadujeme.
Používané materiály u nás: 1.2343 – kalící teplota……….. 

1000-1050°C
1.2344 – kalící teplota……….. 1000-1050°C
1.2842 – kalící teplota…………780-800°C
1.2379 – kalící teplota…………1000-1050°C
1.2767 – kalící teplota…………840 - 870°C
ASP 2012 – kalící teplota…….1050-1070°C
CPM 10V – kalící teplota…… 1050-1070°C

Nejvíce používaný materiál u nás je 1.2343. Zde je důle-
žité tepelné zpracování, poněvadž koupená ocel má tvrdost 
v měkkém stavu asi 10 HRC a po zakalení požadujeme mít 
tvrdost 50-55 HRC. Tento materiál se kalí ve vakuových 
pecích, aby nedošlo k oduhličení povrchové vrstvy.

Co to je vakuové kalení?
Vakuové kalení je tepelné zpracování oceli ve vakuu, kde 

probíhá kalení přetlakovým plynem. Materiál (sázka) se 
vloží do pece, pec se neprodyšně uzavře, odsaje se veškerý 
vzduch a do pece je puštěn plyn pod určitým tlakem. Celý 
proces je zcela automatizován a probíhá v automatickém re-
žimu. Výsledkem je zakalená a popuštěná vložka bez okují, 
je stříbřitě čistá. 

Kalení ve vakuu většina firem kooperuje, poněvadž nákla-
dy na vakuovou pec jsou velmi vysoké. Např. vakuová pec s 
vnitřním rozměrem 600x400x600 mm o maximální hmot-
nosti obrobku 250 kg přijde asi na 9 mil Kč:

• Kalicí pec - asi 7,5 mil
• Vodní chlazení (uzavřený okruh) - asi 1 mil
• Zásobník plynu - asi 500 tis
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• Zavážecí vozíky - asi 200 tis
• Zakládací rošty - asi 100 tis
Váha této vakuové kalící pece je asi 10 tun.
V České republice jsou firmy, které se na kalení ve va-

kuu specializují, např. BODYCOTE Liberec, ZPS Zlín, 
CZECH metal Olomouc.

Na vodicí a kluzné materiály  používáme tolik oblíbený 
materiál v ČR - 1,2842 (19312 – stabilka). Kalící teplota 
je 780-800°C, tento materiál se zamáčí do oleje, čili není 
možné ho kalit ve vakuových pecích, ale musí se kalit v pe-
cích komorových. V komorových pecích dochází k oxidaci a 
oduhličení povrchu. Aby nedocházelo k oxidaci, je zapotře-
bí vybavit komorovou pec ochrannou atmosférou. Musí být 
plynotěsně uzavřená a musí mít zásobník dusíku. Na cenu 
zde hraje velkou roli velikost pece, typ pece a výkon topení. 
I tyto komorové pece jsou schopny zvládnout materiál do 
1200°C kalení.

Závěrem musím napsat, že není univerzální pec, která by 
zvládla všechny tepelné procesy.

Jaroslav Moravec
Mistr nástrojárny

OKÉNKO DO LISOVNY: 
MODERNIZACE TEMPEROVÁNÍ FOREM 
NA LISE 80

Nedílnou součástí každé nástrojárny je tepelné zpracování 
ocelí. U nás v nástrojárně na výrobu forem a nástrojů pou-
žíváme různé druhy materiálů podle potřeby, jakou funkci  
mají plnit v požadovaném nástroji. 

V tomto roce jsme předělali chlazení a temperování forem 
na stroji Krauss Maffei  1100 tun  na rychloupínání systému 
Staubli.

Tento systém má hlavně úsporu časovou - délku výměny 
formy na lise. Délka výměny se zkrátila  o cca 0,5 - 1,5 h v 
závislosti na velikosti a složitosti formy.

Naše investice do tohoto zařízení byla přes 1,5 mil. Kč s 
tím, že největší položka byla 10 ks nových  vysokotlakých 
thermů firmy HB.

Zařízení funguje na výbornou, dodělávají ( předělávají )se 
další a další formy na tento systém rychlozapojení.

Na formy se dávají nové rychlospojky firmy Ludecke, které 

si zalisováváme sami na opancéřované hadice přesně na dél-
ku, jakou potřebujeme!

Dále pak hadici opatříme nerezovou spiralinou z důvodu 
daleko větší životnosti hadice proti mechanickému poško-
zení.

Celý kolektiv seřizovačů je nadmíru spokojen s touto ino-
vací. Urychlí a usnadní jim jejich práci a zároveň se vyhnou 
možnosti špatného zapojení temperace formy , které by zna-
menalo zvýšenou zmetkovitost a možné poškození formy.

Tímto směrem bychom se chtěli ubírat dále a zavést tento 
systém postupně i na dalších lisech v naší lisovně.

Pavel Maixner
vedoucí seřizovačů

OKÉNKO KVALITY:
TRENDY DNEŠNÍ DOBY

Tak jako každoročně, zpravidla vždy během prvních měsí-
ců nového roku, jsou ze strany zákazníků stanovovány nové 
cíle kvality pro daný kalendářní rok. 

Nejinak tomu bude i počátkem roku 2013, kdy můžeme 
opět počítat s nemalým přitvrzením cílů PPM a cílového 
počtu reklamací. Bohužel doba v automobilovém průmyslu 
se velmi dynamicky mění a s ní i kvalitativní nároky. V pří-
padě některých zákazníků se již definované cíle pohybují na 
samé hraně únosnosti a mnohdy se nám zdají nesplnitelné 
v kontextu s náročností daných projektů. Například cíle 50 
PPM či cílový počet 0 reklamací v měsíci je již dnešní re-
alita. Je otázkou, jaký bude vývoj v dalších letech, protože 
„idealizovaná“ hranice PPM = 0 a celý rok bez reklamací 
není již nijak daleko. 

Z dennodenní praxe však také víme, že existují určité pro-
jekty, kde se tyto cílové hodnoty kvality dají dosáhnout. 
Jsou to především projekty velmi sériové, výrobně stabilní a 
nevzhledové aplikace, tedy technické výlisky většinou men-
šího objemu. Nabízí se tedy otázka, proč nesehnat hodně 
takových projektů a nemít tak od starostí s kvalitou klid? Z 
obchodního hlediska je ale zase nutné uvést, že uživit se na 
těchto projektech by nebylo zřejmě reálné a firmu by ten-
to stav nikam neposunul, ba naopak. Složitější projekty ať 
už po technické či vzhledové stránce z pohledu kvality jsou 
tedy pro nás výzvou a hlavně nás zdravě nutí přemýšlet a 
implementovat nové postupy právě kvůli dosažení defino-
vaných cílových hodnot kvality, ale samozřejmě i finanční 
stránky věci. 
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Téměř u  každého zákazníka dnes zpravidla platí, že pod-
mínkou přidělení nového projektu je plnění stanovených 
cílů kvality na stávajících projektech. Toto nebylo v minu-
losti zcela zvykem, ale momentálně v mnohých firmách je 
hledisko kvality jedním z nejdůležitějších faktorů při výbě-
ru nového dodavatele. Sluší se určitě říci, že naše firma toto 
již v minulosti zažila a rozhodně to nejsou příjemné starosti. 
Myslím si, že nastala doba, kdy jsme již vyrostli z úvah o 
tom, že nás vždy zachrání nějaká dodatečná 100% kontrola 
na dílcích před expedicí k zákazníkovi. Tento styl bylo mož-
né celkem úspěšně aplikovat, když se cíle PPM pohybovaly 
řádově ve stovkách, a nebudu se asi moc mýlit, že ho apli-
kovala spousta dodavatelů či jej ještě stále aplikují. Realisté 
však zajisté při těchto nekonečných 100% kontrolách vy-
střízlivěli a ověřili si, že pokud necháme veškerou kontrolu 
na lidech a ruční práci, tak aktuálních cílů v desítkách PPM 
je téměř nemožné docílit. 

Člověk je bohužel od přírody tvor omylný a má své limity. 
Jediná cesta, jak z toho ven, je co nejvíce  automatizovat 
výrobní a kontrolní procesy  a lidský faktor tak co nejvíce 
eliminovat. Snažíme se tedy hlavně o rozšíření kamerového 
systému na kontrolu výlisků ať už přímo na lise v rámci li-
sovacího cyklu, anebo pomocí automatických přípravků pro 
kontrolu drobných dílců. V současné době také polemizuje-
me nad automatickým vážením dílců v rámci procesu liso-
vání a také o strojním opracování vtoků či otřepů. Jistě vás 
v tomto ohledu napadne, že aplikovat takové technologie 
je celkem finančně náročné a že jejich návratnost je velice 
sporadická. Na první pohled to opravdu tak vypadá, ale je 
zde nutné si uvědomit, že dnešní reklamace u zákazníka nás 
jako firmu stojí mnohdy desítky tisíc korun. Poplatky za re-
klamace, dodatečné třídění u zákazníka, sankce za zastave-
ní linky apod. jsou dnes opravdu astronomické a rozhodně 
rozumnější cestou je tyto peníze investovat do technologií 
v naší firmě než čekat na reklamaci od zákazníka a peníze 
tak, i když neochotně, odevzdávat, přesněji řečeno vyhazo-
vat oknem. Platí tu jednoduše to, že se nevyplácí nic nedělat 
a čekat na reklamaci. Pokud neplníme cíle kvality, je to díky 
reklamacím, které nás stojí nemalé peníze a v konečném dů-
sledku nás to stojí i nové zajímavé projekty, které by nám 
zákazník v případě spokojenosti zadal. 

Tímto bych chtěl tak trochu otevřít oči těm lidem, kteří 
neustále pochybují o významu a užitku těchto nových tech-
nologií, které se snažíme implementovat či zkoušet. Jsou to 
svým způsobem investice do prevence a buďte si jisti, že tyto 
investice se vždy v historii vyplatily a jinak tomu nebude i v 
budoucnosti.

Ondřej Mareš
vedoucí ŘKJ

OKÉNKO DO IT:
NOVINKA VE SVĚTĚ IT

VMWARE ESX SERVER – VIRTUALIZACE 
BEZ LIMITŮ

VMware ESX Server tvoří základ virtualizačních techno-
logií jako Infrastructure nebo vSphere 4. Oproti Hyper-V 
(virtualizační prostředí) od Microsoftu nabízí především 
heterogenní systémový provoz v síti.

Serverová virtualizace prožívá v posledních letech obrovský 
boom a málokterá firma si dnes dovolí nekonsolidovat své 
servery do virtuálních jednotek. V poslední době se v od-
borných IT médiích mluvilo zejména o platformě Microsoft 
Hyper-V, faktem však zůstává, že dominantní postavení v 
tomto tržním odvětví drží VMware se svým ESX Serverem.

Oba produkty (a i další v podobě XenServeru od Citrixu) 
se tlučou na všech frontách, ESX však má oproti Hyper-
-V jednu ohromnou výhodu: je otevřený drtivé většině zná-
mých platforem. To umožňuje zejména nasazovat zdarma 
dostupná systémová řešení tam, kde je zbytečné licencovat 
komerční řešení. Ano, i Hyper-V má podporu Linuxu, zde 
však nepočítejte s výraznými úsporami. Microsoft totiž pro-
zatím spolupracuje pouze s Novellem a jeho SUSE Linuxem 
(síťový operační systém) a chystá se i do paktu s Red Hatem, 
to jsou ale plně placené distribuce. Argumentace ohledně 
placené a kvalitní technické podpory je samozřejmě na mís-
tě, i to ale ESX umí.

Tenký klient nad hardwarem
VMware ESX Server je v základu, stejně jako jeho konku-
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renti, především tenkým klientem s vlastním jádrem, který 
běží přímo nad hardwarovou vrstvou. V praxi tedy nasadíte 
přímo nad svou hardwarovou konfiguraci kernel ESX (tzv. 
jádro operačního systému), jenž zde funguje jako hostitelský 
operační systém pro vrstvení dalších služeb. Samotný kernel 
je postaven na platformě Linuxu, což do značné míry oteví-
rá právě onu otevřenost vůči různým systémovým řešením. 
Toto linuxové jádro na sebe pak nabaluje další platformu 
vmkernel s obslužnými funkcemi a jako takový je základ-
ním stavebním kamenem. Jeho provoz tudíž nelze pozasta-
vit bez toho, aniž by nad ním neběžely další služby. A ano, 
vše je dostupné v 64 bitech.

Výhodou takovéhoto řešení je samozřejmě dostupnost co 
největšího množství hardwarových prostředků pro ostatní 
systémy. Tzv. tenký klient totiž pracuje pouze se základními 
prostředky a zbytečně si pro sebe neuzurpuje tolik chybějící 
výkon samotné mašiny. To už je ostatně základní myšlen-
ka všech serverových virtualizačních platforem po dlouhou 
dobu. Pro následnou práci s jádry je zprovozněna servisní 
konzola a díky zabudovaným ovladačům ve vmkernelu je 
možné k základnímu klientovi přistupovat z různých míst. 
Zároveň si okamžitě můžete namapovat různá umístění, 
spravovat hardwarové komponenty atp.

Roman Antušek
Referent IT

ÚSMĚVY ZE SMĚNY

Na lisovně vždy v 6.00 po noční a v 18.00 po denní  pro-
bíhají schůzky , kde režijní pracovníci podávají informace,-
připomínky a postřehy z předešlé směny .

Budu upřímný ,ale někdy na těchto schůzkách jsou hlášky,  
jedna pecka větší než druhá.

Uvedu jeden příklad, kdy na ranní schůzku přišla směna A 
pana mistra Ing. Mullera. Seřizovači pan Malický s panem 
Grunwaldem měli faktickou připomínku, že nasazovali for-
mu na lis 900 tun světlomet Mercedes a byli rozezleni, že 
někdo  po skončení předcházející výroby ji sundal , přičemž  
byla jedna strana zastříknutá, a závadu neoznačil v průvod-
ním štítku formy. No a oni nyní, nic zlého netušíce, tuto 
formu na lis nasadili a upnuli. Pak teprve tuto skrytou a ne-
oznámenou závadu odhalili! Museli proto formu zbytečně 
sundat, nechat opravit a znovu nasadit na lis. Tím pocho-
pitelně vykázali spoustu zbytečné práce a směna měla nižší 
výkon. A že je tedy potřeba prověřit, kdo tuto hrubou chybu   

způsobil a pro jeho nedbalost ho řádně postihnout!!!
Naprosto jsem s tím souhlasil a požádal jsem pana Pavla 

Maixnera, vedoucího seřizovačů, aby prověřil, který „zlo-
syn“ toto způsobil a zapříčinil, aby s ním byl proveden po-
hovor a byl upozorněn, že takto tedy ne!!!

Den se dnem se sešel a od Pavla jsem nedostal žádnou 
zprávu. Osobně jsem si myslel, že zapomněl, a proto jsem si 
ho zavolal a vznesl dotaz, zda již tedy známe toho viníka?! 
Úsměv na jeho tváři věštil, že to nebude úplně standardní 
odpověď.

Ano, prověřoval jsem osoby, ale bohužel, seřizovači, kteří 
tuto formu minule nechali zastříknutou sundat a nic neza-
psali, byli oni sami - tedy pan Malický a pan Grunwald.

Co k tomu mohu říct závěrem? 
Zde platí české přísloví: 
Potrefená husa nejvíc kejhá.
/polsky/ Krowa, ktora duzo ryczy, malo mleka daje./  

(to polské je pro tento případ trefnější)
nebo ještě Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá! 
/polsky/ Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada! 

Karel Slavík
vedoucí lisovny

„Ach ti nástrojaři: Prvnímu dílu o Andělovi se vychechtávali a na 
druhý můžou vchod vyvalit!“
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-------------------------------------------------------------------------------

ROZHOVORY

ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR…
10 + 1 S MILANEM ŽEMLIČKOU

V naší oblíbené rubrice se dnes podíváme za Manažerem 
obchodní divize, panem Milanem Žemličkou. Milan bydlí 
nedaleko Hlinska a řídí prodej našich elektrospotřebičů v 
Čechách i na Slovensku. Má značný společenský rozhled, a 
proto jsme se na jeho odpovědi velmi těšili.

Milan Žemlička, Manažer obchodní divize

1) Milane, ve své praxi jsi došel od píky až k mana-
žerským pozicím. Pocházíš z Hlinska, toto město bylo 
dlouhá léta synonymem pro společnost ETA. Tam jsi 
také strávil část kariéry. V poslední době ale tato tra-
diční firma upadla. Můžeš popsat situaci v regionu po 
kolapsu tohoto zavedeného výrobce?

Je to prostě hrůza. Lidé jsou bez práce, bez finančních pro-
středků a tato situace se potažmo dostala na další lidi a celé 
rodiny. Ty byly závislé na jejich finančních prostředcích tím, 
že mnozí měli obchod, prodávali a museli ho zavřít. Zbylé 
obchody jsou prázdné více než jinde, na úřadu práce stojí 
fronta, pracovní místa jsou přebraná těmi, co byli odejiti 
dříve. Do toho všeho systém chrlí stovky nových žadatelů o 
práci – mladých, hotových lidí - a to je velký problém. Moje 
dcera sháněla práci a můžu říci, že jsem musel zapojit svůj 
veškerý um, abych jí pomohl se sestavením životopisu, který 
neskončí pod stolem. Ve druhém kole už to bylo samozřej-
mě na ní, práci dostala. Jezdí denně 30 km od domova a je 
za to ráda. V regionu je špatná nálada, říká se, že zaspalo 
město, že se s tím mohlo něco dělat, ale bohužel, rada města 
si neuvědomovala dopad na region. Bohužel už se stalo.

2) Naše firma je v našem mikroregionu jednoznačně stě-
žejním zaměstnavatelem a tahounem. Jak vnímáš občas-
né nepochopení našich potřeb ze strany místních úřadů 
a obyvatel? 

Tak na to je jednoduchá odpověď. Dokud totiž vše fun-

guje, tak si nikdo z nich neuvědomí, co město má v podobě 
zavedeného zaměstnavatele. A to je špatná vizitka těchto rá-
doby politiků, řekněme úředníků. Měli by si sakra uvědo-
mit, jak důležitá je pro město každá jedna jediná pracovní 
pozice! I z toho může spokojeně žít jedna celá rodina a každá 
taková rodina je o jeden problém pro město méně. Továrna, 
která je tak silná, že ve velkém přispívá na špičkové přístroje 
v okresní nemocnici, podporuje široké okolí dobročinností 
- to bych byl sakra pyšný, že je v „mém“ městě. Kdybych 
seděl na radnici, tak bych si tu fabriku hýčkal, to mi věř! 
Jen nerozumové a hlupáci se k takovému potenciálu mohou 
stavět zády. 

Lidé jsou nevděční a závistiví, to je celé. Ale nebudu je házet 
všechny do jednoho pytle, těch dobrých je tady dost a mu-
sím vyzdvihnout např. sousedy v zahradnictví. Vždy, když 
něco potřebujeme z jejich branže, tak nám vypomohou, a to 
zdarma. Třeba když jsme natáčeli do televize Motúčko, ne-
chali nás u nich na pozemku dělat tak trochu nepořádek .

3) Nobelovu cenu za mír získala v letošním roce Evrop-
ská unie. Co tomu říkáš?

Já se přiznám, že tomu nemohu uvěřit, přijde mně to jako 
výsměch skutečným bojovníkům, kteří usilují o celosvětový 
mír po celý život. Mnohdy v ústraní, ohrožující své rodiny a 
podobně. Velmi mě to zasáhlo, že se toto jedinečné ocenění 
dostalo na politickou úroveň. Kdyby to byla nějaká světová 
organizace skutečně bojující za trvalý mír, tak souhlasím. 
Roku 2009 bylo přece také velkým překvapením, když cenu 
obdržel Barack Obama, který v tu dobu posílal vojáky do 
Afganistánu.

4) V minulých měsících hýbala zemí tzv. Methanolová 
aféra. Souhlasíš, že v tomto případě opět zcela selhal stát 
a jeho legislativa?

Rozhodně a jednoznačně ano, situace ve státě je bohužel 
velice špatná. Sami vidíme, co se děje. Budu stručný. Co 
můžeme čekat od zlodějíčků a prospěchářů, kteří vedou 
tuto zemi? Jsou všeho schopní, na druhou stranu pro ma-
ličkost nechají zavřít spořádaného člověka za jeden přešlap. 
Máme špatné zákony a velice špatné vedení státu. Každý 
špatný král by panoval rozhodně lépe, a to od zajištění kva-
litních zákonů, výběru daní až po ochranu obyvatel před 
zlodějíčky, lichváři. A také takovými vrahy, jako jsou ti, co 
nám zabili spoluobčany, kteří holt rádi nakupují levné a řád-
ně neoznačené zboží, protože na víc nemají. To by se správně 
nemělo dostat na trh. Já snad ještě pochopím černý trh a 
překupníky, ale když se to dostalo do legální výrobny, přímo 
do likérky, pak je to totální selhání státu. Kde je ochrana 
občana, kde jsou všechny ty rádoby spolky na ochranu spo-
třebitele, kteří nám vyhrožují pokutami za špatný nápis na 
štítku krabice od šlehače? Začalo to polskou solí, pokračuje 
methanolem a  co bude dál? Nechají bez kontroly základní 
suroviny a potraviny? Nechají otrávit vodu? Je to, kam se 
podíváte - na vlak spadne odfláknutý most, z ničeho nic 
se nám zvedne dálnice. Nefungují prostě základní mecha-
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nismy, nefungují kontrolní mechanismy, a to je obrovský 
problém, který padá na stát.

5) Blíží se první přímá volba prezidenta. Máš už svého 
favorita?

V tom mám jasno, budu volit slušného, přímého a čest-
ného odborníka, jenž má nejvíce kladných vlastností, které 
od takové pozice očekávám. Určitě se narodil v naší zemi a 
ve světě musí být uznávaný. Je důležité, aby to byl rozumný 
diplomat. Tak si představuji prezidenta. Musím říci, že jak 
jsem si vždy přál referendum, tak nyní vidím,  jaké hrozby 
může mít tato svobodná vůle lidu. Doufám, že k tomu ob-
čané přistoupí se vší vážností.

 
6) Co říkáš na náladu ve společnosti v kontextu posílení 
pozic komunistů? Vnímáš tento stav jako hrozbu?

Je to špatné. Po více jak 20 letech svobody jsme zapomněli 
na to, jak bylo. Já jsem děti vychoval dobře, mám na mysli v 
tom duchu, jak nebezpečný byl komunismus. A musím říci, 
že letos po volbách, mně zavolal syn Milan a řekl: „Tati, je 
to v pr…., viděl jsi výsledky voleb? To se můžeme se soustře-
děním ve Švédsku rozloučit!“  Bylo to od něj perfektní gesto, 
jak to vnímá ve svých patnácti letech. Bohužel, ne každý 
to vidí takto. Ano, je to obrovská hrozba pro naši budouc-
nost. Spousta voličů přešla z pravé strany na levý extrém, byť 
dovedně skrývaný. Tomuto vývoji mimo jiné hodně napo-
mohla tvrdá ruka vlády Petra Nečase na prostý lid. Kdyby 
tak byl tvrdší na kolegy v parlamentu a šli nám příkladem, 
mohlo vše dopadnout jinak. Koho zajímá, že premiér chodí 
do práce pěšky a nepoužívá ochranku.?! Taková gesta jsou k 
ničemu, když politici, kmotři a lobbisté rozkrádají republi-
ku. Je tu spousta lidí, kteří hledí jen na blízkou budoucnost 
a neřeší, co bude dál. To je vidět, jak špatná jsme společnost, 
nikdo nemyslí na naše děti a na stát. 

7) Jak vnímáš procesy v Evropské unii? Mají šanci toto 
nesourodé společenství uzdravit? Jsi zastáncem jednot-
né Evropy?

To je těžká otázka. Rád se pohybuji ve svobodné a spojené 
Evropě. Je třeba příjemné platit jednou měnou na většině 
území, ale na druhé straně mě děsí nerovnost práv mezi čle-
ny. Velké sociální a ekonomické rozdíly jsou důvodem, proč 
se Evropská unie nikdy nestane jednotným superstátem. 

Každá země se chová po svém. Vzpomínám na šikanování 
našich řidičů od německé policie. Totálně zničené zeměděl-
ství, o které přicházíme díky Unii. Na polích zasadíme  so-
lární panely. V podstatě tam vykutálená partička pěstuje pe-
níze, které jdou z našich kapes, atd.  Bankovní a právní sys-
tém je oddělený a neprůhledný a stojí nás všechny jen a jen 
další peníze. Dotace jsou určeny jen vybraným, ale zaplatí-
me je všichni. Takže k čemu nám ta EU vlastně je? Nevidím 
tedy žádné výhody. Když se zamyslím nad těmi kluky, které 
zavřeli v Řecku za focení letecké základny, mám husí kůži. 
Vím, že pochybili v rámci neznalosti zákonů. Nesouhlasím s 

jejich činem focením pod takovým rizikem, ale sám jsem se 
letos dostal do podobné situace, kdy jsem se mohl ocitnout v 
tureckém žaláři (čtěte v mém článku) a v případě problémů 
bych spoléhal právě na úřady. Ale ty zatím zadrženým Če-
chům vůbec nepomohly. Přitom Řecko je v EU. Diplomaté 
mají hned několik možností. V tomto směru je pro mě spo-
jená Evropa nefunkční a nebude, dokud nebudou zákony a 
práva všech občanů stejné. O neslučitelných ekonomikách 
už vůbec nemluvě. Nevěřím v tento zázrak, dříve nebo poz-
ději se to celé zhroutí  jak krabička z karet. 

8) Ve své profesi jsi stále konfrontován s výrobky z Asie.  
Jaký vidíš trend do budoucna? Domníváš se, že bude po-
kračovat odliv zbytků výroby, nebo se naopak do Evro-
py část výroby vrátí?

Celý svět je řízen skupinou finančníků. Už teď je jisté, že 
Čínu nechají jet setrvačností, pozvedli ekonomiku Turecka 
a Indie a pomalu se chystají do Afriky. Zdá se ti to nemožné? 
Je to tak, vytvoří si tak střední a vyšší třídu, která vydělává 
peníze a má zároveň spotřebu. Postaví tam svoje banky a 
fabriky typu  McDonald ś  a finance odsají. Jo, a Evropu, 
tu budou udržovat v útlumu, občas nás nechají nadechnout, 
ale vždy nám budou konkurovat. Významné evropské moc-
nosti a ekonomicky silné severské státy si budou udržovat 
určitý ekonomický růst, občas i lehkou stagnaci, je tam dob-
rá ekonomická setrvačnost a jiná povaha lidí. Ale věřím v to, 
že zlaté české ručičky se uživí.

     
9) Otázka na odlehčení – co říkáš hysterii kolem do-
mnělého konce světa 21.12.2012?

Mayové byli nesmírně vyspělou společností, někdy se mně 
to jeví tak, že věděli o vesmíru mnohem více než my dnes. 
Docela bych věřil tomu, že v době dnešních elektronických 
přístrojů může být někde přičtena nebo odečtena nula a fa-
tální chyba může skrývat nějakou odchylku mezi pohyby 
planetárních těles. To považuji za jediné možné, ale to už 
by zase odhalil nějaký šikovný praktik lupou z garáže . 
Rozhodně se „připravuji“ a těším na Vánoce a v lednu se 
sejdeme ve fabrice . 

10) Můžeš vyjmenovat tři osobnosti (i z historie), které 
obdivuješ, a proč?

Výborně! Krásné téma, vynechám záměrně vědu, sport a 
vše ostatní a věnuji se těm, na které se dnes tak trochu za-
pomíná. Přitom to jsou velikáni, kteří pro nás udělali nejví-
ce. Vezmu to pozpátku a bude to z jednoho soudku. Václav 
Havel, Tomáš Garrigue Masaryk a Karel IV. To jsou pro mě 
významné osobnosti, které se nejvíce zasloužily o český stát. 
Zanechaly obrovské dědictví a zapsaly se tak nesmazatelně 
do dějin našeho národa. Stačí se jen projít po Praze, rozhléd-
nout se kolem sebe, pomyslet si, že jsem ve svobodné demo-
kratické zemi, která nese název Česká republika, a myslím, 
že  není co dodat. 
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11) Jak běží sportovní kariéra syna Milana?

Děkuji, na toto téma odpovídám rád. Musím říci, že po 
deseti letech tvrdé práce jsme  začali sklízet ovoce. Milan se 
věnuje sportu od svých šesti let. Od dvanácti let je rozhod-
nutý, že chce být profesionálním sportovcem, což poslední 
dva roky naplnil. Od čtrnácti let se věnuje denně biatlonu 
několik hodin a stal se členem profesionálního teamu. Od-
stěhoval se z domova za svým snem a pohybuje se jen mezi 
školou a sportovištěm. V uplynulé sezoně si splnil  důležitý 
krůček v kariéře a dostal se v kategorii dorostenců na samý 
vrchol ve třech oborech - zimní biatlon, biatlon na kolečko-
vých lyžích a v hladkém lyžování. Dovezl medaile ze všech 
mistrovství České republiky. 4x zlato a 2x stříbro. Mezitím 
zvítězil v závodu Olympijských nadějí střední Evropy a do-
vezl pár medailí i ze Slovenska. Nyní přichází těžké období 
– udržet se na této úrovni a dostat se do juniorské reprezen-
tace, to je obrovský cíl. Letos bude soupeřit s chlapci o rok 
staršími, takže velká motivace. Nejdůležitějším  faktorem 
ovšem je štěstí, zdraví a zůstat normální! Takže v to pevně 
doufám a zároveň si tohoto vážím čím dál tím víc.

Přeji všem hodně štěstí, zdraví, lásky a pokory.

Lucka Pávková

PÁR NESOURODÝCH MYŠLENEK

V ADVENTNÍM ČASE

Tuhle jsem si říkal, že už nemám co souvislého a myšlen-
kově napadnutého psát. 

Ale když mi byl vyslán mailem impulz, řekl jsem si – tak 
to ještě zkus! Ale tentokrát spíše jako myšlenky nesourodé. 
Třeba některá z nich někoho osloví.

V první adventní neděli nad ránem, tedy ještě v noci, když 
už starší člověk (já) nespí a přemýšlí, nemá-li raději vstát než 
se jen tak nečinně povalovat, jsem si vzpomněl na název vel-
mi dobré knihy Lewise Thomase „Myšlenky pozdě v noci“ 
(po poslechu Mahlerovy Deváté). Také v ní byly krátké, po-
pulárně - vědecké eseje a nebyly sourodé. Tak jsem si řekl, 
proč ne.

Jaké zajímavosti se mi tedy vyrojily? První je o tom, že naše 
myšlenky (vyslovené či napsané) nebo činy, jakmile vyjdou 
od nás, mají už svoji další cestu, na kterou pak nemáme vliv 
a třeba se ji ani   nedozvíme. Stejně tak ani o jejich dalším 
působení. Jak se píše v Bibli v oddíle Kazatel: „pouštěj svůj 
chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš“. Rozhod-
ně to chápu právě jako naše  myšlenky či činy. Několikrát 
se mi v životě stalo, že mně nějaký člověk, kterého jsem si 
už  nepamatoval, prokázal konkrétní laskavost, aniž byl o 
to požádán nebo k tomu vyzván. Když jsem se tomu divil, 

řekl mi: vždyť vy tenkrát jste byl ke mně také slušný, milý a 
empatický, a také jste nemusel.

O zvláštní cestě toho co od nás vyjde, mám v nedávné 
minulosti jeden příklad. Dostal se ke mně vtipný a výstižný 
esej Jiřího Suchého „Stáří versus mládí“. Tam on popisu-
je, jak jej napadlo na závěr sezóny, při přehlídce her toho 
roku, požádat firmu Kofola (nápoj se v divadelním bufetu 
běžně prodával) o sponzorský dar - o přestávce nabídnout 
divákům jménem této firmy sklenici Kofoly zdarma. Do 
Kofoly šel dopis a dostavil se mladý, nejprve vstřícný, muž, 
ale posléze přišel mail, že radši dá ty Kofoly do mateřské 
školky (asi nevěděl, že nápoj obsahuje kofein, tudíž pro malé 
děti nevhodný, moje pozn.) a my ať si požádáme o sponzoring 
výrobce umělých kloubů. Vtipné což. Arogantní a neoma-
lené. Takže se v Semaforu teď prodává Coca Cola a ta dává 
divadlu materiální i finanční podporu.

Protože s Ing. Štěpánkem vedeme občas různé (většinou 
mailové) disputace o různých věcech, tak jsem mu příhodu 
i esej poslal. Jaké bylo moje překvapení, když mi sdělil, že 
se s ředitelem Kofoly osobně zná a že je přesvědčen, že on 
by určitě nesouhlasil, aby někdo z jeho firmy se takhle mohl 
chovat. Tak mu to, co dostal ode mě, přeposlal. Samozřejmě 
mu přišla odpověď, se kterou mě seznámil. Že pan ředitel 
Kofoly byl velmi překvapen a rozezlen a že s omluvou (za 
svého zaměstnance!) zjedná nápravu pro Divadlo Semafor. 
Myslím, že všechno nakonec doputovalo k neomalenému 
mladému muži a ten určitě z toho radost neměl.

Také jsem vzpomněl na jablonského Anděla (v minulém 
Občasníku jsem svoje povídání nazval 4:37. Možná si ně-
kteří vzpomenou). Před několika dny jsem totiž četl v knize 
švýcarského filozofa a katolického teologa Hanse Künga „V 
co věřím“ zmínku rakousko-amerického sociologa Petera 
Bergera, který drobná znamení v lidských životech inter-
pretuje jako stopy, jež v naší každodennosti zanechávají an-
dělé.  Jako ochranná a útěšná gesta matek uklidňujících své 
vystrašené dítě, ale i pozoruhodné lidské tíhnutí k obnově 
řádu, lidskou hravost a humor, lidské doufání – všechny 
tyto šifry jsou mu výrazem lidské podstaty a odkazují na 
cosi vyššího, co člověka přesahuje. Tak jsem si vzpomněl  
na toho Anděla jablonského a jeho hlavního patrona Ing. 
Kvido Štěpánka. Proto tuto další nesourodou myšlenku zde 
připojuji. Ať tedy Anděl v Jablonném a okolí lidi, kteří v něj 
věří, ochraňuje!  

Pak se mé myšlenky ubraly směrem k očekávaným Váno-
cům. Nejprve mi přišlo to, že většina lidí, oblbnuta rekla-
mou, hromadně začne už teď útočit na naše nové, už dávno 
vánočně vyzdobené, chrámy konzumu a že už nyní by se 
vlastně nakupovat, kromě základních životních potřeb, ne-
hodilo chodit. Advent, doba očekávání na naplnění Naro-
zení, neuznává žádnou vánoční výzdobu. V kostelích ještě 
není a ani tam nezní koledy, neboť obojí se uskuteční až 
na Půlnoční oslavné mši na Štědrý den, neboť tam teprve 
správně ty Vánoce začínají. Ale čím by v těch super, hyper, a 
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nevím jakých ještě marketech lidi přitahovali?   A že by zně-
ly písně adventní? Vždyť ty už dávno, kromě lidí chodících 
do kostelů, nikdo nezná.

Dále mi vytanula vzpomínka na píseň Rolničky, která je 
jednou z nejznámější vánočních písní, ale vánoční vlastně 
vůbec není. Jak to s ní a s jejím autorem, kterého dnes skoro 
nikdo nezná, vlastně bylo? Byl to John Pierpont a žil v 19. 
stol. († 1866). Připadal si neúspěšný a ve svém životě prožil 
řadu proher. Absolvoval univerzitu, byl učitelem, právní-
kem, obchodníkem, básníkem, pastorem, politikem, dobro-
volným vojenským pastorem v občanské válce, feldkurátem 
a nakonec ministerským úředníkem. V ničem ale nevynikl. 
Proč? Byl totiž oddaný sociální spravedlnosti, toužil být mi-
lující lidskou bytostí, angažoval se v palčivých problémech 
své doby a měl víru v sílu lidského myšlení. Proto! Každý 
člověk, který chce něco reformovat, zákonitě prochází ne-
úspěchy. Ale něco nám od něj zůstalo navždy. Ano, ta pís-
nička. Není vůbec vánoční. Je o obyčejné radosti, když za 
studeně bílého zimního soumraku si to s kamarády sviští 
na saních tažených jedním koněm. A celou cestu se zpívá a 
směje. Jde o tu nejprostší radost a písničku zná celý svět. Prá-
vě v jednom zasněženém zimním odpoledni ji napsal John 
Pierpont jako dárek své rodině, přátelům a náboženské obci. 
Netušil vůbec, že ji napsal pro potěšení nás všech. Ano, dal 
světu ten nejdražší dar, dar radosti. (S použitím informací z 
knihy Roberta Fulghuma - Už hořela, když jsem si do ní lehal).

No nic, těším se také, že si poslechnu Jana Jakuba Ryby 
Českou mši vánoční „Hej mistře, vstaň bystře“. Ta byla 
zkomponována už v r. 1796. Krásná a radostná hudba s nád-
hernou lidovou poetikou od rožmitálského kantora, který 
ale měl krutý osud (pro nepochopení církevní vrchnosti i 
lidí kolem si vzal nakonec život). Tento jeho klenot však z 
něj pro nás udělal nesmrtelného. Před několika roky Čes-
ká televize k hudbě dotočila animace z figur Josefa Lady. 
Je to spojení naprosto ojedinělé a krásné. Doporučuji to 
čtenářům na adrese: http://www.ceskatelevize.cz/ivysila-
ni/10123602023-ceska-mse-vanocni/20755211613/titulky/                            
A protože ne vždy je profesionálním zpěvákům dobře rozu-
mět, tak zde je možné si ťuknutím myši připojit titulky, tak-
že neujde člověku vůbec nic i z krásného poetického textu.

Dále mi vytanula na mysl krásná klasická povídka Char-
lese Dickense „Vánoční koleda“. Znovu si ji  připomenu a 
poslechnu, letos jako audio knihu s Josefem Somrem. Očím 
se uleví od čtení a může se navíc prožít i ten jeho krásný 
přednes.

Také nezapomenu na krásný film z r. 1956 Země,odkud 
přicházím. Kouzelný vánoční příběh se slavným sklada-
telem, pianistou a zpěvákem Gilbertem Becaudem. Tento 
film zahájil jeho hvězdnou kariéru. Kdo by neznal překrás-
nou titulní píseň! On se již nikdy pak ale ve filmu neobjevil. 
Asi cítil, že herectví není pro něj ta správná parketa, ale i tak 
je tento film nezapomenutelný.

Nejvíc se ale člověk v začátku adventu těší, že Vánoce bu-
dou ne o dárcích a dobrém jídle, i když obojí k nim patří, ale 

že budou hlavně o pokoji, o setkáních s příbuznými a lidmi, 
které máme rádi, o poděkování za to, že jsme mohli prožít 
další rok života a o prosbě, abychom se u štědrovečerního 
stolu za rok zase všichni ve zdraví mohli setkat.

S přáním hezkých a klidných Vánoc
MUDr. Jaromír Kratochvíl, Domov OLGA, Blansko

ROZHOVOR S RENÁTOU BARTOŠOVOU

V naší finanční účtárně máme velmi milé spolupracovnice 
a jednu z nich jsem si vybrala pro rozhovor do Občasníku. 
Paní Renáta Bartošová je příjemná dáma a rozhovor s ní se 
v tomto duchu také vedl.

1.) Paní Bartošová, vím, že ve firmě nejste oproti ně-
kterým spolupracovníkům zase tak dlouho. Prozradíte 
nám tedy, jaké pracovní pozice byly před touto v naší 
finanční účtárně?

Vystudovala jsem Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině 
obor ekonomika dopravy, ale svému oboru jsem se nikdy 
nevěnovala. Po škole jsem nastoupila na  mateřskou dovo-
lenou, a proto jsme už zůstala v Králíkách. Žádná vhodná 
pracovní pozice v mém oboru u nás nebyla, a tak jsem byla 
ráda, že jsem mohla pracovat jako mzdová účetní na Stát-
ním statku v Králíkách. Po nějakém čase jsem se stala  eko-
nomkou v jejich závodní jídelně.

Po dvou letech mě oslovila menší  firma, která se zabývala 
prodejem a výrobou reklamy,  tam  jsme působila deset let.

2.) Z jakého důvodu jste se rozhodla právě pro naši fir-
mu? Co vidíte jako jednu z hlavních výhod zaměstnání 
zde v Isolitu – Bravo, spol. s r.o.? 

Ve svém minulém zaměstnání jsem již neviděla žádný po-
sun vpřed, a tak, když jsem si přečetla v novinách inzerát 
IB, byla to pro mne výzva zkusit něco jiného. Nikdy jsem v 
tak velkém výrobním závodě nepracovala a také jsem byla 
zvědavá, zda to zvládnu.

Moje práce se mi líbí, a zda jsem to aspoň trochu zvládla, 
to musí ohodnotit jiní. Velkou výhodou je, že není jedno-
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tvárná, není to jenom sezení za stolem. Při své práci se se-
tkávám se spoustou různých lidí a řeším různé problémy. 
Nejlepší odměnou je to, když se vám daří.

3.) Pozice ekonoma ve firmě je jistě zodpovědnou a ne-
lehkou pozicí. Je na této profesi něco, co vás dokáže po-
těšit, a naopak rozhodit a pokazit celý den?

Nejvíce mě dokáže rozhodit lidská hloupost. Vadí mi také 
neupřímnost a špatné mezilidské vztahy.  Potěší mě dobře 
odvedená práce- možná , že to zní jako klišé, ale je to tak.

4.) Práce s čísly a lidmi není vůbec jednoduchá, máte 
nějaký zaručený recept, jak vše zvládnout levou zadní? 
Kde a jak se dokážete nejvíce odreagovat?

Zaručený recept na zvládnutí stresu nemám, ale když mi je 
opravdu hrozně blbě, snažím se „vypadnout“někam ven do 
přírody ať už na kolo, nebo jenom tak. V tom mám docela 
výhodu, jelikož máme domek kousek od lesa. O víkendu 
ráda relaxuji se svou rodinou.

5.) Co vám jednoznačně dokáže vykouzlit úsměv na tvá-
ří?

Jsem žena, takže takových maličkostí je opravdu hodně. 
Největší úsměv je jednoznačně, když je celá rodina pohro-
madě! 

6.) Máte nějaké životní motto, které vás doprovází celý 
život?

Nevím, jestli je to životní motto, ale snažím se řídit hes-
lem: Nedělej druhým to, co nechceš , aby dělali oni tobě.

7.) Je něco, co byste ráda vzkázala svým spolupracovní-
ků a čtenářům Občasníku?

Dívejme se pořádně kolem sebe! 
Pokud se nám něco nelíbí, tak tím, že si budeme jenom 

stěžovat, se nic nezlepší a nezmění. Holt se o vše musíme 
přičinit sami, nikdo jiný to za nás neudělá!

Všem bych chtěla popřát hodně zdraví, protože pokud 
jsme zdraví a v pohodě, tak se dá zvládnout úplně všechno.

Paní Bartošové za milá slova děkuje Lucka Pávková

VÍM, ŽE JEŠTĚ PŘIJDE

Shodou okolností je to dnes právě rok, co jsem měl – nej-
prve jsem to považoval za možnost a teprve později jsem po-
znal, že to bylo velké štěstí, které mi dalo impulz do celého 
dalšího života – tedy, že jsem měl to štěstí poznat paní Evu 
Zajíčkovou, Jabloňačku , vrchní sestru z Albertina. 

Navštívili mě v předvánoční podvečer dvacátého prosince 
s manželem v naší firmě. Paní Eva trpěla nemocí, která se 
stručně rádoby neutrálně označuje ALS, což je  zkratka pro 
Amyotrofickou Laterální Sklerózu. Ani vlastní učený název 
nevyjádří, o jak hroznou nemoc se jedná. Neřekne to ani 
zkrácený popis – že je to rychlé odumírání motoneuronů, 
tedy nervových vláken, ovládajících vědomé svaly. Souvis-
losti docvaknou, až řeknu-li, že ďábelský člověk vymyslel  
umučení zakopáním člověka do země po nos  a ďábel sám 
vymyslel nemoc ALS.

Ač jsme se dosud znali jenom z doslechu, jiskra– řekl bych 
to motoristicky – přeskočila na první šlápnutí. Po návštěvě 
jsme si začali psát a já s překvapením zjišťoval, jak mno-
ho máme společného. Vyjádřila smíření se svou nemocí a 
hlavním uspokojením pro ni bylo, že když už tedy musela 
jakýmsi nepochopitelným řízením nemoc někoho postih-
nout, že padla ta volba na ni, a nikoli na někoho z její rodi-
ny. Věřila v anděly a její nejoblíbenější písní byla Whisper of 
Angels od Amy Sky a Amici Forever.

Ač jsem jinak velký lajdák na psaní, náhle jsem nezapo-
mínal odpovídat a na každé její  i svoje  psaní (nesnášela 
slovo e-mail) jsem se velmi těšil. Trápilo mě, že jsem neměl 
fundamentální, jasnou a konečnou odpověď, kterou bych ji 
definitivně potěšil.  Hrozil jsem se probíhajícího času, když 
jsem si vzpomněl na své kamarády z dětství Ottu Koucké-
ho – Kaučáka - a Jindru Kubelku, našeho spolupracovníka, 
kteří před několika lety na stejnou nemoc zemřeli. Nebo 
Jakoubka Jakoubka, vítěze abylické olympiády v disciplíně 
kreslení a malování v Indii, jehož obrázky dodnes krášlí naši 
firmu. Potkat je v závěru nemoci na vozíčku s tracheotomií 
v hrtanu pro mě znamenalo šok z vlastní bezmoci – jak rád 
bych jim nějak pomohl, ale nebylo jak. Děsil jsem se toho, 
jestli má takovýto průběh potkat také ji – šmrncovní, krás-
nou dámu, za kterou se kolemjdoucí muži neotočili jedině 
snad v případě, když  kráčeli se zavěšenou  vlastní man-
želkou, v tu chvíli si je pečlivě hlídající. Nechtěl jsem psát 
laciné útěchy, a tak se  mi stala stěžejní jedna, o které jsem  
byl a jsem bytostně přesvědčen. Že totiž kromě těla fyzic-
kého, které lze zvážit, změřit, vyhodnotit, posoudit, rozříz-
nout, zašít,ubrat,přidat, máme každý ještě daleko důležitější 
nepomíjivé  tělo duchovní, které je tak krásné nebo ošklivé, 
jaká  je naše duše. A statečně prožívaným utrpením, které 
sice ničí tělo fyzické, se naopak tělo duchovní den ode dne 
stává krásnějším a krásnějším. Těšil jsem se, že až si uděláme 
fotku z inaugurace rekonstruovaného Anděla v Hradiskách, 
podaří se nám na ní nějakým zázrakem vyvolat také naše 
duchovní těla  - a pak bezesporu bude ona ta ze všech daleko 
a daleko  nejkrásnější. 
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Jestliže ALS  vymyslel pekelník – a nebyl to žádný výpo-
mocný čert z Drdových pohádek, ale pořádně zlý démon, v 
pekelné hierarchii  velmi vysoko – či spíše hluboko – stojící, 
pak ona mu čelila s nadpozemskou odvahou. A tak zatím-
co ďábel uměl vymýšlet jen stále další a další mučení duše 
uvězněné v chřadnoucím  těle, ona ho drtila svojí naprostou 
morální převahou – tím, jak hrdinně svou nemoc snášela. 
Často jsem svoje psaní začínal nebo končil pozdravem z ka-
sáren. Přirovnával jsem životy nás ostatních, kdy nezřídka si 
stěžujeme, jak náročné to všechno je a jak špatně se máme, 
nezřídka se hroutíme z údajné přemíry a náročnosti práce, 
tedy přirovnával jsem naše životy k poklidnému životu vo-
jenskému v kasárnách, kde je teplo, pravidelná strava, po-
hodlí a za to vše se chce jenom trochu pořadových na cvičá-
ku, nejhůře snad jednou za čas proběhnout opičí dráhou a 
vystřelit pár slepých nábojů do vzduchu. A zatím ona byla, 
měřeno vojensky, v palčivé smršti  první linie, kde kulky a 
střepiny  granátů zraňují, trhají těla a tkáně a kosí, oblaka 
jedovatých bojových plynů zpuchýřují a dusí a každou chvíli 
dojde na boj muže proti muži polními lopatkami. Přesto si 
nikdy ani slůvkem nestěžovala, nikdy nepropadla malomy-
slnosti. Její statečnost byla neuvěřitelná a mohli by jí závidět 
muži, kteří se účastnili ostrých bodákových útoků ve sku-
tečné válce.

Na Velký pátek jsem to už nevydržel a po krátkém ohláše-
ní jsem se k Zajíčkům vydal .

Byl jsem nadšen. Vše doma probíhalo v perfektním po-
řádku, shodě a s přihlédnutím k okolnostem i pohodě. Ne-
mělo to chybičku. Čekali každou chvíli příjezd druhé dcery 
Katky – mimochodem po mamince velmi statečné, ale o 
tom až někdy jindy – a já jsem asi po hodině a půl odcházel 
s pevným přesvědčením a nadějí, že další setkání bude – i 
když jsme si to nijak neslíbili – když ne dřív, tak nejpozději 
na inauguraci Anděla dvacátého června.

K tomu ale skutečně – a teď všichni, kdo Zajíčkovy znají, 
čekají, že řeknu nedošlo- tak tedy, k tomu také skutečně 
došlo. Trochu jinak, než jsem původně plánoval. Eva ze-
mřela čtvrtého května, ale na inauguraci přesto byla, tedy ve 
svém krásném těle duchovním. Vím to, cítil jsem ji a jakkoli 
žádné parapsychologické schopnosti nemám, jedna jediná  
mi funguje  celkem spolehlivě – často, když mi někdo volá, 
pár desítek vteřin nebo jednotek minut předtím to naprosto  
jasně cítím a vím, kdo to bude. A stejně tak jsem to bytostně 
cítil dvacátého června na úsvitu. Eva tam byla s námi.

Shodou okolností se mi můj milý přítel doktor Jaromír 
Kratochvíl zcela nečekaně krátce před inaugurací zmínil, že 
jeden z jeho synů věří více, než bývá obvyklé, v anděly  a že 
přeložil text písně Whisper of Angels   do češtiny. A Jaromír 
že vše posílá i s původní nahrávkou.

Je to trochu zvláštní shoda náhod – nekonvenční psycho-
logové podobné situace nazývají synchronicitidou a seren-
dipitou. 

Whisper of Angels                        3:46
based on Pavane by Gabriel Fauré

Originally written in 1887, Fauré’s familiar Pavane 
is given a contemporary adaptation 
by Canadian songwriter Amy Sky, 

who adds a haunting chorus melody 
and her own evocative lyrics.

I was yours before the first morn broke
Before the sun that woke the earth

And I was yours before rain kissed the ground
Before the first dawn‘s sound was heard

I‘ll be the whisper of angels
And I‘ll be the frost on your glass
And I‘ll be the shadows at twilight

I‘ll be your first your last

I‘m the rush-the fire in your veins
Across the desert plains I ride

I‘m the ache the sound that midnight makes
A streak of star across the sky

I‘ll be the whisper of angels
And I‘ll be the frost on your glass
And I‘ll be the shadows at twilight

I‘ll be your first your last

Amici forever - The Opera Band 
Written and conceived by Amy Sky

Šepot andělů                                3:46
Whisper of Angels

Překlad: Tomáš Kratochvíl

Byla jsem tvá již před prvním jitrem
Než slunce probudilo zemi

A byla jsem tvá před prvním deštěm
Před prvními zvuky rozbřesku

Budu šepotem andělů
Budu jinovatkou na tvém okně

Budu stínem za soumraku
Budu tvým prvním a posledním

Jsem jako oheň ve tvých žilách
Pádím přes pouštní planinu
Jsem bolestí zvukem půlnoci
Zábleskem hvězdy na obloze

Budu šepotem andělů
Budu jinovatkou na tvém okně

Budu stínem za soumraku
Budu tvým prvním a posledním
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Budu šepotem andělů
Budu jinovatkou na tvém okně

Budu stínem za soumraku
Budu tvým prvním a posledním

Budu tvým prvním a posledním

Hudbu přiložit nemůžu, ale poslechněte si ji  třeba ve fil-
mu Anděl už má zase křídla na našich stránkách.

Vím, že Eva ještě přijde.

Kvido Štěpánek
ředitel firmy

ROZHOVOR

S MGR. ALENOU ŠAFÁŘOVOU

Jednoho krásného podzimního dne jsem se setkala s milou 
dámou Alenou Šafářovou, bývalou učitelkou českého jazyka 
a dějepisu.

1.) Paní Šafářová, mohla byste nám popsat svoji učitel-
skou kariéru?

Moje učitelská „kariéra“ je velmi jednoduchá – v letech 
1972 – 2010  jsem působila na ZŠ Jablonné n. Orlicí.

2.) Bylo vždy vaším snem být pedagožkou? Naplnila pro-
fese pedagožky vaše dětské očekávání?

Učitelkou byla moje maminka Jaroslava Štěpánková, která 
na 1.stupni ZDŠ Jablonné n.O trpělivě a s láskou vyučovala 
své svěřené žáčky. Mnohdy jsme jako děti s bratrem   trávili 
s ní podvečerní chvíle v její – už prázdné  - třídě. /Kvůli ne-
dostatku učeben se střídaly dva ročníky v jedné místnosti/. 
Ona opravovala sešity, psala přípravy na další den, zhotovo-

vala pomůcky na vyučování a my „pomáhali“ s výzdobou 
nástěnek…

Takže k učitelství jsem měla velmi blízko, maminku jsem 
viděla jako svůj vzor a mé dětské očekávání se zcela naplnilo.  

3.) Co vás přivedlo zrovna k aprobaci český jazyk a dě-
jepis?

Děvčata většinou inklinují k jazykům – tak to bylo i se 
mnou. A z nabídky kombinace s hudební, výtvarnou, tě-
lesnou nebo občanskou výchovou nakonec vyšel jako vítěz 
dějepis.

4.) Jako učitelka českého jazyka jistě velmi ráda čtete. 
Mohu se tedy zeptat, jaká je vaše oblíbená kniha a je nyní 
na pultech nějaká kniha, kterou byste nám doporučila?

K mým oblíbeným knihám patří dílo nejúspěšnějšího čes-
kého spisovatele a nejprodávanějšího českého romanopisce 
Michala Viewegha. Loni to byla Mafi e v Praze, letos její vol-
né pokračování Mráz přichází z Hradu.

5.) Když jsem se zeptala na knihu, nesmím opomenout i 
váš další obor - dějepis. Je nějaké historické období, které 
patří mezi vaše oblíbené, a naopak, co učíte nerada?

Ráda jsem učila období středověku – naše národní dějiny. 
K méně oblíbeným patřily události po 2. světové válce.

6.) Jistě se za vaši éru ve školství mnoho změnilo, co be-
rete jako nejzásadnější zlom?

Mimo množinové vyučování ze 70. let je to v současnosti 
tvorba osnov ve školním vzdělávacím programu – každá ško-
la má jiné osnovy i učebnice. Kromě předávání znalostí se 
klade důraz na to, aby se žáci naučili s informacemi pracovat 
a osvojili si další celoživotní zkušenosti. Přesto se zazname-
naly nelichotivé výsledky českých žáků v mezinárodním vý-
zkumu PISA, který je zaměřen na zjišťování čtenářské, mate-
matické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých.

Co se týče kázně ve škole, učitelé jsou často znepokojeni 
nepatřičným chováním žáků, které je v rozporu s pravidly 
školního řádu. Vychovávají děti mnohdy nevychovaných /
pardon/ rodičů. Pro řešení problémů nebo pro jejich preven-
ci přišlo MŠMT s návrhem smlouvy mezi školou a rodiči. 
Tak se uvidí…

7.) Práce s dětmi není to nejjednodušší. Máte nějaký za-
ručený recept , jak se z dětí ,, nezbláznit“? 

Žáci na 2.stupni ZŠ procházejí pubertou – a tak je třeba k 
nim přistupovat. Volila jsem  k nim většinou spíš kamarád-
ský přístup a snad nikdy toho nezneužili. Opravdový život je 
teprve čeká, tak  proč si ho znepříjemňovat  už na základce???

8.) Jistě jste zažila a prožila mnoho hezkých i perných 
chvil se svými žáky, podělíte se s námi o některý ze zá-
žitků?

Kromě každodenních vyučovacích hodin máme nezapo-
menutelné zážitky z vánočních besídek, vzájemných dárků, 
školních výletů, sportovních dnů, společného fotografová-
ní… Několik víkendů jsme společně strávili na myslivecké 
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chatě Kozlovka. V roce 1998 mě všichni mí vycházející de-
váťáci navštívili v nemocnici. V poslední době bylo naším 
veselým zážitkem přenocování ve škole…

Připomínám si šťastné chvíle prožité s nimi, na ty perné, 
byly-li, jsem už zapomněla.

9.) Víme, že většina pedagožek své pracovní ,,manýry“ 
chce používat i doma. Ptám se tedy, pocítily vaše dvě dce-
ry vaši ruku pedagožky i doma?

Zatímco ve škole jsem svěřené děti nikdy tělesně netrestala 
a většinou s velkou trpělivostí k nim přistupovala, doma čas-
to přetékal pohár  mé trpělivosti… 

10.) Máte nějaké životní motto, kterým se řídíte?

Dum spiro, spero.
Dokud dýchám, doufám.

Děkuji vám za milý rozhovor a přeji mnoho dalších krásně 
prožitých let.

Lucka Pávková

-------------------------------------------------------------------------------

VYNÁLEZCI

RADIAČNĚ SÍŤOVANÁ KOLA

PŘEVODOVKY MOTÚČKA

Úvod a stručný popis,co je  radiační síťování a k čemu 
je dobré: 

K vysoce jakostním - High performance - polymerům již 
dlouho existuje ekonomicky zajímavá alternativa - radiač-
ní síťování. Touto metodou jsou modifikovány masové a 
technické termoplasty, jimž lze dát vlastnosti, jaké jinak 
nalézáme jen u „High performance“ polymerů, a to velmi 
jednoduše a levně. 

Energie ze záření je materiálem absorbována, vznikají ra-
dikály, které spolu reagují a při následné chemické reakci 
dochází ke vzniku nekonečné trojrozměrné struktury, pro-
storové sítě, gelu. Radiační síťování probíhá při pokojové 
teplotě a bez dodatečného namáhání ozařovaných výrobků. 

Vzniklá trvalá síť dává materiálu tížené zlepšené vlastnosti.
Radiační zesítění umožňuje nejen vyšší provozní teploty, 

ale i nižší creep, zvýšenou tvarovou stálost za tepla, zlepšené 
tribologické vlastnosti a lepší tvarovou paměť, jakož i vyšší 
odolnost proti trhlinám způsobených pnutím. Ozářením se 
snižuje i koeficient tepelné roztažnosti. 

K cílenému zesíťování plastů se dnes používá hlavně elekt-
ronové beta-záření (urychlenými elektrony). Příležitostně se 
pro objemnější výrobky používá i gama-záření kvůli jeho 
vyšší hloubce průniku. Síťovací reakce způsobené beta záře-
ním postihují u semikrystalických termoplastů v makromo-
lekulární rovině hlavně oblasti amorfní, popřípadě oblasti 
méně krystalické, přitom se snižuje pohyblivost molekul 
závislá na teplotě a rostoucí stupeň zesíťění vede ke zvýšení 
teploty skelného přechodu. Tyto reakce vedou k podstat-
nému zlepšení použitelnosti výrobků z polyamidů, zejména 
jejich pevnosti, tvarové stálosti za tepla a jejich dlouhodo-
bé teplotní odolnosti. U mikrodílů a ozubených kol bývá 
v důsledku geometrie poměr povrchu dílu k jeho objemu 
nepříznivý pro tvorbu morfologie a krystalinity. Proto prá-
vě tribologicky silně namáhané okrajové oblasti vykazují 
amorfní struktury. Zvláště u těchto typů součástí se výrazně 
projevují výhody radiačního zesítění tím, že se značně sníží 
otěr a opotřebení.

Popis převodovky:

Požadavky na převodovku: Jelikož se jednalo o zcela 
nový výrobek, tak jsme si zkoušky rozdělili na dvě základní 
-  a to odolnost kol při zablokování hnaného kola a dlouho-
dobá životnost při běžném zatížení Motúčka.

Chronologický postup: Pro výrobu ozubených kol jsou 
běžně používané materiály jako POM či PA6. Prototypová 
forma byla vyrobena v létě 2009 a po prvních zkouškách 
bylo jasné, že tudy cesta nepovede. V následující tabulce jsou 
materiály, které jsme odzkoušeli. Ze zkoušek jasně vyplynu-
lo, že rozhodujícími vlastnostmi bude E modul a vrubová 
pevnost, a to tak, že cílový materiál musí mít tyto hodnoty 
na maximu. Z přehledu je vidno, že tomuto požadavku se 
nejvíce blíží materiál od fy PTS.

Zkoušené materiály:
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E /MPa/ 
ISO527

Charpy 
Notched 
ISO179 
1/1eA

Ultramid. B3ZG6 /PA6GF30/ 9 000 20/32

Delrin 500P /POM/ 3 200 9

Grilon BG50S /PA6GF30/ 17500 15

Ultramid A3Z /PA66/ 1 900 9

Crastin SK605 //PESGF30/ x/10000

Premiglas 1265VETMC
/Vinylester GF/

10 000 35

Celstran PA66GF40
-dlouůhá vlákna/

14 000 26

Duramid GF60 /PA6GF60/ 18 100 22 Nesíťovaný

Duramid GF60 /PA6GF60/ Síťovaný

Creamid CF40 /PA66CF40/ 25 000 9,7

Zamac /Zn410/

Fortron 4332L6 /PPSGF65/ 21 000 10

Dural

Vývoj dílu z Duramidu:
Díl byl navržen jako skořepina s důrazem na konstantní 

sílu stěny. Plnění jsem navrhl 15 štěrbinovými vtoky s cílem 
maximálně potlačit studené spoje, které by snižovaly pev-
nost dílu. Tento díl byl v průběhu ledna 2010 odzkoušen dle 
požadavků v té době stanovených. Což tehdy představovalo 
600 rázů do zablokované převodovky a 300 km chodu na 
zkušební stolici.

V průběhu roku jsme ale nároky na převodovky razant-
ně zvýšili a kvalita přestala být dostačující. V době /srpen, 
září 2010/ jsme též odzkoušeli Creamid PA6 CF40, ale bez 
výrazného výsledku, neb poměr cena Duramid/Creamid je 
cca 8/25. Výborné kluzné vlastnosti  byly ale potvrzeny. 

Po těchto zkouškách jsme prasklé díly zaslaly do PTS na 
analýzu. Bylo nám navrženo vyrobit díly za vyšší teploty 
nástroje pro dosažení menší  poréznosti. Výsledek byl zce-
la kontraproduktivní, protože vlivem vyšší teploty taveniny 
byla snížena možnost zesíťování. Pro teplotu nástroje 80°C 
to bylo 78%, kdežto pro teplotu nástroje 140°C  již jen cca 
25%. To jednoznačně potvrdilo důležitost síťování. Tímto 
experimentem jsme ale ztratili cca 2 měsíce. V průběhu lis-
topadu jsme ještě odzkoušeli vstřikování zinkové slitiny do 
plastové formy ve slévárně fy Beneš a Lát. Výsledky byly pro 
nás ale zklamáním, pevnost dílu byla naprosto nevyhovují-
cí. Zásadní obrat ve vývoji nastal koncem roku 2010, kdy 
jsem při obrábění dílu nalezl vzduchové lunkry  v oblastech 
mezi vtoky. Díly v těchto místech nikdy nepraskly, ale bylo 
to rozhodující zjištění. Následovala úprava nástroje na 30 
štěrbinových vtoků, ale stále jsme nebyli s kvalitou homoge-
nity spokojeni. Proto jsem nástroj upravil na filmový vtok 
do celého vnitřního obvodu a současně i zrušil lokální od-
lehčení dílu, které se u dílu plněného 60% GF nejevilo důle-
žité. A výsledek se dostavil. Homogenita byla na požadova-
né hodnotě a současně se výrazně zlepšila tvarová přesnost. 
Porovnávací zkouškou, která spočívá v měření síly potřebné 

pro zlomení dílu, byla taktéž prokázána přímá souvislost 
této hodnoty s výsledkem funkční zkoušky.

Porovnání pevnosti ozubených věnců - síla nutná na zlo-
mení

Du-
ramid

133 kG Forma 
140 ºC

30x 
tunel

670 N

Du-
ramid

100 kG Forma 
80  ºC

15x 
tunel

1 040 N

Du-
ramid

Zesl. 
malý 
průměr 
pro 
volno-
běžku

100 kG Forma 
80 ºC

15x 
tunel

750 N

Fortron - Film. 
vtok

440 N

Du-
ramid

100 kG Forma 
80 ºC

Film. 
vtok

1 440 N

Acroloy PA6 
GF60

--- 80 ºC 1 300 N

18.6.
2012

Acroloy PA66 
+ maz. 
přísady

--- 100 ºC 440 N

Jan Kožnar
konstruktér a vynálezce

Obrazová příloha:

Díl plněný 15 x štěrbinový vtok, detail vad uvnitř dílu.

 

Díl plněný 30x štěrbinový vtok, homogenita mírně lepší
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Díl z materiálu Creamid, 30x štěrbinový vtok
 

Díl z materiálu Fortron

 

Díl vyrobený ze zinkové slitiny pomocí formy na termoplasty
 

Finální podoba zesíleného dílu a filmového vtoku
 

VYNÁLEZCI IB

I když je to již pár let, co funguje a pravidelně se schází 
interní tým vynálezců naší firmy v čele s ředitelem Kvido 
Štěpánkem, mnozí z vás prakticky nevědí a mnohdy ani ne-
tuší, co je předmětem schůzek, a to ke všemu ještě dvakrát 
do týdne! 

Chci vás ujistit, že ta nemalá porce času věnovaná těmto 
setkáním je využívána maximálně efektivně s cílem dobrat 
se reálných výsledků. Možná se mnozí ptají, proč takto ztrá-
címe čas a nevěnujeme se věcem zaběhlým, jako jsou výroba 
nástrojů, lisování a montáž pro řadu významných zákazní-
ků. 

Protože jsme ryze česká firma a nejsme součástí nějaké 
nadnárodní společnosti, jak tomu bývá v mnoha  případech, 
máme neskutečnou možnost a volnost zvolit si náš obor pů-
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sobnosti. Každý realista však vidí, že i když jsme svým způ-
sobem svobodní, tak na druhou stranu jsme v „kleštích“  ze 
strany velkých zákazníků, a to jak z pohledu cenové politi-
ky, tak i v případě nových projektů do budoucna. 

Cílem činnosti a tedy pravidelného setkávání interních vy-
nálezců je především vynalézt takové nové projekty, díky 
nimž získáme nový výrobní program a také tak trochu 
více nezávislosti na již zmiňovaných vlivných zákaznících. 
Kouzlo je především v tom, že celý projekt od A až do Z 
si zajišťujeme pouze interně ve své režii, a to včetně cenové 
politiky, reklamy, způsobu prodeje apod. 

Skvělým a velmi známým příkladem zdařilého vynálezu je 
pro vás dobře známé Motúčko. Takových podobných pro-
jektů bychom si přáli mít vícero, ale není to vůbec jednodu-
ché. I samotné Motúčko se vyvíjelo dlouhou dobu a dá se 
říci, že jeho vývoj probíhá dodnes. Největším problémem v 
celém úvodu, než začnete něco vyvíjet, je mít ten správný 
nápad či myšlenku, kterou je poté nutné transformovat do 
realistické podoby. Nápadů by bylo celkem dost, ale když 
se tím začnete hlouběji zabývat, zjistíte, že buď na trhu již 
něco takového existuje, nebo použitelnost dané věci by byla 
v praxi značně omezená a její prodej a profit z ní značně 
nejistý. Tímto způsobem spadne rázem pod stůl spousta ná-
padů, i když se zpočátku zdály zajímavé. Říká se, že dobrých 
nápadů není nikdy dost, proto chci tímto všechny vyzvat, 
kteří těmto věcem fandí…

Přijďte nás navštívit s vašimi dobrými nápady na schůzku 
vynálezců. Podotýkám, že i zdánlivá „blbost“ může být pře-
vratným vynálezem! 

Ondřej Mareš
vedoucí ŘKJ 

-------------------------------------------------------------------------------

OKÉNKO JABLONSKÉHO 
GURMÁNA

JABLONSKÝ GURMÁN 

……mílovými kroky se blíží nejkrásnější svátky v roce a 
pro nás to znamená kromě jiného další kutilský zážitek  s 
pečením a zdobením perníčků, výrobě tvarohových štol  jak  

pro zákazníky obchodního oddělení , tak pro návštěvníky 
našeho obchodu a samozřejmě pro naše spolupracovníky . 

Štoly  si můžete objednat do 18.12. 2012 v obchodě,  a tím 
prožít adventní čas o trochu klidněji.

A teď trochu statistiky z naší každodenní činnosti .
Denně připravujeme v průměru 670 obědů  ve třech dru-

zích menu, kdy převážně dvě jídla jsou masová a třetí sladké 
či vegetariánské. Dva dny v týdnu se snažíme zařazovat ze-
leninové saláty či zeleninová jídla. Samozřejmostí je doplněk 
jídla zeleninou a jednou týdně přidáváme k menu ovoce či 
moučník. 

Menu, které vám celoročně nabízíme, obsahuje více než 
300 druhů pokrmů, které se snažíme během roku doplnit 
o novinky, jež  vyhledáváme z různých gastronomických 
zdrojů a  příležitostně ochutnáváme v restauracích.

V letošním roce jsme vyzkoušeli tyto novinky – Rybí filé 
po maďarsku, Zeleninový salát mallorca, Krůtí maso se ze-
leninou a kuskusem, Řeckou musaku s pohankou, Masové 
krokety s nivou , Rozmanité těstoviny, Mexické palačinky, 
Vepřové žebírko na medu, Špenátové rizoto se žampiony, 
Bulgur s vepřovým masem , Caesar salát, Špenátové Lasa-
gne a další.

Smutnější stránkou naší práce je počet strávníků z naší fir-
my.

Odběr obědů  externích strávníků je totiž  téměř trojná-
sobný než u našich spolupracovníků! Vaříme obědy pro fir-
my, jako jsou VaK , VAKSTAV, Kumpers textil, ZD Bys-
třec, ZD Jamné nad Orlicí, VACEK s.r.o., Silnice Hradec 
Králové, EK Hermann , RU-KA, VVS, Format, Reny, Fajt 
truhlárna, Pila a truhlárna Orličky, Rehabilitace Holanco-
vá, Šléglovi a v neposlední řadě také pro seniory, o které 
pečují milé a velmi ochotné dámy z Pečovatelské služby. 

I náš kolektiv se rozrostl o nové spolupracovnice. K našim 
zkušeným  kuchařkám Ivaně, Janě, Jíře, Haně, Žandě jsme 
přibraly Katku Boriskovou a Martinu Brůhovou. Věřím, že  
stejně  tak jako naše kuchařky si tuto práci zamilují a budou 
svým zdokonalováním velkým přínosem pro naši práci.

Také naše jídelna prošla v letošním roce velkou rekon-
strukcí a výstavbou moderního atria, kde  jsou vaše chvíle 
strávené při polední pauze, jak  doufáme, o mnoho příjem-
nější. K tomu přispějeme i vánoční výzdobou  těchto no-
vých prostor. 

Závěrem si dovolím  použít slova  známého kuchaře :
„Každý kuchař používá ruce, ale dobrý kuchař pracuje i hla-

vou ,ale  hlavně srdcem.“

Eva Čadová
vedoucí Jablonského Gurmána
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Všem strávníkům Jablonského gurmána 
přejeme šťastné prožití vánočních svátků

a v novém roce hodně zdraví a pracovních úspěchů

Kolektiv JG 

„Je to potvrzené, šéfe, v Bravu postavili to Atrium. Už jsem svolal 
poradu a začínáme hned stavět to stejné u nás.

-------------------------------------------------------------------------------

VÝSTAVBA FIRMY

INVESTIČNÍ ČINNOST

V rámci rozšiřování výrobních ploch naší firmy probíhají 
v současné době stavební úpravy prostoru pod zimní zahra-
dou. Původně  málo využívaný sklad obalů bude přestavěn 
na výrobní prostory, které vzniknou vybouráním příček a 
následným propojením s dílnou CNC strojů v nástrojárně. 
Na nově vzniklém místě bude instalována robotická linka 
na výrobu elektrod pro elektroabrazivní stroje.

Dále připravujeme projekt na rozšíření lisovny plastu pro-
dloužením lisovny až k čelní stěně budovy montáže. Budova 
staré kotelny se zkušebnou , WC a spojovací chodba budou 
strženy a současně bude vybourána  vestavba kanceláří v li-

sovně. Nové kanceláře budou umístěny nad stávající plyno-
vou kotelnu. Dráha mostových  jeřábů bude prodloužena k 
budově montáže.  |

Současně bude zbourána i budova kalírny. Na jejím místě 
vyroste nová hala pro montáž těžkých forem. Do haly bude 
umístěn i mostový jeřáb o nosnosti 2 x 12 tun.

V rámci oprav dojde ještě do konce roku 2012 k výmě-
ně oken  na budově nástrojárny. V lednu bude  proveden 
nátěr ocelové konstrukce lisovny plastů a vymalován strop  
lisovny. Na jarní měsíce je plánována rekonstrukce světlíků 
v lisovně. Stávající světlíky budou nahrazeny půlkulatými  s 
hliníkovou konstrukcí a se zasklením dutinkovým polykar-
bonátem.

Ing. Rubeš Josef
vedoucí PZP

Poděkování za spolupráci

V návaznosti na opravu sochy anděla v Hradiskách se firma 
Isolit rozhodla vybudovat  v jeho blízkosti  odpočinkovou 
plochu s lavičkou.  Pro realizaci terénních úprav bylo nut-
né  zpracovat  projekt , který iniciativně a nad  rámec svých 
povinností  ve velmi krátké době zpracoval odbor výstavby 
Městského úřadu Jablonné n. O. vedený pí Hanou Valento-
vou.  Touto cestou jim děkujeme za vstřícnou spolupráci.

Ing. Rubeš Josef
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BRAVO NEPRODÁVÁ HYPERMARKETŮM
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Z VÝSTAVY 
NEPOTRESTANÉ ZLOČINY KOMUNISTŮ.
Osudy komunisty roztržené rodiny Vaňkových by vydaly 
na napínavý román.

Ani této ponížené suplice komunisté nevyhověli…

redakce Občasníku



                              

Tiráž:
Tento časopis vydává firma Isolit-BRAVO pro své spolupracovníky a jejich rodinné příslušníky. Distribuce probíhá zdarma 
uvnitř výrobního závodu. Do občasníku může přispět kdokoli ze spolupracovníků a na jakékoli téma. Vedení firmy si vy-
hrazuje právo odmítnout články, které odporují dobrým mravům, zákonům ČR nebo poškozují pověst firmy. Příspěvky 
předávejte nejlépe v digitální formě pomocí e-mailu na adresu stepanek@isolit-bravo.cz. Pracovníci, kteří nemají 
přístup k počítači, mohou odevzdat příspěvek i v ručně psané podobě. 

Tisk & grafická úprava / Tisk AS s.r.o.  -  www.tiskas.cz 
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