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uvnitř výrobního závodu. Do občasníku může přispět kdokoli ze spolupracovníků a na jakékoli téma. Vedení firmy si vy-
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SEM S DOBRÝMI ZPRÁVAMI!

Včera večer jsem se vrátil z práce domů a moje manželka se 

mě ptala, jestli vím, co se právě o nás nového po Jablonném 

říká. „Nevím,“ odtušil jsem, „asi to bude zase nějaký špek!“ 

V  podání okolí jsem totiž několikrát už o vlásek málem 

umřel, periodicky překonávám (obvykle koňskými dávkami 

chemoterapie,na které si odskakuji z práce mezi schůzkami) 

smrtelné nemoci, které by ovšem slabší povahu z fl eku zabily. 

K mým oblíbeným číslům patří, že se podle očitých svěd-

ků nezřídka vyskytuji na několika různých místech součas-

ně a také bývám asi padesátkrát mazanějším, než by člověk 

z masa a kostí vůbec kdy mohl být. Věci mívám dopředu 

ďábelsky promyšlené a spočítané, ale často si zase kupodi-

vu nevidím ani na špičku nosu…Několikrát jsem už také 

vstupoval do vrcholné politiky, prodával fi rmu za dvě až tři 

miliardy (zde bych chtěl využít příležitosti a autorům fámy 

dodatečně z upřímného srdce  poděkovat, že nás nepasují 

na žádné hubkaře v cifrách  stovek  milionů, ale cení si nás 

rovnou na miliardy! Miliony totiž dnes šermuje kdekdo, ale 

miliardy, to už je, panečku,vyšší  třída!), koupil si Cessnu 

a podle zaručených zpráv s  ní často létal nad Jablonným. 

Jsem také majitelem čtyřhvězdičkového hotelu v České Tře-

bové na náměstí a dovedným propojením obou účetnictví 

provádím závažné daňové úniky. Trochu mě mrzí, že, nevím 

proč, si nic neužívám s krásnými ženami (mladou veselou 

modelkou bych nepohrdl, ale městečko mě, bohužel, tipuje 

spíš na ty chemoterapie), ale zase musím ocenit, že nejsem 

na chlapečky. To potěší. Inu, řeknu vám to popravdě:

Život démona je někdy trochu hektický, jinak ale vůbec 

žádná nuda!

„Že nová hala bude stát dvě stě milionů  a příšerně  jste se 

zadlužili  a ty už nevíš, kudy kam!“ trumfovala manželka.

Mávl jsem nad tím dalším nesmyslem  rukou,ale přitom 

trochu posmutněl. Je to námět pro příští generace fi lozo-

fů a biologů zjistit, proč nás dobré zprávy nezajímají, proč 

hledáme jen ty špatné, a když nejsou, tak si je rádi vymýšlí-

me. Stačí se podívat na Novu,VIP zprávy,Vyvolené, Výměny 

manželek a  nyní i manželů. Je mi z toho bulváru, povrch-

nosti, honby po senzacích a špatných zprávách úplně zle od 

žaludku!

Za účelem boje proti blbé náladě jsme založili adresu Dob-

ré zprávy, a jakkoli nejsme příznivci hromadných e-mailů, 

v tomto případě považujeme za účelné si je na dresu Všichni 

posílat. Jsou též volně přístupné  na našich stránkách pro 

zájemce zvenčí.

Bylo a je lze se tedy dočíst mnoho pozitivního o  rozvoji 

naší fi rmy. Naše vlastní investice jenom za rok 2013 dosáhly 

zhruba sedmdesáti pěti milionů korun. K  hlavním patřilo 

šest nových nejmodernějších vstřikovacích lisů Engel samo-

zřejmě s roboty, dopravníky, gravimetry a dalším moderním 

vybavením. Spoléháme při jejich maximálně produktivním 

využití především  na všechny seřizovače průřezově směnami 

a na technology Jirku Tataie, Petra Dolečka, Luboše Bednáře 

a Pepu Tótha. Druhá linka PylonMet VXL Colour je určena 

k  pokovování v ultrahlubokém vakuu, kde nyní začínáme 

nový projekt  pokovováním kombinací chrómu a mědi pro 

elektroniku, dosud sériově v ČR a snad i v Evropě prvním, 

podle vývojové receptury Slávy Suvaka. Kamerové systémy  

pro automatickou  kontrolu výlisků, automatické přípravky 

pro totéž na velmi malých výliscích. Přínosnou a  zajímavou 

se jeví investice do šestiosého robota Fanuc. Šestiosý nezna-

mená nějaký módní výstřelek – šest os jsou schopnosti lidské 

ruky. Tento robot tedy dokáže to, co člověk, a navíc v naší 

aplikaci – pilování termosetických dílců – ještě asi dvakrát 

rychleji. Kdo by řekl, že kamery i roboty dokáže nastudovat, 

vybrat a hlavně programovat Láďa Maťo – jinak pracovník 

ŘKJ, který by se mohl lehko vymluvit, že to přece není jeho 

rank? 

Podstatné zvýšení výroby Lisovny vytvářelo zvětšené náro-

ky na celý pracovní tým, vedený Karlem Slavík a vedoucím 

ŘKJ Romanem Linhartem. Je velmi potěšitelné, že tým dob-

ře obstál. 

Následují investice do Nástrojárny a opět jsou to ty nejlep-

ší a nejmodernější stroje: Bruska na kulato BUA, Drátová 

řezačka Agie – Charmilles,CNC frézka, šestiosé vyvrtávací 

centrum Auerbach. Investice, pracující efektivně a produk-

tivně díky nejen vedoucímu Milanu Chládkovi, ale celé ple-

jádě šikovných, jako je Jarka Moravec, Petr Štovíček, Radek 

Bartoš, Michal Chejnovský, Jirka Uher, Míra Kotyza a další. 

Co by ovšem bylo CNC bez špičkových ručních nástrojařů, 

jako je Aleš Hrdina, Martin Ulbrich nebo Aleš Hottmar či 

konstruktérů jako Pavel Antušek.

Se supermoderním strojem Auerbach  jsme prožili zajíma-

vý a poučný případ-příklad. Na celém, širém světě jsou čtyři, 

maximálně pět fi rem, které dokáží takové nádherné strojní 

zařízení vyvinout, udržet na špičce – a to věřte, že v CNC 

obrábění jde pokrok velmi rychle kupředu – kvalitně tako-

vé stroje vyrábět, dodávat v  solidních termínech a později 

za ně ručit a zajistit rychlý a účinný servis. V životě by mě 

nenapadlo, že taková fi rma, na kterou se podle mého názo-

ru nejenom my, jako IB, ale také devadesát procent fi rem 

na světě díváme zezadu, může být ekonomicky ohrožena, či  

že by mohla dokonce snad zkrachovat?! Čiré malování čerta 

na zeď! A tak jsme bezelstně a bezstarostně  zaplatili zálohu 

98.400 EUR. Čas plynul, a když se přiblížil termín dodávky 

a my se ptali po dopravě,na kdy že objednat  těžké autoje-

řáby na skládání, kdyže začne montáž na místě u nás, jejich 

ředitel mi oznámil, že jsou insolventní, že se majitelé nedo-

hodli na dalším a jeho smutnou povinností je zítra požádat 

soud o vyhlášení konkurzu. Jak řekl, tak se stalo a našich 

98.400 EUR propadlo do konkurzu. Jestli a kolik z nich kdy 

uvidíme, je otázkou. Prý snad  tak 20-30% - a že  je ještě 

naše štěstí, že se to  stalo v Německu. V Česku se prý všech-

no rozkrade, takže na věřitele pak zbývá nula. Abych nepro-

dlužoval – nějakým řízením Božím  se mi potom podařilo 

dohodnout  se s německým správcem konkurzní podstaty, 

že pro ně bude lepší již značně rozpracovaný stroj dokončit 

a nám ho se slevou prodat, než vše odpískat. A tak šestadva-

cátého listopadu šestiosé centrum dorazilo v plné parádě a 

nyní je již provozu na místě dočasném! Po dokončení stavby 

jej přestěhujeme spolu s dalšími stroji do nové haly.

 Sluší se zmínit také investice do vybavení  středisek ŘKJ,-
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kde Aleš Janovec pracuje na investici další – laserovém ske-

nování -  dále do  Kuchyně a Dopravy. Z  Kuchyně a v pod-

statě ze všech milých a sympatických kuchařek mám velkou 

radost – přehoupli jsme se přes tisíc porcí denně a jsme po-

pulární a velmi dobře cenění v širokém okolí. I Doprava se 

rozvíjí a nyní již více než polovinu úsilím Michala Dolečka 

jezdíme pro externí zákazníky –přičemž  minimálně 50% 

ven je podmínkou, aby středisko nekrnělo. Statečný byl boj 

Obchodní kanceláře Bravo kuchyňských přístrojů Milana 

Žemličky  – v jejich případě o aspoň udržení výsledků 2012.

Ono totiž nestačí, že trh je zaplaven neprozkoušenými čín-

skými – rádoby jako českými – výrobky, ale dějí se tu (jak by 

asi řekl lobbista Roman Janoušek) „divný věci!“ Jak si vysvět-

lit , že ETA –  (sice Je tu doma, ale je to HP Tronic),dali do 

předvánoční TV kampaně nejméně 50 milionů korun, které 

jsou prodejem nikdy nenávratné? Kdo si to může dovolit a z 

jakých zdrojů tyto peníze pocházejí?!

Za pět a půl milionu korun jsme přeložili všechny, za mno-

ho desítek let křížem krážem mnohdy bez plánů  natahané, 

energetické rozvody a vybudovali nové Energocentrum. Vel-

mi aktivně  se na této a dalších akcích  podílela naše PZP 

pod vedením Pepy Rubeše a Petra Baláše. Dokončili  jsme 

dále malou výrobní halu pod Atriem, které už přes rok slouží 

k vysoce kulturnímu stolování. Návštěvy jej obdivují, Mar-

tin Šlesingr odhaduje, že, bohužel,  asi osmdesát z nás do něj 

ještě cíleně nikdy nevkročilo –proč přece chodit do moder-

ního, když se můžu tísnit ve starém?!

Mám velkou radost, že všechny investice již pracují ku na-

šemu společnému  prospěchu a že navíc za nimi nebude ná-

sledovat dlouhé postní období. Již v současné době stavíme 

shora zmíněnou novou výrobní halu plánovanou pro roz-

šíření Nástrojárny a Lisovny, plánujeme roboty zavést i do 

tak složité  výroby, jakou je Nástrojárna, máme objednány 

tři další lisy od 400 do 1.700 tun (největší současný lis má 

„pouhých“ 1.100 tun) a vůbec všestranně jedeme plnou pa-

rou vpřed! Máme i vlastní vývoj s prodejnými výrobky, které 

jsou přínosné jak ekonomicky, tak i ke zvýšení popularity 

naší fi rmy. Jeho neodmyslitelným guru je Honza Kožnar. 

Nové stavby by byly samoúčelné a byly by jednou velkou 

ztrátou, pokud bychom nezískávali nové projekty od stávají-

cích i nových zákazníků. Zde oslavili značné úspěchy všich-

ni manažeři oddělení Sales and Marketing Petra Bodláka a 

Martina Cihláře. Není těžké nahlédnout, že i zakázky i stroje 

a stavby by byly bez lidí  mrtvé. Zdá se, že jsme konečně 

překonali dřívější období zoufalých nedostatků špičkových 

a solidních technicky vzdělaných pracovníků. Určitě tomu 

nemálo pomohl systematický aktivní nábor našeho perso-

nalisty Martin Šlesingra. Stále více se také stáváme  fi rmou 

přitažlivou, ve které stojí za to pracovat a u které stojí za to se 

o zaměstnání ucházet. Last but not least – nevím čím, mož-

ná tím, že jsme čeští, občas vzbudíme  neskutečně intenziv-

ní zájem a až dojemnou péči úřadů, které pojme touha nás 

mocí mermo navštívit, „podívat se na nás“  a „pomoct nám“ 

(to jsou jejich ofi ciální výrazy). Jak taková pomoc  vypadá, 

netřeba mít přehnaně optimistická očekávání. Letos k nám 

pojal takovéto neskrývané vřelé sympatie Finanční úřad – 

a to dokonce jiný než místopisně příslušný. Z  hloubkové, 

velmi zdlouhavé a detailní kontroly, která šla zpátky až do 

roku 2009 nic negativního nevyplynulo – a to díky před-

chozí velmi dobré a daňově poctivé práci našich krásných 

účetní s Jirkou Bláhou na špici.  Léta se totiž kromě všech 

nesmyslně pokroucených paragrafů zákonů pozemských drží 

hlavně lapidárního Kristova: Dávejte, co je božího, Bohu a 

co je císařovo, císaři! S podobnými pro nás vítěznými výsled-

ky končí také kontroly ve mzdové účtárně, kde letos navíc 

Věrka Kalousová delší dobu pracovala téměř za dvě.

 Jmenovitě zmíněných by si zasloužilo  být daleko a pod-

statně  více! Nechci-li ale krátké  zamyšlení změnit na dlouhý 

seznam poklon, pak prosím, ať mi nemá za zlé nikdo ze zde 

nejmenovaných. Vážím si jejich práce podstatnou měrou a 

myslím, že s  přihlédnutím k devastovanému stavu dnešní 

společnosti jsme celkově docela dobrá parta.  Těší mě, že 

průměrná mzda vzrostla meziročně  z necelých 22.000 Kč 

na více než 23.500 Kč, těší mě, že podporujeme  handicapo-

vané a jinak potřebné. Dary letos dosáhnout kolem tří mi-

lionů korun. Nezanedbatelnou měrou fi nancujeme nadační 

fond Nadaných Města Jablonného a fond Orlickoústecké 

nemocnice S námi je tu lépe. S Petrem Bodlákem jsme si 

předsevzali sehnat pro druhý jmenovaný a také pro Alber-

tinum v  Žamberku dary od dalších fi rem v  okolí. Musím 

konstatovat, že s  leckterými to jde ztuha. Nevím, jak kdo, 

ale kdybych byl zaměstnancem, schopnost  soucítit bych na 

svém zaměstnavateli považoval za podstatnou vlastnost,  a 

kdyby  nikam nepřispíval, vadilo by mně to. Další naše mi-

mopracovní aktivity by zabraly několik stránek a není úče-

lem je tu všechny zmiňovat. Kdo chce, cestu k nim si najde.

Mám radost, že se věci hýbou kupředu, že nepřežíváme, ale 

rosteme, a to i po stránce vnitřní infrastruktury – zejména 

našich znalostí a odborné úrovně. Samozřejmě, že nic není 

bezchybné a provozní problémy tu jsou. Ale my jsme tu zase 

od toho, abychom je řešili. Každému, kdo by klesal na mysli, 

doporučuji poslechnout  si videoklip Bryana Adamse: Sum-

mer of ´69 http://www.youtube.com/watch?v=eFjjO_lhf9c

a společně s ním si zazpívat, že léta v Isolit-Bravo…Th ose 

were the best days of my life!

Kvido Štěpánek

ředitel fi rmy
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„To už je fakt trochu ulítlý, ne?“
-------------------------------------------------------------------------------

ZE ŽIVOTA FIRMY

ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR…
10 + 1 S JANOU BLAŠKOVOU

V dalším pokračování naší oblíbené rubriky jsem zamířil za 

Janou Blaškovou, ekonomkou a Zástupkyní vedoucího fi nanč-

ní účtárny. Janu známe především jako kvalifi kovanou účetní 

a strážkyni fi remních fi nancí. Málokdo ví,

že Jana také ráda sportuje a baví ji adrenalinové sporty.

Zajímají nás její názory na celospolečenská témata…

Ing. Jana Blašková, Zástupce vedoucího FÚ

1) Jano, co říkáte na předčasné volby? Je podle vás šance 
na stabilní vládu?

Předčasné volby byly podle mne v  dané politické situa-

ci nevyhnutelné a byly určitou nadějí na prozření a snad i 

změnu nelichotivého stavu naší politické scény.  Bohužel vý-

sledek těchto voleb vyústil v  jakousi patovou situaci, která 

díky absenci skutečně silného mandátu a vnitřnímu pnutí v 

ČSSD je od začátku fraškou.

2) Nové strany jsou, zdá se, fenoménem. Jsou podle vás 

důvěryhodné?
Voliči v nových stranách hledají zřejmě to, co dlouhodobě 

postrádají ve volebních programech tradičních politických 

stran. Důvěryhodnost nových stran je značně problematic-

ká, jsou většinou stranami „jednoho člověka“ a lze tedy do 

značné míry pochybovat o jejich vnitřní demokratičnosti. 

Díky absenci „stranické“ hierarchie a politické zkušenosti 

bude zřejmě hrozit opakování situace s VV. 

3) Co říkáte na oslabení kurzu koruny, které bylo do 
značné míry řízeno centrálně?

Zásah NB byl jako většina centrálních zásahů do ekono-

miky dvousečný. Na první pohled – výhoda pro exportéry 

-  ale je otázkou, jak tato výhoda bude trvat dlouho – za 

jakou dobu se exportní ceny zvýší vinou zdražení import-

ních vstupů (suroviny, pohonné hmoty…). Asi bych použila 

jedno přirovnání – zásah ND byl jako vhození kamenu do 

vody – v našem „malém rybníce“ se vzniklé vlny odrazí od 

břehů zpět a vlny se vzájemně vyruší. Trh kurz koruny po 

nějaké době ustálí na reálné hodnotě. 

4) Jako člověka znalého fi nancí se vás nemohu nezeptat: 
Jak vidíte budoucnost společné evropské měny? 

Podle mne budoucnost společné evropské měny závisí na 

stavu ekonomiky celého euroregionu. Především bude dů-

ležité efektivní hospodaření s prostředky. Tady se obávám, 

že toho dnešní Evropa není schopná, byrokracie uvnitř EU 

stále roste, Evropský parlament se snaží řídit a regulovat zce-

la zbytečné věci a občas se mi zdá, že pro nepodstatné věci 

uniká to hlavní – důraz na podporu expanze a následného 

ekonomického růstu. Proto budoucnost společné evropské 

měny nevidím v příliš růžových barvách. 

5) Na Slovensku vyhrál v Banskobystrickém kraji kraj-
ské volby pravicový extrémista Marian Kotleba. Může se 
něco podobného stát i u nás?

Ano, pokládám to za možné. Částečně jsem o tom mluvila 

v odpovědi na druhou otázku. Mnozí lidé hledají zdůvod-

nění své současné špatné fi nanční situace a z ní vyplývající 

sociální situace. Pokud se jim vysvětlení a návrhu na řešení 

jejich situace nedostane od současných „zaběhnutých“ poli-

tiků, budou tyto odpovědi hledat jinde. Vždy se našlo a ur-

čitě může najít dost voličů, kteří rádi uslyší populistické zdů-

vodnění, že za jejich problémy může nějaká jiná konkrétní 

skupina obyvatel, a taktéž se jim budou líbit „jednoduchá“ a 

radikální řešení jejich problémů.

6) Jak vůbec vnímáte celospolečenské klima? 
Někde naštvanost, někde apatie, ufňukanost, závist a neú-

cta k úspěšným. Není to dobré.

7) Bohužel vděčné téma je korupce a každého responden-
ta se na ni ptám. Setkala jste se již s korupcí?

Ano, naposledy včera. Manžel se mne snažil zkorumpovat 

příslibem dobré večeře, když se s ním večer budu dívat v te-

levizi na fotbal.

8) Jaký je váš názor na obnovitelné zdroje energie?
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Je to především velmi výhodný byznys pro určitou skupi-

nu lidí. Něco jiného by bylo, kdyby se obnovitelnými zdroji 

důsledně nahrazovaly zdroje klasické. To se však neděje, do-

chází pouze k navyšování objemu výroby elektrické energie, 

které je u nás nadbytek. Zároveň díky uměle a nevhodně 

stanoveným výkupním cenám  z  některých obnovitelných 

zdrojů (viz fotovoltaika) dochází ke zdražování elektrické 

energie pro konečné spotřebitele.

9) Využíváte moderní formy komunikace, jako je Face-
book, Twitter apod.?

Ne, pokládám je za náhražku přirozené mezilidské komu-

nikace a z mého pohledu prostředí pro exhibicionisty. 

10) Máte nějakou oblíbenou historickou osobnost?
Krtečka.

11) Očekávaná otázka na závěr – prý vás baví adrenalino-
vé sporty. Jaké provozujete a máte v tomto ohledu ještě 
nějaký nesplněný sen?

Nevím, jestli se to dá nazvat adrenalinovými sporty, snad 

bych do této skupiny mohla zařadit moji každodenní cestu 

autem do zaměstnání a zpět. Ale vážně – u mě se jedná v létě 

především o horské kolo, plavání a vysokohorskou turistiku, 

v zimě lyžování, snowboarding, běžky, sněžnice a zimní tá-

boření. Adrenalinové jsou maximálně zvolené trasy.

Nesplněný sen – asi  paragliding. 

S Janou Blažkovou rozmlouval Martin Šlesingr

personalista

CHODIT DO PRÁCE JE SPOLEČENSKÁ 
UDÁLOST

Alespoň mně to tak přijde.

 V první řadě samotné sloveso pracovat vyjadřuje určitý 

rituál toho, že pokud se člověk někam zařadí a odvede ur-

čité minimum, bude následovat odměna. Někdo se těší na 

tu odměnu, jiný zase na tu samotnou společenskou událost 

zařadit se do určitého systému a tam být prospěšný.

Většina z nás se raduje z obojího. Užívá  si celý proces od 

začátku až do konce, a to je dobře. 

Člověk je tvor pracovitý a tvořivý, a tak musí stále něco dě-

lat. Kdo byl někdy na „pracáku“, tak moc dobře ví, jaká je to 

nuda, když člověk nemá ráno žádné povinnosti a navíc není 

chuť a motivace. Tak se nějak protlouká až do večera, aby 

to nějak zaspal a ráno si opět nastoupil do toho unuděného 

kupé vlaku, co nikam nejede. Kdo si tohle uvědomí, tak má 

vyhráno a nikdy nepřipustí ty plané a negativní řeči o práci!

Je pravda, že každému vyhovuje jiná společnost. Někdo je 

rád zalezlý v malé dílničce ve dvou či třech spolupracovní-

cích a jiný je zase rád králem haly o sto padesáti lidech. To je 

každého věc. Hlavní je, že se na všech pracovištích odehráva-

jí různé společenské události, myšleno, že ti lidé spolu sdílí 

třetinu aktivního života stejný stroj, stejnou kancelář, halu, 

projekt apod. V tomto směru je to velká věc a málokdo si to 

uvědomuje. Většinou o sobě víme hodně věcí, něco je prav-

da, něco lež, něco výmysly, nadsázky  nebo pomluvy. Člověk 

si to musí přebírat, luštit jednotlivé informace, pracovat i 

s nimi, a tak je vlastně někdy zaměstnán víc než dost.

Na základě běžné pracovní činnosti musíme komunikovat 

směrem nahoru a dolů, na své úrovni s kolegy, dále se zá-

kazníky, s dodavateli a odběrateli, s přepravci a s desítkami 

dalších článků všech zákoutí našeho pracoviště, fi rmy či pod-

niku a jeho celého okolí. Někdo s vervou, jiný zase s menším 

či větším odporem, každý tak, jak to má nastavené. Kolikrát 

je společenštější člověk, který vypadá na první pohled jako 

starý mrzout, než kolega s nablýskanou tváří a titulkem na 

čele „co pro vás mohu udělat“.

Jsou lidé těšící se do práce více, či méně. Důležité je ale to, 

že by nikdo neměnil. Dnes totiž  nikdo – nikoho – nikde  

nedrží, a tak se každý může demokraticky rozhodnout zda 

zůstat, nebo odejít. Je rozhodně důležité si každého pracov-

níka vážit, ale je také velmi důležité vážit si toho, že máme  

obrovskou možnost něco dělat, mít kam chodit do práce a 

ještě za to dostat odměnu. 

Ne vždy tomu tak v historii lidstva  bylo a  je, a přesto, že 

se říká, lépe už bylo, věřte, že bylo také mnohem a mnohem 

hůř. 

Když pomineme hrozné válečné období a ještě horší doby 

komunismu, kde společenské události zažívala jen jedna 

strana, protože ti, co byli vražděni a vězněni, o společenské 

události hovořit rozhodně nemohli, se můžeme vrátit o tisíce 

let zpět. Vždyť lov na mamuta anebo narukování do císař-

ského vojska byla také společenská událost, kde se odváděla 

nějaká práce! 

Jsem ale rád za tu, kterou nám nabízejí stávající společen-

ské kruhy.

Važme si více demokracie, svobody a třeba i volnějších 

mravů, které panují, a celkově všech společenských událostí, 

s nimiž se spojují naše životy!

Milan Žemlička 

vedoucí D5
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KDYŽ NÁM OČI NESTAČÍ

V dnešní době nastává mnoho případů, kdy si s klasickými 

metodami měření již nevystačíme. Pokrok došel tak daleko, 

že málokdo se spoléhá pouze na posuvná měřidla či mikro-

metry. Samozřejmostí jsou 3D měřicí stroje, případně 3D 

scanner, kterým bychom do budoucna chtěli naši laboratoř 

také vybavit. Měření je pak možné v mnoha případech zcela 

zautomatizovat pomocí sofi stikovaného softwaru. 

Nastávají ovšem i případy, kdy si pomocí těchto výše zmí-

něných způsobů při řešení nejrozmanitějších úloh nepora-

díme. V takových případech nám mohou posloužit optická 

zařízení. 

Naše měrové středisko disponuje optickým měřidlem mat-

rix značky Micro-Vu. Měření na tomto zařízení probíhá tak, 

že se součást vhodně položí na skleněnou desku a pomocí 

světelných zdrojů a snímací kamery se vyhodnocují obry-

sy součásti. Při tomto druhu měření je třeba hojně využívat 

znalosti z  geometrie, a ačkoli se metoda může zdát vcelku 

složitá a nepohodlná, v mnoha případech je absolutně nena-

hraditelná zmiňovaným 3D měřením. Mnohem zajímavější 

je ovšem práce na mikroskopu Solid Vision. Na tomto zaří-

zení je možné využít až 40 násobného zvětšení. Jako mladé 

uličníky školou povinné by nás určitě napadlo podívat se 

s  takovým to zvětšením kupříkladu mouše do očí. Nicmé-

ně toto zařízení má široké využití při výzkumných úkolech 

spojených s naší výrobou, ať už se zjišťují okem těžce vidi-

telné vady způsobující deformace výlisků, či třeba posuzuje 

povrch obráběných součástí v naší nástrojárně. I na tomto 

zařízení je samozřejmě možné pomocí geometrických kon-

strukcí danou součást proměřit.

 Dále také naše středisko disponuje mobilní kamerkou, 

kterou lze také využít pro detailní výzkumné účely. Čas od 

času se vrátíme i ke staré dobré lupě.

Aleš Janovec

Vedoucí měrového střediska a ŘKJ D2 

KRÁDEŽ, NEBO LAJDÁCTVÍ?

Jak již mnozí víte, za nejasných okolností a v nejasné době 

z naší lisovny zmizely vložky do formy, které byly z materi-

álu Moldmax, jehož cena není zrovna nízká. Materiál svou 

barvou připomíná měď nebo mosaz, ale není to ani jedno, 

ani druhé. Výroba nových komponentů stojí fi rmu nemalé 

peníze.

Existuje-li nějaká stupnice celkové naštvanosti, jsme  u sa-

mého vrcholu! Jednotlivé drobné krádeže asi nikdy nebude 

možné vyloučit. Všichni naši zaměstnanci jsou jen celkovým 

odrazem společnosti! Chyby děláme všichni a složit pracovní 

tým o tolika lidech ze samých poctivců a slušných lidí, je 

nemožné. 

Je ale neskutečné, že někdo odnese z místa, kde jsou poblíž 

automaty na kávu atd., kde v blízkosti vedla  frekventovaná 

cesta mezi administrativní budovou a lisovnou, kde se ne-

plánovaně pohybují pracovníci Oprav forem,  komponenty 

do formy takových rozměrů a takové váhy bez povšimnutí 

jediného človíčka! S tím se lze vyrovnat opravdu jen stěží! 

Ono už jen to, že někdo nechá válet komponenty takové 

hodnoty jen tak v regále napospas svému osudu s omluvou, 

že se to přeci deset let neztratilo, je trestuhodné a nedbalé! 

Věřím, že svoji vlastní peněženku by tam nikdo nenechal, 

ale jde-li o majetek fi rmy, věci se dějí jinak. Máme přeci za-

mykatelné prostory, kde tyto komponenty mohly v  klidu 

odpočívat a jakékoli násilné vniknutí by bylo hned patrné. 

Řešit ztrátu či odcizení v období cca pěti měsíců, je nesmírně 

obtížné. O tom, že se tam tyto vložky nachází, jsme nevěděli, 

jinak by už dávno přišla nějaká reakce z naší strany.

Většina našich spolupracovníků je slušných a poctivých, o 

čemž svědčí i  nálezy mobilních telefonů, klíčů, peněženek, 

fi nančních obnosů aj. Těmto poctivcům velmi děkujeme, 

vážíme si jich a máme z toho upřímnou radost. 

Jako kolektiv recepce jsme se nechali ukolébat tím, že se 

dlouhodobě nic vážného nezcizilo, a polevili jsme v důsled-

nosti své práce. 

Vzali jsme si však z tohoto případu ponaučení a snažíme se 

svou práci zlepšit. Na ostatní naše spolupracovníky bychom 

chtěli apelovat, aby nepřehlíželi volně se povalující hodnot-

ný majetek fi rmy či přímo případné zloděje.

Celou záležitost nyní řeší Služba kriminální policie a vy-

šetřování PČR a vzhledem k tomu, že škoda není malá, viní-

kovi hrozí pobyt s výhledem skrz ocelovou konstrukci, což si 

nepochybně zaslouží.

kolektiv RECEPCE

MOTÚČEK JIŽ BUDE BRZY 6000 KS !

O tom, že se Motúčku v Česko-Slovensku daří,není žád-

ných pochyb. Již v  srpnu letošního roku jsme měli v  Če-

chách a na Slovensku prodáno více Motúček  než za celý 

loňský rok. Samozřejmě nesmíme usnout na vavřínech a 

musíme se snažit ještě více. Nicméně ale jedno je jisté. Když 

se teď někoho v Čechách zeptáte: „Co to je Motúčko?“, tak 

vám 90% lidí odpoví,  že ho již někde viděli  a nebo o něm 

alespoň slyšeli.  Pokud si vzpomenu na situaci před dvěma 

roky, většina lidí jen kroutila hlavou, že neví.

Na druhou stranu ale musíme přiznat, že v zahraničí nás 

čeká ještě mnoho práce. Nicméně i tam se začíná blýskat na 

lepší časy. „Klokani“ sice svoji loňskou objednávku nezopa-

kovali, ale od ledna příštího roku jsme se dostali do katalogů 

čtyř významných německých fi rem, a pokud vše dobře pů-

jde, tak by nám to mělo v roce 2014 zaručit objednávky mi-
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nimálně ve výši  500ks.  Také ve Francii se začínáme pomalu 

prosazovat  -  20ks našich Motúček zakoupili letos v prosinci 

Francouzské dráhy a v příštím roce objednají dalších  130ks.

Několik Motúček jsme vyvezli také do USA a Kanady, ale 

tam to asi bude na delší dobu.

Abychom v maximální míře posílili export, zúčastníme se 

v příštím roce velkého množství  veletrhů.  Konkrétně plá-

nujeme  dva  veletrhy v Německu, po jednom ve Švýcarsku, 

Slovinsku, Francii, Rakousku a možná  i ve Velké Británii.  

Samozřejmě budeme pokračovat ve výstavách a předvádě-

cích akcích u nás v České republice a na Slovensku.

Do nového roku nám všem přeji, ať se vše výše uvedené 

podaří!

Petr  Bodlák

vedoucí SaM

MŮJ ŽIVOT S VYNÁLEZCI

Dne 20. 10. 2013 jsem dostal nabídku začít spolupracovat 

se skupinou vynálezců IB jako zástupce obráběčů. Sám jsem 

se přesvědčil, že jejich program je plně nabitý a nikdo se tu 

nezastaví. 

Takže i já jsem dostal hned svůj první projekt. Měl jsem 

vymyslet způsob výroby ocelových vnitřních i vnějších ozu-

bených kol pro převodovku Motúčka tak, aby to pro naši 

fi rmu bylo co nejhospodárnější.

Přišel jsem tedy s návrhem koupit vysokorychlostní obrá-

žecí agregát (1000 úderů/min. a hloubkou řezu až 0,1 mm/

úder) k CNC soustruhu, což by mělo být oproti klasické-

mu obrážecímu stroji produktivnější. Nyní si necháváme na 

základě výkresové dokumentace vypočítat přibližnou dobu 

obrážení daných ozubených kol.

Pokud budou tyto časové výpočty optimální, agregát 

k soustruhu zakoupíme a začne výroba kvalitních ocelových 

kol do převodovky , místo kol plastových.

Tímto projektem bychom chtěli už tak velice odolné a vý-

konné Motúčko ještě více zdokonalit.

Filip Chalupník

Programátor CNC

NOVÉ VÝROBKY

Vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vám představili novinky a inovace 

produktů obchodní divize pro rok 2013/2014. 

Sekci kuchyňského nádobí jsme rozšířili o keramické nože 

čtyř velikostí čepele a o keramické pánve.

Sortiment domácích spotřebičů pro kuchyň se rozrostl o 

plno novinek, jako je domácí nerezová pekárna, tyčový mi-

xér James s příslušenstvím, ruční šlehač Diamond, topinko-

vač Mateo s jednou opékací štěrbinou čijednoplotýnkový va-

řič. Najdete zde širokou nabídku varných konvic v různých 

barevných provedeních -  jak plastové, tak i nerezové. Mezi 

plastovými konvicemi naleznete: konvice Anna o objemu 

1,2 l;konvice Ellis o objemu 0,9 l nebo stávající konvici She-

rry o objemu 1,7 l. Z nerezových konvic jsme pro Vás připra-

vili novinky v podobě konvice Luisa a Nancy, obě o objemu 

1,7 l. Další nové pomocníky do kuchyně najdete v podobě 

napěňovače ESO s nerezovou metlou či kuchyňskou váhu s 

odměrkou. Znovu jsme do našeho sortimentu zařadili také 

žádaný odšťavňovač Adamas.

V péči o tělo máme nové barevné provedení kulmofénů 

DUO ve třech barvách či nové modely osobních vah s tuko-

měrem i bez tukoměru  nebo se  zajímavým kulatým de-

signem.

V našich novinkách též naleznete hubič hmyzu, radiobu-

dík ve dvou barvách a napařovací žehličku Escapadeve třech 

barevných provedeních s keramickou žehlicí plochou.

Během prvního čtvrtletí roku 2014 pro Vás připravujeme 

novinky v  podobě digitálních teploměrů v  mnoha barev-

ných provedeních, koupelnový infrazářič  nebo pomocníky 

do domácnosti, jako vysavač Excellence s novými barevný-

mi variacemi a napařovací digitální žehličku Becky ve dvou 

barvách s keramickou žehlicí plochou, ale i mnoho dalších 

pomocníků do Vašich domácností, na které se můžete těšit.

V následujícím příspěvku můžete zhlédnout výše uvedené 

modely a  najdete tam o nich více informací. 

Věříme, že si z naší široké nabídky nových produktů buď 

sami vyberete, nebo že se u Vás objeví pod vánočním stro-

mečkem jako krásný dárek.

Iva Kyllarová 

obchodní oddělení

PLASTOVÉ DÍLCE PRO VRTAČKY BOSCH

Automobilový průmysl je natolik rozšířený, že zasahuje do 

všech odvětví průmyslu. Nás se dotýká tak, že převažující 

část výroby forem a  výlisků je pro tuto oblast. To je  obje-

mově  velmi vhodné, ale jednostranné . Jakkoliv je taková 

orientace  výhodná, nese  s sebou nebezpečí závislosti a rizika 

ekonomická i technická .

Naše oddělení marketingu trvale pracuje  na  získávání  za-
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kázek z oblastí jiných, neautomobilových. Není to ale snad-

né proniknout do jiných odvětví s objemově velkým počtem 

výlisků  a obstát v konkurenci. 

Na naše nabídky forem i dílců reagovala v poslední době 

fi rma Bosch. Je celosvětovým výrobcem spotřebičů pro do-

mácnost, zahradní techniky a ručního  elektrického  nářa-

dí. Právě pro tento sortiment hledá Bosch další dodavatele . 

Podle jejich požadavku jsme nabídli výrobu forem pro díl-

ce  Držadlo vrtačky. Jedna rukojeť je standardní vstřiková-

ní, nástroj  dvou nebo čtyřnásobný.  Druhá rukojeť je dílec 

dvoukomponentní, vstřikování PA 6 a  TPE , nástroj čtyřná-

sobný. Tato součást vyžaduje ještě po vylisování dodatečnou  

montáž, vkládání matice  M 8. Proces je nutné ale automa-

tizovat, použít přípravek nebo jiné jednoúčelové zařízení a 

kontrolovat vložení matice i to, že má v  sobě požadovaný 

závit. Problémem je rovněž  stav, kdy matice je sice do ruko-

jeti vložena, ale po čase se uvolní . Na tuto závadu se přijde,  

jak nás informoval Bosch, až při konečné montáži. 

Ing. Petr Bodlák aktivoval po prvních písemných a telefo-

nických kontaktech zastoupení Bosch v Praze. Následně po-

tom vznikl požadavek představit  Isolit Bravo a naši nabídku 

v Německu. 

19.11.2013  jsme se s Ing. Bodlákem této schůzky zúčast-

nili. Prezentovali jsme řešení obou nástrojů, analýzu plnění 

dílců, technologické a technické parametry a návrhy  řešení 

výroby. Působivá byla naše prezentace kontroly pomocí ka-

mer, která by zrovna v tomto případě našla ideální uplatně-

ní. Dohodli jsme se, že připravíme další návrhy na  řešení 

aretace matice. Bosch nám poskytne doplňující informace, 

například výrobní tolerance  kovových vložek a další úda-

je. Podle písemného sdělení z Bosch Praha naše návštěva a 

představené údaje působily velmi kladně a Bosch se rozhodl 

pro další jednání s námi a  zařadit nás do okruhu svých do-

davatelů.

Jakkoliv nás může takové sdělení těšit, neznamená to ještě, 

že nástroje jsou už objednány a  výroba  potvrzena .

K tomu je ještě cesta daleká. Určitě je ale potřeba na tom 

intenzivně  pracovat!

Řekněme, že není vyhráno, ale vypadá to  a zní povzbudi-

vě. Uvidíme.

Jen takových případů ještě více !

Václav Vacek 

Manažer Nástrojárny

POSLÁNÍ A SMYSL AUDITU

Každoročně je naše společnost podrobována fi nančnímu 

auditu. Povinnost auditu vyplývá ze zákona 563/91 Sb. o 

účetnictví. Akciové společnosti jsou povinny mít ověřenou 

účetní závěrku a výroční zprávu, ostatní účetní jednotky po-

kud překročily nebo již dosáhly alespoň dvě ze tří uvedených 

kritérií: aktiva celkem více než 40 Mio Kč, čistý obrat více 

než 80 Mio Kč a průměrný přepočtený stav zaměstnanců 

více než 50. 

Auditorské služby si musí každá společnost zajistit sama 

a na své náklady. Od roku 1994 do r.2010 nám tyto služby 

vykonával Ing.Novák Karel-EIS, auditor a daňový poradce. 

Od r.2011 do současnosti provádí ověřování správnosti účet-

nictví  Atlas-Audit Ing.Tomáš Bartoš. 

Smyslem auditu je ověřit účetní závěrku, tzn. konečnou 

majetkovou a fi nanční bilanci naší společnosti, a vyjádřit ná-

zor nezávislé, kvalifi kované osoby, v tomto případě auditora, 

na věrohodnost účetní závěrky zveřejněné vedením účetní 

jednotky.

Samotný audit probíhá v několika logicky na sebe nava-

zujících etapách. Základem je podzimní ověřování účetních 

agend, a to se zaměřením na fungování vnitřních kontrol. 

Zda tedy za každou operaci je někdo zodpovědný  a zda tato 

zodpovědnost je i potvrzena při kontrole vybraných operací. 

Dále se samozřejmě řeší identifi kovaná slabá místa popsaná 

v předešlém účetním období, a to ve smyslu jejich odstra-

nění. V  neposlední řadě se řeší i příprava inventarizační-

ho procesu a procesu sestavení účetní závěrky jako takové, 

poněvadž tento proces probíhá v prvním pololetí příštího 

roku, a to s ohledemna  předání dokladů na přelomu roku 

do účtárny a jejich řádné zachycení v účetnictví, případně 

korekce některých ohrožených položek majetku opravnými 

položkami a popřípadě  tvorba rezerv na budoucí rizika. O 

této dílčí kontrole je pořizován zápis, který upozorňuje na 

chyby, případně slabá místa, a ukládá účetní jednotce poža-

davek na jejich odstranění.

V  novém roce je audit zaměřen nejdříve na ověření in-

ventarizačního procesu, jak měli mnozí z vás možnost se při 

fyzickém ověřování majetkových položek s členy auditorské 

skupiny setkat. Další práce na účetní závěrce je odvislá od 

celkové kázně útvarů a našich obchodních partnerů při pře-

dání dokladů z konce roku ke zpracování. Když jsou veškeré 

doklady pořízeny, je auditorem ověřována samotná účetní 

závěrka. Tedy jednotlivé majetkové a závazkové účty. Jejich 

správné ocenění, že na nich proběhla řádná inventarizace a 

že o položce bylo správně účtováno. Ohrožené položky si 

zaslouží tvorbu opravných položek, případně na identifi ko-

vaná rizika jsou vytvářeny rezervy.

Konečná fáze auditu zahrnuje kontrolu prezentační podo-

by účetní závěrky vyjádřené ve formě Výroční zprávy spo-

lečnosti, zpracované za příslušné účetní období pro všechny, 

kteří mají ekonomické vazby k naší společnosti, a samozřej-

mě i pro zaměstnance, aby měli možnost srovnat naši spo-

lečnost s konkurencí a případně s  jinými fi rmami v našem 

okolí.

Když se auditor ujistí, že veškeré důležité informace vzta-
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hující se k hospodaření naší fi rmy za příslušné období byly 

do účetní závěrky zahrnuty, vydá výrok auditora k této účet-

ní závěrce. Výrok auditora je i součástí Výroční zprávy a 
říká, že v našem případě účetní závěrka a údaje ve Výroč-
ní zprávě správně zobrazují majetkové a fi nanční hospo-
daření naší společnosti za uplynulý rok.

Tomáš Bartoš a Jiří Bláha

auditor

STAVEBNÍ INVESTICE

FIRMY ISOLIT-BRAVO

Přes negativní informace o klesající výkonnosti české eko-

nomiky a krizi ve stavebnictví investuje naše fi rma nemalé 

prostředky do rozvoje fi rmy včetně výstavby nových výrob-

ních a skladovacích prostor.

Na počátku tohoto roku jsme provedli demolici starého 

ocelového skladu, na jeho místě bylo vybudováno nové ener-

getické centrum fi rmy. Náklady na výstavbu energocentra 

přesáhly částku 2 mil. Kč . Do nově vybudované budovy 

byla přemístěna kompresorovna pro centrální výrobu vzdu-

chu. Součástí kompresorovny je zařízení pro využití odpad-

ního tepla z kompresorů. Zlepšený systém výměníku nám 

umožňuje ohřát teplou vodu efektivněji, chladicí jednotky 

byly umístěny na střechu, čímž došlo k úspoře místa. Dále 

byl vylepšen systém získávání odpadního tepla z chladicích 

jednotek. Získaným teplem jsou vytápěny všechny prostory 

fi rmy bez nutnosti použít k vytápění plynovou kotelnu.

V srpnu byly přeloženy všechny rozvody energií  vedoucí  

v  prostoru plánované nové stavby mezi lisovnou a  budo-

vou montáže. Byly rozšířeny rozvaděče v trafostanici tak, aby 

rozvodna umožnila připojení nových budov energocentra a 

přístavby lisovny. Byly položeny nové kabely do plánova-

ných budov.  Byl zhotoven nový rozvaděč pro nástrojárnu 

a všechny přívody ke strojům v nástrojárně byly přepojeny. 

S přeložkami nám výrazně pomohla fi rma Elektrokomplet, 

které bych chtěl tímto ofi ciálně poděkovat.

Dále byly přeloženy všechny rozvody teplé a studené vody, 

chlazení, topení a plynu. Všechny  přeložky byly přeloženy 

za provozu bez omezení výroby.

V  listopadu byla zahájena demolice budov staré kotelny, 

sociálního zařízení, kalírny a části nástrojárny. Na uvolně-

ných plochách byla zahájena stavba nové přístavby lisovny. 

Založení stavby bude dokončeno do konce listopadu a do 

konce roku 2013 bude postaven i železobetonový skelet 

nové haly. Montáž opláštění haly, izolace střechy a výstav-

ba podlah bude pokračovat v  zimních měsících tak, aby 

v dubnu bylo možné zahájit montáž energetických rozvodů, 

nového jeřábu o nosnosti 24 tun a v květnu pak i nového 

vstřikovacího lisu o uzavírací síle 1 700 tun. Dále bude do 

nové lisovny umístěna i část strojů z nástrojárny. V nové hale 

vznikne i nový prostor pro měrové středisko a pro pracovní-

ky kontroly lisovny a nástrojárny.  Strojní a ruční pracoviště 

nástrojárny budou  propojena  s lisovnou bez dveří, které by 

bránily volnému průjezdu. Nevhodně umístěný výtah v ná-

strojárně bude stržen a bude vystavěn nový  v prostoru mezi 

nástrojárnou a silnicí. Kanceláře ve stávající  lisovně včetně 

čelní stěny lisovny budou vybourány. Nová a stará budova 

lisovny bude propojena.  Nové kanceláře budou vybudová-

ny nad stávající plynovou kotelnou. Celá přístavba lisovny 

o rozměrech 22 x 55 m a výšce  9 m bude stát  25 milionů .

Na rok 2014 připravujeme výstavbu nového expedičního 

skladu pro 4 000 paletových míst. Nová expedice o rozmě-

rech 28 x 65 m a výšce 17 m bude vybavena nejmodernější 

skladovou technikou a skladovou evidencí. Doprava palet 

z  lisovny do skladu bude zajištěna plně automatizovaným  

dopravníkovým systémem. Stejně bude řešeno i vyskladnění 

palet na kamiony. Předpokládané investiční náklady přesáh-

nou částku 40 milionů Kč.

Josef Rubeš

Vedoucí PZP

„Vidíš, íkal jsem to - tihle dva spolu pe ou již delší dobu!“

V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE

Toto české přísloví zná jistě každý z nás . Uvedu příklad 

z nedávné doby, kdy jsem si ho znovu  připomněl.
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Na lisovně začátkem září nastal postupný nárůst výroby. 

Musím bohužel   přiznat, že jsem to nevyhodnotil správně a 

nevěnoval tomu patřičnou pozornost.

Takové stavy ,že nárazově  je  více práce, je běžná věc. Ov-

šem vždy, většinou po týdnu, se vše vrátilo do původních 

kolejí. Jaké bylo moje překvapení,když přišel druhý týden a 

situace se nezlepšovala,ale právě naopak požadavky zákazní-

ků se stále navyšovaly. Musím uznat ,že jsem začal postupně 

propadat panice. Zajisté se mnou  všichni souhlasíte,že po-

kud se člověk dostane do takové situace, začíná kupit chybu 

za chybou.

Do toho začaly vcelku pochopitelně telefonáty od zákazní-

ků  nejen ve dne, ale i  v nočních hodinách s upozorněním 

na ne zrovna ideální stav dodávek atd. Musím popravdě říci, 

že tyto týdny mi sebraly minimálně pět let života.

S  aktuálním neutěšeným stavem jsem obeznamoval na 

ranních schůzkách hlavně režijní pracovníky, jako jsou mi-

stři,seřizovači  a ostatní obslužný personál na lisovně. Chci 

pouze suše konstatovat,že reakce až na výjimky byly asi v  

duchu,,jen se vykecej, ať už můžeme jít domů‘‘.

Po dalším víkendu,který se podobal jako vejce  vejci, jsem 

po ranní poradě na lisovně požádal pana ředitele ing. Ště-

pánka,zda by mohl zůstat chvilku po schůzce.

Nadechl jsem se řekl: ,,Kvido, rozjíždějí se mi nohy a ne-

vím, jak dál s výrobou a dodávkami.“ Očekával jsem zlob-

nou reakci a okamžité vysvětlování  vzniklé situace.

Jaké bylo ale moje překvapení , když se na mě otočil a řekl 

s úsměvem - no tak to budeme muset řešit. V ten moment 

jsem pochopil smysl dalšího českého přísloví „Spadl mi ká-

men ze srdce“.V naprostém klidu a s úsměvem na tváři jsme 

začali postupně rozebírat problémy a důvody vzniklé situace 

a v tu chvíli jsem si vzpomněl na přísloví, o kterém je tento 

článek, tedy,,V nouzi poznáš přítele“. Jeho přístupem se za-

čal vnášet klid do napjaté situace.

Začali jsme se scházet každé 2-3 hodiny a domlouvali se na 

dalších postupech. Musím zde také poznamenat ,že to trvalo 

cca 3 týdny, než se situace stabilizovala.

Závěrem: Tento příspěvek není žádné pochlebování, ale 

je to vzdání díků člověku,kterého si vážím pro jeho přístup 

v krizových situacích.

Karel Slavík

Vedoucí lisovny

CNC HROTOVÁ BRUSKA BUA 25 B

Dalším novým strojem v  nástrojárně je hrotová CNC 

bruska od českého výrobce TOS – Čelákovice BUA 25 B, 

která nahradila třicet let starou brusku od stejného výrobce.

Stroj je koncipován jako hrotová bruska pro univerzální 

použití. Znamená to, že je možno jej použít jednak pro ruč-

ní broušení jednotlivých rotačních součástí,  jednak jako se-

řízený stroj pro automatické sériové broušení. 

Bruska je určena pro podélné a zápichové broušení vněj-

ších a vnitřních rotačních válcových a kuželových ploch a 

broušení čel obrobku. Pro řízení je použit systém SINU-

MERIK  840 Dsl s plně digitálními pohony SINAMICS. 

Pracovní rozsah je do průměru 315 mm a délky 1 250 mm.

Díky investici do nového stroje je práce na daném praco-

višti produktivnější a přesnější.

Jiří Zavřel

nástrojař

POPOVÍDÁNÍ S NAŠÍM IT
ROMANEM ANTUŠKEM

1. Romane, v Isolitu jsi nezačínal jako IT, můžeš nám  
tedy prozradit, jaké zde byly tvé začátky?

Do fi rmy Isolit-Bravo jsem nastoupil na ruční oddělení v 

nástrojárně, kde jsem působil zhruba tři měsíce, a poté mi 

byla nabídnuta pozice Operátor EDM strojů. Tuto nabídku 

jsem s nadšením  přijal, protože práce na strojích mě vždy 

bavila. Začátek byl trochu těžší, ale postupem času jsem se 
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do toho dostal a vše šlo jako po másle.

Po třech letech na této pozici jsem byl kvůli zdravotním 

důvodům rozhodnut, že ve fi rmě svoji působnost ukončím, 

ale naštěstí přišla jiná, a dokonce  ještě více motivující na-

bídka…

2. Takže tvým oborem je nástrojař? Kdo nebo co tě při-
vedlo k  tomuto řemeslu?

Abych pravdu řekl, tak v deváté třídě ZŠ jsem vlastně ne-

věděl, co dělat, ale vzhledem k tomu, 

že můj bratr byl vyučen nástrojařem, zkusil jsem tento 

obor také. Naštěstí jsem se trefi l do správného oboru.

3. Řemeslu se ale nyní nevěnuješ, je to trochu změna k 
počítačům. Kdy ses začal zajímat o svět počítačů?

To máš pravdu. Od nástrojaře k  IT je to velká změna! 

K  počítačům jsem „přičuchl“ zhruba ve svých 15 letech. 

Zprvu jsem PC využíval spíše k zábavě, ostatně jako skoro 

každý v mém věku. Avšak po nějaké době mě hry omrzely a 

zkusil jsem různě experimentovat, učit se nové a nové věci, 

čímž jsem se postupně zdokonaloval.

4. Byl jsi tedy počítačovým amatérem? 
Amatérem jsem samozřejmě byl, a přestože  mám nyní 

mnohonásobně více zkušeností s problematikou IT než na 

začátku, stále se nemůžu považovat za profesionála. Vývoj 

v této oblasti jde neuvěřitelně rychle dopředu a při mé pra-

covní náplni nelze zákonitě všechny novinky sledovat.

5. Neměl jsi tedy strach z pracovní nabídky IT? 
No tak určitě, trochu strach byl, ale postupem času se 

odboural. Než mi však byla tato pozice přiklepnuta, chodil 

jsem se ve svém volném čase zaučovat, což mě dostalo na 

pozici „ajťáka“.

6. Je něco, co bys chtěl v IB v této oblasti změnit či prosa-
dit, co by nám usnadnilo a zpříjemnilo naši práci?

Zlepšovat je samozřejmě stále co, ale všechno postupně. 

Nějaké věci mám v hlavě, ale je to teprve v začátcích.

7. Jistě je stále mnoho, čemu se v tomto oboru učit, ale 
jak trávíš svůj volný čas, když se potřebuješ odreagovat?

No tak mimo to, že dost času trávím u počítače, scházíme 

se s přáteli, se kterými podnikáme různé akce, výlety apod. 

V zimě si rád najdu čas na lyže a v létě občas vyrazíme na 

kola.

8. Tvůj úsměv z tváře zmizí málokdy. Ptám se tedy, co 
tě dokáže naštvat a pokazit ti celý den? A co naopak tě 
dokáže povzbudit?

Je to tak, usměvavý jsem někdy až příliš.  Snad nikdy se 

mi ještě nestalo, že by mě  něco vyloženě naštvalo a pokazilo 

celý den.  A nebo si z toho zkrátka tolik nedělám. Určitě mě 

dokáže povzbudit dobrá atmosféra, správný kolektiv, dobře 

odvedená práce nebo asi jako každého, pochvala.

9. Máš nějaké motto, kterým se řídíš? 

Motto, nemám, ale držím se toho, že s úsměvem jde všech-

no líp.

10. Chtěl bys něco vzkázat svým spolupracovníkům a 
čtenářům Občasníku?

No, jak jsem již řekl, s úsměvem jde všechno líp a žijeme 

jen jednou.

Děkuji a těšíme se na nová zlepšení v oblasti IT.

S Romanem Antuškem rozmlouvala Lucka Pávková

SaM

ŽLUTÁ JE DOBRÁ

Vážení,

jsem ve fi rmě teprve necelý měsíc, ale žlutých triček jsem 

si všiml hned po příchodu první den. Byla to skutečnost, se 

kterou jsem se nikdy za své předchozí pracovní zkušenosti 

nesetkal.

A přesto na mě dost zapůsobila a považuji ji za skvělý ná-

pad, jak pomoci nováčkům rychleji zapadnout do kolektivu 

a ostatní upozornit, aby se tomuto člověku věnovali. 

V  jednom mém předchozím zaměstnání jsem se právě 

s tímto nedostatkem setkal. Když jsem přišel prvně k práci, 

měl jsem sice po ruce kolegu, který mě měl na starost, ale 

samozřejmě taky neměl vždy čas. Potom jsem musel zaskočit 

i  za někým jiným. Bohužel jsem se často setkal s  tím, že 

moje dotazy ty lidi, jak bylo vidno, otravovaly, zdržovaly od 

práce a tázaní mě potom odbývali řečmi, že to přece mám 

vědět! Stále a stále jsem opakoval, že jsem tu nový a vědět to 

nemůžu. 

Jasně odlišit nováčky je pro nás, nové zaměstnance, mo-

tivující.

 Když budu vědět, že spolupracovník, kterého se zeptám, 

ke mně bude přistupovat trpělivě, nebudu se stydět dotázat.  

Jinak  i  to může být pro někoho obtížné, že člověk očekává 

špatnou reakci, a tak se ani nezeptá a často potom vytvoří 

následný problém.

 Takže, „kanárci“, nestyďme se za žluté tričko, ptejme se, 

učme se, ať je nám tu dobře! Vždyť žluté tričko nosí i nejlepší 

jezdci Tour de France!!

Petr Hlaváček

Manažer Sam
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ROZVOJ SPOLUPRÁCE

S FIRMOU ŠKODA-AUTO

K prvním krůčkům vedoucím k zahájení přímé spolupráce 

s fi rmou Škoda-Auto došlo v roce 2006. Po několika kolech 

cenových a technických jednání byla naše společnost nomi-

nována jako vývojový dodavatel plastového obložení na pro-

jekt Škoda Superb, pod zákaznickým označením SK 46. V té 

době to byl významný projekt, který obnášel vývoj souboru 

dílů k sedačce včetně odkládacího boxu. Po samotném vývo-

ji všech plastů došlo k výrobě prototypových forem, dále pak 

forem sériových. 

Dalším milníkem se stal rok 2010. Po celkovém útlumu 

výroby a přísunu nových projektů z let předešlých, způsobe-

ných „hospodářskou krizí“, se nám podařilo získat poměrně 

významný projekt, a  to byla nová Octavia, název projektu 

SK 37. Zde došlo k postupnému vývoji celkem 8 dílů, výro-

bě prototypových forem a následné výrobě forem sériových. 

Od tohoto vozu si zákazník sliboval nárůst prodeje, což se 

nakonec splnilo, a výroba těchto vozů se stala hlavním, nos-

ným projektem Škodovky. Krom dodávek do Mladé Bolesla-

vi, které čítají cca 5000 aut týdně, dodáváme dále do Ruska 

v přibližném počtu 1500 vozů/týden. Na Octavii jsme dále 

získali výrobu dílů, jako jsou Držák refl exní vesty, Krytka 

otočného ložiska, Krytka Isofi xu, která obnáší poměrně im-

pozantní počet dodávaných výlisků o objemu cca 20 000 

ks za týden. Na stejné auto dodáváme i další díly (pro spo-

lečnost Grupo-Antolin), ke kterým patří Přitahovač + Kryt 

přitahovače dveří, dveřní misky – opět ve velmi zajímavých 

objemech.

 

Nová Škoda Octavia - nosný projekt Škodovky

Mezitím došlo k dalšímu rozvoji spolupráce, konkrétně se 

jednalo o projekt Rapid, SK 251. Po výrobě sériových forem 

na malé vnější obložení jsme byli nominování jako vývojový 

dodavatel plastových krytek u tunelu. Zde se jedná o vnitř-

ní plastové krytky předních sedadel. Sériová výroba začíná z 

počátku roku 2014. K těmto malým krytkám jsme ještě zís-

kali, opět jako vývojový dodavatel, i výrobu vnějšího,velkého 

plastového obložení, které nahradí od poloviny příštího roku 

výrobu malých,vnějších krytek. Zde jsme uprostřed vývoje a 

od konce prosince plánujeme zahájit výrobu prototypových 

forem tak, aby po následné výrobě forem sériových mohlo 

dojít k SOP od poloviny roku 2014. Současně pracujeme i 

na vývoji a nyní již i na výrobě sériových forem, opět se jedná 

o plastové obložení sedadel, a to na nový vůz Škoda Superb 

(SK 48), kde k započetí sériových dodávek dojde od začátku 

roku 2015. 

Celkově můžu konstatovat, že Isolit-Bravo dodává a bude 

dodávat díly na sedadla vozů Rapid,Octavia a Superb, což je 

poměrně významný objem všech vyráběných vozů ve Ško-

dovce.

Posledním dílem, který jsme získali, je Kryt 5. dveří na no-

vou Fabii. Zde se jedná o zatím největší plast, který jsme pro 

tohoto zákazníka kdy vyrobili a který budeme dodávat pří-

mo do Škodovky do Mladé Boleslavi na linku od léta 2014, 

jako tomu je již nyní i u jiných dílů k ostatním projektům.

Závěrem musím říci, že si velmi vážím spolupráce s tímto 

zákazníkem, kdy během několika let došlo k jejímu význam-

nému nárůstu a rozvoji, a doufám, že podobný trend bude-

me společně zažívat i v následujících letech.!

Martin Cihlář

MS

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

ZAJÍMAVÁ TÉMATA

STO(DNES STAČÍ DESET)FYZIKÁLNÍCH 
OMYLŮ ČI ZAMYŠLENÍ

Nedávno jsem v Občasníku v souvislosti s nezlomnou sta-

tečností jedné své nezapomenutelné a nejlepší  duchovní ka-

marádky paní Evy Zajíčkové zmínil strašlivou nemoc ALS, 

při které člověk postupně ochrnuje, až, ač zůstává naživu a 

při vědomí, nemůže už pohnout žádným svalem ani očním 

víčkem!  Představme si , že vědec, profesor, geniální fyzik 

Stephen Hawking trpí touto dnes nevyléčitelnou  chorobou. 

Už může pohnout pouze jedním prstem levé ruky, a přesto 

bádá, přemýšlí, proniká do jiných fyzikálních světů a je jen 

obtížně dostižitelným guru moderních fyziků!  

Nechce nám tu někdo dát zcela jasně na srozuměnou, že 

duch vítězí nad hmotou, existuje zcela nezávisle na ní a je jí 

naprosto nadřazen?!

Inovátory od pradávna zajímal stroj, který by pracoval sám 

od sebe a ještě odváděl práci jeho majiteli. Takový stroj se 

latinsky nazývá Perpetuum mobile a předešleme zrovna, že 

se jej dosud vyrobit nepodařilo. Školní fyzikové vám řek-

nou, že ani nepodaří, protože odporuje základnímu záko-

nu fyziky – druhé větě termodynamické. Ale neortodoxní 
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fyzikové či matematikové vaši fantazii zase uklidní – druhá 

věta termodynamická je totiž sice zákon, ale empirický, který 

není matematicky dokázán. Překvapení nejsou tedy vylouče-

na: Možná přijde jednou někdo (říkám poeticky  skladatel a 

básník), který, nezatížený empírií, perpetuum mobile (dále 

PM) vynalezne! 

Podívejme se na několik příkladů, kudy se ubíraly cesty 

vynálezců až dosud.

1. Perpetuum mobile
Mechanická PM

Tyto typy spoléhají na rozdílný moment, který vzniká 

v  důsledku různě dlouhých ramen na opačných stranách 

kola. Důvody, proč nemůže fungovat, se dají vysvětlit z mno-

ha stran. Za nejjednodušší považuji tento: Břevna, kuličky či 

cokoli, co tvoří závaží, musí vystoupat do stále stejné výšky 

a z této stále stejné výšky se zase posouvají dolů. Kinetická 

energie je tedy stále stejná, nula od nuly pojde a tření, které 

energii spotřebovává, takové PM velmi brzy zastaví.

Hydraulická PM

Proč nemůže fungovat, je zcela zřejmé – z naprosto stejné-

ho důvodu jako předchozí mechanická.
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Poněkud méně jasné je to zde. Ale představte si, že za-

tlačujete míč pod vodní hladinu a necháváte jej poté vystřelit 

ven. Energie z vystřelení je o ztráty třením menší než energie 

nutná k ponoření míče.

Autorem těchto dvou PM je známý fyzik Blaise Pascal. Je-

jich nefunkčnost jej ale později přiměla k pořádnému zkou-

mání chování kapalin, a tak nám dnes ve zprávách o počasí 

hlásí tlak v  hektopascalech. Proč tato PM nefungují? Inu, 

zkuste si  jedoma ve vaně a uvidíte!

Toto PM by zdánlivě mohlo fungovat. Pohonem je kapi-

lární vzlínání, na které se mnoho vynálezců upnulo a které 

je mně  také sympatické svojí určitou záhadností. Z čeho se 

čerpá energie na vzlínání kapaliny v kapiláře?!

Houbovitá tělesa na svislé části pásu mají vzlínáním natáh-

nout do sebe vodu a zvýšením své hmotnosti posunout pás 

ve směru šipky. Současně ale hmotnost článků pásu vymačká 

vodu z hub, které se posunuly na šikmou část pásu. Pohyb 

se má opakovat do nekonečna. Domnívám se, že polohová 

energie segmentů pásu, spotřebovaná na vymačkání hub, je 

v rovnováze se ziskem polohové energie vzniklé vzlínáním a 

stroj se ani nerozběhne, neboť navíc mají pásy vždy značný 

odpor. Ale ruku do ohně bych za to nedal. 

Zde železná kulička má jako ošálená běžet za magnetem 

na vrchol, a když ho už už dosáhne, má trapně propadnout 

dírou dolů. Proč a jak by magnet na dlouhou vzdálenost – 

tedy když je kulička dole – ji dokázal vytáhnout a na krátkou 

vzdálenost si ji nechal propadnout dolů, už autor nevysvětlil. 

Zakončeme jedním z mála PM, které rádoby skuteč-

ně funguje. Vynalezli jej – jak jinak – populární soudruzi 



16

Občasník - 3/2013

v  NDR. Kačenka se skutečně kývá, občas se napije a pokud 

jí dodáváte vodu do misky, bude se kývat věčně. Principem 

je, že na hlavičce má kačenka nalepený molitan, který při na-

pití nasákne vodou a při houpání se odpařováním této vody 

ochlazuje. Éter v zadečku kačenky tak v důsledku snižujícího 

se tlaku v  hlavičce nateče do hlavičky, kačenka se převáží 

=znovu se napije, teplota hlavičky se během pití (tj. bez ký-

vání a tím bez ochlazování)  zvýší, éter se tlakem přelije  do 

zadečku  a celý proces tak pokračuje ad infi nitivum -nebo 

aspoň do zániku NDR. Jedná se však o dovednou hračku, 

nikoli o PM: Energie k pohonu je totiž odebírána jako teplo 

z okolí.

2. Kulové blesky
Svojí  záhadností fascinují lidstvo od pradávna. Velikostí se 

pohybují  obvykle od pomeranče po fotbalový míč, barvou 

od oranžové po modrou. Doba jejich trvání je od vteřin po 

několik minut.

O původu kulových blesků (dále KB) existují tři typy teorií:

1. základní teorie  říká, že se jedná o vzácný atmosférický jev

2. teorie absurdity říkají zkrátka nějakou absurditu – tak na-

příklad, že jsou to kosmické lodi mimozemšťanů

3. třetí teorie popírají KB vůbec, podle nich se jedná o op-

tický klam

 Fyzikálně relevantní jsou tedy zřejmě pouze teorie prv-

ního typu. Zde vědci původně považovali  KB za  plazmu. 

Plazma je plyn, ohřátý na tak vysokou teplotu, že jeho atomy 

„šílí“ a odhodily pryč veškeré elektrony. Z plazmy se skládá 

například Slunce. Tato teorie však nemůže KB uspokojivě 

vysvětlit mimo jiné například proto, že bubliny přehřátého 

plynu by musely rychle stoupat vzhůru, což KB nedělají, a 

navíc by bez přísunu další energie mohly existovat jenom 

zlomky vteřiny, což nedělají jakbysmet.

Po dlouhých peripetiích dospěli tedy vědci k dalšímu mo-

delu, aerosolovému. Úderem obyčejného blesku do země 

nebo vody se vytvoří mrak aerosolu, do kterého se energie 

běžného blesku přenese a zakonzervuje chemickými vazbami 

podobně jako v  baterii. KB pak pomalu vyhasíná a ener-

gii předává zpět svému okolí. Na tomto principu vytvořili 

Brazilci v roce 2007 útvary podobné KB mezi dvěma elek-

trodami, mezi něž nechali odpařovat křemík. Němci na je-

jím základě vytvořili vysokonapěťovými výboji ve slané vodě  

deseti až dvaceti centimetrové ohnivé koule. Brazilcům ale 

chyběla velikost a Němcům doba trvání. Příroda zkrátka stá-

le vede.

Další teorie má kořeny v padesátých letech minulého sto-

letí a pochází od slavného sovětského fyzika Pjotra Kapicy. 

Ten spoléhal na již zmíněnou plazmu, která je ale živena mi-

krovlnami. To vedlo mnohem později Japoncea v roce 2006 

Izraelce  k vykouzlení útvarů podobných KB přímo z mikro-

vlnky. Na internetu prý existuje přesný návod.

Sluší se ještě zmínit geniálního fyzika Nikolu Teslu, který 

ve svých pokusech za druhé světové války vykouzlil krásné 

ohnivé koule, ale na podstatu KB také nepřišel.

Existují ještě teorie o mikroskopických černých dírách,an-

tihmotě a již zmíněných populárních mimozemšťanech. KB 

tak stále odolávají vědeckému rozlousknutí.

3. Elementární částice
Již dávno víme, že se vesmír skládá z  obrovského počtu 

maličkých částic. Vědci opakovaně tvrdili, že našli už ty nej-

menší, ale čas je vždy usvědčil z omylu. Před zhruba 2500 

lety Demokritos tvrdil, že nejmenší částečkou je atom. Bě-

hem následujících téměř 2500 let se tento názor nezměnil 

a teprve v 19. století začali vědci uvažovat o částici menší 

– elektronu, který se za určitých okolností od svého atomu 

může vzdálit a musí být tedy menší než on. A pak už do-

šlo k raketovému zrychlení. Moderní fyzika začal objevovat 

další subatomární částice, dokonce antičástice. Jak se takové 

pranepatrné částice hledají? Fyzikové nechávají srážet čím 

dál většími rychlostmi atomy různých prvků a pozorují, co 

ze srážky vyjde. I to pozorování je obtížné – obvykle k němu 

slouží bublinková komora, ve které se pohybující se částice 

prozradí bublinkovou dráhou. Celý boom vedl k  velkému 

nepořádku, takže se v hejnech částic a jejich vztazích už sko-

ro nikdo nevyznal. Řekli bychom-cikánský život.  Počátkem 

70. let se proto vědci dohodli na tzv. standardním modelu 

fyziky elementárních částic. Standardní model  atomu tedy 

tvoří dvanáct  fermionů (elektron, myon,tauon, tři neutrina 

a  šest typů kvarků); dále dvanáct jim odpovídajících  an-

tičástic a  třivektorové bosony. Ty tvoří jakési poslíčky, aby 

se částice dorozuměly a věděly, jaké jsou. Jejich poselství je 

tedy veskrze jednoduché: Jsi odpudivý! – Jsi přitažlivá! Sem 

patří i Higgsův boson, který předpověděl fyzik Higgs před 

třiceti lety a byl nalezen až v letošním roce. Higgs jej původ-

ně nazval „božskou částicí“, protože oznamuje ostatním,-

jakou mají hmotnost. Bez něho by to nevěděly ( co by za 

to některé ženy daly!) a vesmír by nemohl existovat. Na své 

objevení ještě čeká předpovězený boson graviton, který části-

cím oznamuje přítomnost, vzdálenost a velikost jiných těles 

a zprostředkuje tak gravitační síly.  Nezodpovězená zůstává 

také otázka, kolik rozměrů má náš vesmír. Vědci se shodnou 

na jediném – zcela jistě to nejsou ani tři, ani čtyři, ale počet 

daleko vyšší. Slavný německý fyzik  Burkhard Heim, kterého 

vytáhli z jeho  hořícího Tygra v bitvě u Kurska a jako bez-

ruký slepec pokračoval ve své fyzikální práci, a to i formou 
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večerních přednášek zdarma  pro veřejnost v někdejším Zá-

padním Německu, dovodil, že jich je jedenáct. Dnes uvažují 

někteří fyzikové až o dvaceti šesti,a dokonce dvou časových. 

I když se domnívají, že do dospělé velikosti dorostly pouze 

čtyři a zbývající zkolabovaly zakrátko po Velkém třesku, mají 

fyzikální význam zásadní. Tak například druhý časový roz-

měr umožňuje cestu zpátky časem  – představme si mraven-

ce, lezoucího po brčku na pití ve spirále sice stále dopředu, 

a přece zmenšováním stoupání spirály nakonec obrátí směr 

svého lezení zpět. Někteří vědci si kladou otázku, proč prá-

vě my bychom měli být generací, která dospěla ke skutečně 

elementárním částicím, a tak uvažují o ještě menších, které 

se pracovně nazývají preony, příležitostně také prekvarky, rí-

šiony,tvídly nebo maony.

4. Laff erova křivka
Pojem, kterým se tak rádi ohánějí ekonomové včetně na-

šich posledních dvou prezidentů,  se traduje od roku 1974, 

kdy profesor ekonomie Arthur Laff er  hovořil s poradci pre-

zidenta USA Geralda Forda. Ford hledal  cesty, jak vylepšit 

tehdy chatrný americký rozpočet, a připravoval zvýšení daní. 

Laff er mu oponoval křivkou, kterou nakreslil na ubrousek 

v restauraci a která svým zvonovitým tvarem představovala 

účinnost výběru daní. Její nulové body jsou jasné: bude-li 

daňová sazba 0%, bude výběr daní také nula. Do určité hod-

noty daňové sazby celkový výběr daní celkem pěkně stoupá. 

Překročí-li ovšem daňová sazba optimální hodnotu,křivka 

výběru se láme dolů:  lidé budou utíkat – nejprve bohatí 

do daňových rájů, posléze další. To je faktem a doplatili na 

to i takové výkladní skříně mezilidské soudržnosti, jako je 

Švédsko – namátkou jmenujme slavnou autorku knihy Pipi 

Dlouhá Punčocha Astrid Lindgren, tenistu Bjorna Borga či 

Ingavara Kamprada, zakladatele Ikey. Bude-li daňová sazba 

100%, bude výběr daní zase nula, protože pracovat budou 

jenom blázni. Ostatní se hodí marod nebo na podporu a 

zůstanou doma. Ekonomové se ale léta vehementně přou, 

kde leží onen vrchol křivky, při němž je výběr daní v nomi-

nální hodnotě optimálně nejvyšší?! A jak už to u vědců bývá, 

k jednotě nedospěli. Jejich názory se pohybují od 15 do 79% 

daňového zatížení v celkovém součtu. Pořádný rozdíl!  Náš 

závěr : všeho s mírou, i daní!

5. Temná hmota
Jen malý zlomek hmoty ve vesmíru je viditelný. Vědci od-

hadují, že  5-10x více než známé hmoty je temné, kterou 

jsme nikdy neviděli. Když ji není vidět, jak o ní můžeme 

tedy vědět?, napadne každého selským rozumem. Inu, as-

tronomové usuzují na hvězdy a planety, které ještě nejsou 

technicky vidět z pohybů těles, která vidět jsou. A obvyk-

le se po letech, až se technika zdokonalí, potvrdí, že měli 

pravdu. Tak bylo třeba během posledních deseti let objeveno 

více než sto planet u cizích sluncí. Nejsou vidět, ale jejich 

gravitační síly doslova lomcují s  jejich slunci a my je tak 

můžeme popisovat, aniž bychom je viděli. Podobně se pro-

jevuje temná hmota – bez ní by se totiž hvězdy rozlétly do 

všech koutů vesmíru a ani by je nenapadlo vytvářet galaxie 

a galaktické shluky. Dále je z historických záznamů otáčení 

hvězdné oblohy možné vypočítat takzvaný galaktický rok, 

to je dobu, za kterou naše Slunce oběhne kolem středu naší 

galaxie, tedy Mléčné dráhy. Z toho vychází rychlost Slunce 

jako 250 km/sekundu. Odstředivá síla, která na Slunce při-

tom působí, musí být v rovnováze s přitažlivou silou a bez 

započítání temné hmoty to nejde – Slunce by z naší galaxie 

ulétlo pryč. A totéž je pozorováno u všech dalších známých 

galaxií. Účinky temné hmoty pozorují  vědci i na sondách 

Pioneer 10,11, které něco neznámého jakoby táhlo zpátky 

do naší sluneční soustavy a jejich pohyb ven tak zpomalo-

valo. Kandidátů na temnou hmotu je celá řada – možná je 

tvořena protony a neutrony jako hmota viditelná, ale nezáří, 

a tudíž ji nespatříme. Teorie MACHO uvažuje, že ji tvoří 

bílí trpaslíci, a ještě další uvažuje o neutrinech (to se s námi 

příliš nekamarádí a vědci potřebovali pětadvacet let na to, 

aby zachytili jediné neutrino). Všichni kandidáti mají svoje 

nedostatky a výsledkem je, že pojem temná hmota stále odo-

lává a zůstává „bezobsažným výrazem naší nevědomosti“, jak 

smutně konstatoval americký astronom David Cline. Nedě-

lejme si z toho nic, protože navíc viditelná i temná hmota 

představují jen necelou třetinu vesmíru a více než dvě třetiny 

jsou tvořeny takzvanou temnou energií, která zase pro změ-

nu zrychluje rozpínání vesmíru.

6. Peníze
Jakkoli se nám zdá, že jsou zcela jasné a přehledné, vů-

bec tomu tak není. Francouzský fi nanční odborník Marcel 

Labordare napsal v  devadesátých letech minulého století, 

že...“člověk nikdy nepochopí podstatu peněz stejně, jako ve 

spirituální oblasti nikdy nepochopí podstatu Boha“. Obecně 

se učí, že peníze mají tři funkce: prostředek směny-ucho-

vatel hodnot-měřítko cen. Vtipnou defi nici peněz stanovil 

německý ekonom Karl Kraus: za peníze můžeme nakupo-

vat zboží, protože to jsou peníze, a peníze to jsou proto, že 

za ně můžeme nakupovat zboží. Kde se peníze vzaly?! Na 

to nedokáže dnes nikdo odpovědět. Nejpravděpodobnější 

se zdá teorie, že to původně byly dlužní úpisy. Ani teorie 

ražených kousků zlata a stříbra není tak  jasná – odborníci 

se domnívají, že to původně byly obětní destičky bohům a 

teprve později se začaly užívat jako platidla. Nejpozději od 

doby, kdy peníze přestaly být kryté zlatem, je jejich podstata 

už skoro úplně nepochopitelná. Předposlední krytí zlatem 

skončilo  v roce 1968 – USA a poslední v roce 1999- Švýcar-

sko. Aby to bylo ještě složitější, fi nanční odborníci označují 

tvrdost peněz jako  M0 až M3, přičemž M0 jsou skutečné 
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peníze a M3 jsou platidla, mající s penězi už poměrně málo 

co do činění – například akcie. Kolik peněz obíhá, se pak 

odborníci už vůbec nemohou shodnout. Záleží na tom, co 

jako peníze počítáte. Jak napsal jeden největší z nich, přední 

americký ekonom Paul Samuelson, Snaha přesně defi novat 

množství peněz dohání pečlivé odborníky k šílenství. Takna-

příklad v Německu byla v 90. letech v oběhu pouze asi 1/3 

vytištěných peněz. Kde ležely ty zbývající, Bůh suď. Dlouho 

se myslelo, že peníze jsou jakýsi závoj a na ekonomiku vliv 

nemají. Posléze se zjistila souvislost mezi stavem ekonomiky 

a úrokovou sazbou. Ekonomové se rozdělili na Keynesiány 

– ty, kteří chtějí do ekonomiky peníze stále „pumpovat“ – 

rozuměj tisknout, a Friedmanovce, kteří říkají, že to stejně 

nemá smysl a že je potřeba naopak šetřit. MiltonFriedman 

navrhl vrtulníkový efekt, bohužel jen hypotetický. Kdyby-

chom vrtulníkem rozhodili ještě jednou týž počet peněz, 

který je nyní v oběhu, co by se stalo?ptal se. Nic, odpověděl 

si. Lidé by sice měli dvakrát více peněz, ale ceny by se zdvoj-

násobily, takže výsledně nula od nuly pojde. Je nepochybné, 

že stroji peněz dnes málo rozumíme a že kdybychom mu 

porozuměli lépetu utažením a jinde  uvolněním některých 

jeho šroubků, páček a ventilů, celý svět by  mohl fungovat 

podstatně lépe.

7. Kapky
Významný fyzik Bernouli kdysi prohlásil, že „dříve budou 

létat lidé na Měsíc, než někdo popíše tečení vody“. A skuteč-

ně. I taková zdánlivě jednoduchá disciplína, jakou je odkapá-

vaní kapek, je dosud popsána pouze  pro silně zidealizované 

případy. I pokusně to není žádná legrace - je například těžké 

generovat kapky o určité  stejné velikosti. Záhadou, která 

stojí za tvorbou kapek,je povrchové napětí kapaliny, jež se 

brání zvětšování povrchu. Proto je kapka původně kulička, 

která se teprve působením vnějších sil změní na známý tvar. 

Průběh tvoření kapek silně zajímá mnoho techniků od vý-

robců tiskáren přes výrobce turbín a čerpadel po výrobce ba-

rev. Základním matematickým popisem tečení kapalin jsou 

tzv. Navier Stokesovy rovnice,které  ovšem vyjadřují pouze  

vztah mezi změnou rychlosti pohybu kapaliny a změnou tla-

ku v  této kapalině. Jejich řešení je navíc ale známé pouze 

pro ideální kapalinu, popřípadě pro takzvanou newtonskou, 

což je kapalina, u níž je viskozita dána teplotou a tlakem. 

Velkou část světa ale představují kapaliny silně neukázněné, 

fyzikálně nazývané nenewtonské, což jsou třeba cukrová vo-

da,mléko, med, krev,barvy, laky, lepidla, tekuté kovy a teku-

té písky. Čím déle takové kapaliny například šleháme, tím 

hustší jsou. Běžíme-li po nich, nepotopíme se, ale jakmile 

zastavíme, jdeme ke dnu. To ale platí pouze pro některé ne-

newtonské kapaliny. Jiné se chovají přesně obráceně a jiné 

zase ještě docela odlišně. Inu - na strojních fakultách bývala 

za mých časů zkouška z Hydromechaniky jednou z nejobá-

vanějších.

8. Kontinentální drift
Již asi v šesté či sedmé třídě jsme poukazovali nad mapou 

světa na to, že kontinenty do sebe pěkně pasují. A nebyli jsme 

první. Bohužel si toho již dříve všimli obligátní vědci a začali 

hledat důvody cestování kontinentů po zemském povrchu. 

S první elegantní a dlouho opomíjenou  teorií kontinentál-

ního driftu přišel německý geolog Alfred Wegener. Navrhl, 

že se pohybují kontinentální desky dvacet až sto kilometrů 

tlusté po žhavém magmatu buď k sobě – pak na sebe tvr-

dě narazí a bortí si okraje- nebo od sebe, a pak mezi nimi 

vznikají průrvy, kterými se dere na povrch žhavé magma. 

Důvodem pohybu bylo podle Wegenera neustálé zvětšování 

poloměru Země, tedy podobně, jako když se nafukuje baló-

nek. Jenže žádné nafukování zeměkoule v čase pozorováno 

není, a tak přišli vědci s novou hypotézou. Zemské jádro je 

díky jaderným procesům v něm probíhajícím velmi žhavé a 

teplo z něho stoupající vyvolává pohyb desek podobně, jako 

svíčky na vánočním stromku pohánějí zvonění. Desky na 

sebe narážejí a dále už se vše odehrává jako podle Wegenera. 

Himaláje vznikly například jenom díky tomu, že se indická 

litosférická  deska natvrdo tlačí pod euroasijskou, a tím ji 

zvedá do nebetyčných výšin. Takový proces zasouvání desek 

pod sebe se nazývá subdukce. Roční pohyb desek činí asi 15 

centimetrů a kontinenty se tak srážejí a spojují, a když jsou 

úplně spojené,  zase se  lámou. Před 250 miliony let tak na 

zemi existoval jediný kontinent – Pangea -  a před  jednou 

miliardou let zase úplně jiný - Rodinia.

9. Delpassův experiment
Kdo by nechtěl nahlédnout za práh smrti?! Přes všechny 

pokroky moderní vědy se to zatím nikomu prokazatelně ne-

podařilo. Až přece jenom jednou...  V  roce 1975 se ame-

rický neurolog  William Walter a kybernetik Jean Delpasse 

zabývali takzvaným biofeedbackem, který se s úspěchem po-

užívá v léčbě i dnes. Jedná se o to, že k pacientovi s neléčitel-

ně vysokým projevem nějaké nemoci – například vysokého 

tlaku – je připojen měřič, který tuto hodnotu hlásí  a příjem-

ným tónem oznamuje, kdy spadla na správnou hodnotu, a 

protivným tónem zase, kdy je nepřijatelně vysoká. Lidské 

tělo má netušené schopnosti, a seč se to nezdá, pacienti se 

naučí nějakým neznámým mechanizmem tuto veličinu – 

například tedy krevní tlak – ovládat směrem ke správným 

hodnotám. Lékaře i kybernetika  poté napadlo, že by mohli 

naučit pacienty, kteří již brzo zemřou, zapnout silou myš-

lenky například televizor a mohli by se s  nimi  domluvit, 

že tak budou činit i po své smrti. Jestliže tedy vědomí po 

smrti přetrvá, měli by být schopni i poté přijímač zapnout 

stejně jako za života, uvažovali Walter a Delpasse.  Jak řekli, 

tak udělali. Pacientka s  těžkou cukrovkou, kterou zapíná-

ní televizoru myšlenkou naučili, brzo zemřela. První pokus  

provedli několik minut po její  smrti. Televizor se bez zřejmé 

příčiny sám zapnul. Druhý pokus provedli asi dvacet hodin 

po smrti, kdy již tělo bylo zcela studené a ztuhlé. A skutečně, 

televizní přijímač se opět sám zapnul. Oba vědci to považo-

vali za dostatečný důkaz existence posmrtného života. Zdálo 

by se, že cesta je otevřena. Opak byl ale pravdou. Neurolog 

byl napadán za absenci lékařské etiky a obě vědecké kapacity 

to tak otrávilo, že už svůj pokus nikdy neopakovali, tedy as-

poň ne se zveřejněnými výsledky.

Já osobně považuji za největší úskalí ten fakt, že zapnutí 

televizoru bylo odvozeno od špičky mozkových vln, které 

pacientka vůlí ovládala. Tyto vlny jsou elektrické (odtud 
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je EEG = elektroencefalogram mozku). Možná je nějakým 

způsobem může generovat i duše bez mozku, ale primárně 

na to podle mne „není nárok“. Takže, pokud to z  onoho 

světa elektricky  jde, považuji to spíše za šťastnou náhodu. 

Rozhodně bych naopak nepovažoval za neúspěch, kdyby se 

zapnout TV z onoho světa tímto (tedy elektrickým) způso-

bem  nepodařilo.

10. Kvantová mechanika
Ve školní fyzice byl vždy nepřekonatelným fenoménem 

Albert Einstein se svojí teorií relativity. Vzpomínám na ne-

dávno zesnulého pana učitele Jana Maisnara, který, když se 

o Einsteinovi v deváté třídě zmínil, řekl, že by nám pověděl 

jeden vtip, který teorii relativity osvětluje, ale to že nemůže, 

leda tak, až se jednou setkáme a už nebudeme žáci a učitel.  

Vtip jsem pak slyšel od někoho jiného, a i když byl skutečně 

ve škole nepoužitelný, základ teorie relativity osvětloval. Ale 

ani zde jej nelze reprodukovat.

Školská fyzika vždycky budila dojem, že Einstein a moder-

ní fyzika byli v dojemné shodě. Ale téměř opak byl pravdou. 

Zatímco Einstein se zabýval velkými tělesy a velkými rych-

lostmi, další fyzikové (Ruthenford, Heisenberg,Max Planck, 

Ernst Mach, pobývající i v Žamberku),  se zajímali o mikro-

kosmos a rychlosti běžné. A dospěli k závěrům, které shrnuje 

obor nazývaný kvantová mechanika. Einstein proti kvantové 

mechanice dlouho marně bojoval a nikdy se s ní nesmířil. 

Nikdy se ani jemu, ani kvantovým mechanikům nepodařilo 

obě disciplíny spojit v jednu teorii.

A tak tu máme tři odlišné světy. Náš běžný, který popsal 

svými zákony Isaac Newton. Dále Einsteinův svět vysokých 

rychlostí. Ten se Einsteinovi podařilo spojit s Newtonovým 

světem a dokázal, že oba jsou světem jedním – pouze tak, 

jak se rychlosti zvyšují – a to pořádně, až jsou srovnatelné 

s rychlostí světla – přechází běžný svět Newtonův do relativi-

stického světa Einsteinova se všemi paradoxy proti zdravému 

selskému rozumu. Pak tu je ovšem třetí svět – kvantové me-

chaniky, který platí pro částice a nikdo jej neumí s předcho-

zím světem spojit. Prostě, částicový svět se chová zcela jinak, 

nelogicky, podivně. Jenže, když je náš svět složen z velkého 

počtu částic, proč se nechová také tak? A kde je dělicí čára? A 

nechová se náš svět ve skutečnosti také kvantově a jen my to 

nějakým nedopatřením vnímáme jinak?

Povězme si orientačně, oč se jedná. Základní kvantový 

pokus je zobrazen na obrázku 1. Světelný zdroj Z vyzařuje 

proud světla a není  dnes problém jej tak redukovat, že bude 

vyzařovat jednotlivé fotony – tedy jako například pistole vy-

střeluje jednotlivé kuličky. Foton není žádná imaginární ve-

ličina, je to pořádná částice mnohokrát dokázaná, a dokonce 

lidské oko po několikahodinovém pobytu ve tmě dokáže 

jeden jediný foton zachytit. Zdroj tedy vystřeluje jednotlivé 

fotony, které letí  k optickému děliči OD.To také není žád-

ná záhada, běžně jej tvoří polopropustné zrcadlo – polovina 

světla projde, polovinu odrazí. Používají jej policisté, když 

pozorují výslechy. Protože, jak víme ze základní školy, světlo 

má charakter korpuskulárně-vlnový, chová se  tedy někdy 

jako vlna a někdy jako částice. Jeden jediný foton si ale ne-

může hrát na nic většího, než ve skutečnosti je, a při nárazu 

na zrcadlo je buď odražen a letí po dráze 2, nebo projde a 

letí po dráze 1. Tercia data non est -  říkali staří Římané-tře-

tí možnost není. Ať už letí foton tam či onam, narazí dále 

na zrcadlo ZRC 1 nebo ZRC 2, od kterých se podle fyziky 

sedmé třídy odrazí (úhel dopadu rovná se úhlu odrazu) a 

letí na stínítko. Mazec ovšem začíná při dopadu na stínítko. 

Opět z oné sedmé třídy víme a viděli jsme, že maličko po-

sunuté světlo vytváří interferenční proužky tak, jak se paprs-

ky skládají. Jeden jediný foton ale sám se sebou interferovat 

nemůže, a tudíž se v případě pokusu s jedním fotonem na 

stínítku podle zdravého selského rozumu žádný interferenč-

ní proužek objevit nemůže. Opak je ale pravdou. Na stínítku 

se objeví interferenční proužek – foton tedy evidentně prošel 

oběma dráhami  (tj. 1 i 2)současně! To staví naše vnímání 

světa úplně na hlavu. Kvantoví fyzikové to vysvětlují tak, že 

historie není jedna, ale je jich mnoho, v tomto případě dvě. 
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Foton prošel v jedné historii dráhou 1 a ve druhé dráhou 2 

a nakonec se spolu tyto historie složily do interferenčního 

proužku. Jak přenést tyto poznatky do běžného života? Zna-

mená to snad, že Německo tak docela neprohrálo druhou 

světovou válku, ale v některé alternativní historii ji vyhrálo?! 

Co potom naše vzpomínky?!

Ale záhadám ještě není konec. Druhý mazec začne v oka-

mžiku, když pokus pozměníme podle obrázku 2. Vše je 

stejné, jednom nyní za děličem postavíme do dráhy fotonu 

čítač fotonů ČF), tedy zařízení, které průlet fotonu bude re-

gistrovat. Pak, myslíme si, máme vyhráno! Odhalíme, kte-

rou z drah foton ve skutečnosti letí! My mu ukážeme, zač je 

v Pardubicích perník! Jenže, ouvej! V okamžiku, kdy zařízení 

zapneme a foton tak odhalíme v plné jeho nahotě na jedné 

z možných drah (tedy 1 nebo 2), interferenční proužky na 

stínítku zmizí. Foton se chová skutečně jako prostá, v tomto 

případě bych spíše řekl sprostá  kulička a letí buď po dráze 1, 

nebo 2  a na stínítku žádné proužky nevytvoří. 

Vysvětlit se to nedá jinak, než že foton je do jisté míry inte-

ligentní, ví, že ho pozorujeme a s námi si zahrává. Současně 

jsme my – tedy aktivní pozorovatelé -  nějakým způsobem 

také tvůrci dění – protože foton se řídí podle nás. Nepozo-

rujeme-li ho, chová se jako vlna, pozorujeme-li jej, chová se 

jako částice. Domyšleno o kousek dál, důsledky jsou neuvě-

řitelné. Nic není tak, jak se nám v běžném životě zdá. Jsou 

alternativní historie, vesmír se mění podle toho, jestli ho ně-

kdo pozoruje. Měli možná pravdu východní fi lozofové, když 

tvrdili, že les neexistuje, pokud v něm nikdo není, a existuje 

pouze tehdy, když v něm někdo je.

A to není zdaleka z podivností kvantové mechaniky všech-

no -  je tu  třetí, čtvrtý, desátý mazec. Čas vůbec není nata-

žená přímka od minulosti do budoucnosti,  asi vůbec nee-

xistuje a je jenom fi kcí naší mysli. Ale o tom  až v kroužku 

Kvantové mechaniky. Najdou-li se nějací zájemci - ať se u 

mne hlásí.

10.+ 1  JamnéVortex
Vortex znamená v angličtině vzdušný vír a kromě toho se 

tímto pojmem označují místa fyzikálních podivností, kde 

voda teče do kopce, auta jedou bez motoru vzhůru, stromy 

rostou nakřivo, ptáci padají přitaženi neznámou silou k zemi. 

Po světě je známo vícero takových míst. Nejznámějším je asi 

Oregon Vortex v obci Gold Hill ve státě Oregon v USA. Na 

ploše pouhých 55 m2  se tu dějí věci!. Názory fyziků se různí 

od geologických anomálií přes optické klamy až k úplnému 

popírání a svádění všeho na davovou psychózu.

 Bližší Vortexy jsou u obce Kačerov u Rychnova nad Kněž-

nou a u Lačnova v okrese Prešov. 

Nemusíme chodit ale ani tak daleko. Já sám jsem našel 

Vortex doslova za humny - u svých sousedů. Vašek Moravec 

řečený Morávek v horním Jamném vykopal náhon do své 

malé vodárny, který míří do kopce –a – světe,div se, nemá o 

vodu nouzi. Právě naopak, tato jako ošálená teče strouhou, 

která prokazatelně vede do kopce a pranic jí to (ani Vaškovi, 

tomu to naopak velmi vyhovuje) nevadí. Při výletu na Su-

chý vrch  doporučuji zastavit se u nás a tento jamenský div 

zhlédnout na vlastní oči. Předvedu vám osobně  i s naměře-

ním nivelákem.

10. +2 IB Perpetuum tractatio dle Isolit-Bravo
Stali jsme se pověstní svojí inovační snahou a občas se na 

nás obrátí lidoví vynálezci se svými nápady. Jeden takový, 

elektroinženýr Jan Bajger, navrhl bezpřevodovou převodov-

ku, kde k  přenosu sil dochází odstředivou  silou. Nápad 

konzultoval na katedře mechaniky strojní fakulty VŠB v 

Ostravě, ale přivolaní docenti vědecké pohotovosti  si příliš 

rady nevěděli. Odkazovali na některé zákony dynamiky o 

uzavřené soustavě, ale nic zásadního. Ani my, vynálezci IB,  

jsme nebyli schopni posoudit, zda zařízení bude či nebude 

pracovat. Nakonec jsme model vyrobili, nazvali ho Stálý tah  

– a … v dalším odkazuji na ústní podání účastníků jedné 

podvečerní přednášky zdarma v Atriu.

USPOŘÁDÁNÍ MODELU  SYNCHRONIZOVANÉ 

ROTACE - MOTOR

LEGENDA:

A  Základní rám z profi lového železa svařovaný

B Řemenice nebo řetězové kolo

C Profi lové železo – nosič dlouhé tyče, přivařeno na položce 

D, podle možností co nejkratší

D Silnostěnná trubka, rotující část – kluzné ložisko se zá-

chytem axiálních sil (opírá se o patní kroužek –viz E)

E Čep nebo silnostěnná trubka s patním kroužkem, přiva-

řeno na nosný rám

F Ozubené kolo pevné, upevněné na položce E

G Kluzné ložisko pro krátkou hřídel

H Upevňovací kroužek na krátkou hřídel s fi xačními červy, 

může být vypuštěn, pokud bude nosná tyč se závažím 

procházet krátkou hřídelí

I Závaží s nosnou tyčí, tyč musí mít dostatečnou pevnost

J Spojka dlouhých tyčí, výztuha

K  Dlouhá profi lová tyč z pevného lehkého kovu,upevňuje 

se šroubovým spojem

L Ozubené kolo rotující, upevněné na krátké hřídeli, stejný 

počet zubů jako položka F

M Krátká hřídel s osazením na obou koncích, podle mož-

ností co nejkratší

N Pravý čep je kratší, není zde řemenice
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Poznámky:

1. Motor musí umožňovat plynulý nájezd otáček od nuly.

2. Celá sestava musí být vyvážena staticky bez položky I, kte-

rá se namontuje až dodatečně.

3. Závaží musí být namontována tak, aby v klidu směřovala 

přesně proti sobě.

4. Směr hlavní síly ukáže závaží po otočení o 90 stupňů z kli-

dové polohy.

5. Krátké hřídele se musejí otáčet navzájem opačně.

6. Celá sestava se upevní na jednoduchý čtyřkolový vozík 

tak, aby hlavní síla působila dopředu, nikoliv vzhůru.

Kvido Štěpánek

ředitel fi rmy

„Mají furt plno keců vo investicích do nástrojařskýho řemesla, ale 
aby investovali do nejstaršího řemesla na světě, to jim ještě nedošlo!“

MALÉ ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ

(o první adventní neděli)

Tak začal advent, čas přípravy na výročí narození Ježíše 

Krista.

 Jaká by však měla být ta příprava? Já aspoň myslím, že v 

tomto čase bychom měli přemýšlet a rozjímat nad uplynu-

lým rokem, co se nám podařilo, co nepodařilo, co nás potěši-

lo či naopak nepotěšilo. Měli bychom si připomenout i naše 

nezdary, selhání či zklamání a zapřemýšlet do budoucna, jak 

se s nově nabytou zkušeností (či zkušenostmi) vypořádat  i  

s eventuální nepřízní osudu, objeví-li se tato znovu. Také si 

říci, dokázali jsme někomu, kdo nám ublížil, ať už úmyslně 

nebo třeba i neúmyslně, dokázali jsme odpustit? Neboť s ne-

odpuštěním se nežije dobře, nakonec to škodí nám samot-

ným a dotyčný, kterého se to týká, na to třeba už zapomněl. 

Odpouštění není však jen jednorázová záležitost, je to celý 

proces, který je třeba absolvovat. Je známo, že je těžké od-

pouštět ani ne tak tomu, kdo ublížil nám, ale hlavně tomu, 

kdo ublížil člověku, který je nám velice blízký, dokonce i 

nejbližší. A tady se chci zmínit o jedné zprávě, která mě ve-

lice zaujala. 

V letošním podzimu jsem v MF Dnes četl malou zprávič-

ku o knize s názvem Lekce života.  

Dialog v ní vedou Elisabeth Kübler-Rossová (1926–2004), 

švýcarská psychiatrička, spoluzakladatelka světového hospi-

cového hnutí, a americký spisovatel, zabývající se otázkami 

smrti, David Kessler (1959). Autorka na jednom místě kni-

hy praví: „Jakkoliv bychom si všichni přáli umět za všech 

okolností odpouštět, je to mimořádně těžký a znepokojivý 

úkol. A dokud budou lidé lidmi, může to být i úkol nesplni-

telný – asi nikdy nebudeme schopni každému všechno zcela 

beze zbytku odpustit. Uvědomuji si, že i v mém životě exis-

tují věci, které tak úplně odpustit nedokážu. A jestli se mi do 

doby, než umřu, nepodaří odpustit úplně každou maličkost, 

nijak zvlášť mi to nevadí – nemám v úmyslu zemřít jako 

světice. (…) Tím člověkem, kterému je našeho odpuštění za-

potřebí nejvíc, jsme paradoxně my sami. Musíme si odpustit 

za to, co jsme udělali, i za to, co jsme neudělali.“

Po přečtení této tiskové informace jsem si knihu koupil. A 

dobře jsem udělal, neb je tam mnoho chytrého a užitečné-

ho. Většinou na sklonku svého života mnoho lidí objevuje 

spoustu důležitých věcí. Bývá však už pozdě na to, aby je 

mohli prakticky využít. O těchto věcech se právě v knize 

píše, aby pomohly člověku dobře projít životními lekcemi 

v každém věku. Autoři  nazývají všechno, čím vším v našem 

životě projdeme, jako Lekce. Není rozumné se Lekcím vy-

hýbat či nějak je obcházet, to se vždy vymstí. Každá událost, 

hlavně ta špatná, se má v nás zpracovat. Nezpracovaná nám 

do budoucna bude škodit. Je třeba si přiznat, že v každém 

z nás je část pozitivity (dobra) a část negativity (zla). Jde o 

to, čeho je více. Lekce, kterými v životě procházíme, mají 

sloužit k tomu, abychom si dokázali své negativity v sobě 

odhalovat, následně se jich zbavovat a taky si uvědomovat 

to, co je v nás nejlepší. Protože jen to druhé, odhalené, může 

posloužit k dobru nám i lidem kolem nás. Někdy se Lek-

ce mohou podobat i těm největším životním bouřím. Když 

jimi úspěšně projdeme, stáváme se pak vždy o něco lepšími.

Bohužel dnes má mnoho lidí k dispozici všechno, co by 

jim mělo stačit ke štěstí – a přesto často šťastní nejsou. Je 

mezi námi hodně lidí, kteří jsou oddaní, štědří a laskaví a 

neuvědomují si, jak pozitivně působí na okolní svět, ani to, 

jaký na něj mají vliv. Jsou to např. ředitelé úspěšných fi rem, 

podporující práci pro zdravotně handicapované, pracovní-

ci různých dobročinných organizací, kněží a také i ti, kteří 
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neúnavně bojují proti netoleranci. Tito lidé to dělají jako-

by „levou zadní“, jako by si ani neuvědomovali svoji vlastní 

dobrotu, jako by jim chyběla schopnost objevit pro sebe svůj 

vlastní obraz. Kéž by si to uvědomovali a byli tím více šťast-

ní! Takže těm, kteří tolik dobra lidem přináší a neuvědomují 

si to (někdy třeba i proto, že na to ve své vytíženosti nemají 

čas), prý na konci jejich života jim to zjeví a připomene Bůh.

Takže celý život je vlastně školou a my v knize najdeme 

Lekce o lásce, vztazích, ztrátách, moci a bezmoci, vině, času, 

strachu, hněvu, hrách, trpělivosti, odevzdanosti, odpuštění 

a o štěstí.

Závěrem sdělím čtenářům Občasníku dvě rčení, s nimiž 

jsem se letos na podzim setkal a která mě oslovila.

To první je, že Kdykoli se narodí nové děťátko, dává tím 

Bůh najevo, že si přeje, aby svět ještě trval.

To druhé je z Holandska od našich dlouholetých přátel, 

které vídáme jednou za jeden až dva roky. Říká, že Dobří 

přátelé jsou jako hvězdy, nemusíš je pokaždé vidět, neboť 

víš, že tu stále jsou!

(orig. Goede vrienden zijn als sterren: je hoeft ze niet altijd 

te zien, want je weet dat ze er altijd zijn!)

S přáním hezkých Vánoc a jen dobrých věcí v příštím roce 

MUDr. Jaromír Kratochvíl

Domov OLGA, Blansko

PO STOPÁCH JABLONSKÝCH SOKOLŮ 
A JEJICH SOKOLOVNY

Dokončení z čísla Léto 2013

č. p. 230 - Sokolský dům - v dobách největší slávy

za 1. republikyp y

V ponuré době v roce 1939 oslavil jablonský Sokol 50 let 

svého trvání. V roce 1940 jeho činnost pokračovala - jedno-

ta měla registrováno 272 mužů,158 žen,družstva dorostu a 

žactva.

Dramatický odbor nacvičoval hru Ladislava Stroupežnic-

kého Naši furianti, která měla premiéru v  lednu 1941. Z 

nařízení německých úřadů se začal sepisovat majetek tělový-

chovné jednoty Sokol, jehož  správcem byl jmenován místní 

Němec Adolf Richter. Provoz kina,které bylo přejmenováno 

na Viktoria, nebyl zastaven,ale příjmy z promítání šly do po-

kladny okupačních úřadů. Nově byla do promítací kabiny 

instalována aparatura značky Klangfi lm. Z průčelí budovy 

Sokolského domu musel být odstraněn sokolský znak. Pro-

tokol z 12. dubna 1941 nařizoval zastavení činnosti TJ So-

kol v Jablonném nad Orlicí a zároveň zajištění jejího jmění. 

Jablonský Sokol zastupovali při této smutné události starosta 

Sokola Josef Čamr,jednatel Ludvík Chlumský a pokladník 

Vilém Ondráček. Za německou stranu byli přítomni vrchní 

komisař politické správy Ladislav Steklíček a kancelářský ofi -

ciál Antonín Forejtek.

Snímání Německé orlice po osvobození

Při květnových událostech v roce 1945 byla budova zasa-

žena německým ostřelováním. U vchodu do sokolovny byl 

smrtelně zraněn její správce Josef Macháček. Krátce po osvo-

bození ve vstupní hale probíhalo poslední rozloučení s pad-

lými ruskými vojáky, ale i s místními občany, kteří v posled-

ní dny války padli. 

Budova byla zpátky navrácena tělovýchovné jednotě So-

kol, která obnovila svoji činnost.

Pohřeb Quido Štěpánka

Novým starostou Sokola byl zvolen Ludvík Chlumský, ná-

čelníkem Ferdinand Filip a náčelnicí Františka Hubálková. 

Pravidelné cvičení probíhalo ve školní tělocvičně nebo na 

hřišti u sokolovny. Po válce došlo ke sloučení tělovýchov-

ných organizací ve městě - společně se rozhodly používat  

název Tělovýchovný svaz Sokol. Sokolovna se stala centrem 

kulturního života města-promítaly se tu fi lmy, odehrávala   

se tu divadelní představení. V roce 1946 převzala starost o 

kulturní život ve městě dvanáctičlenná místní osvětová rada-

,ve které byly zastoupeny všechny zájmové spolky města. Už 

tehdy se Sokolský dům ocitl v rukou státu-jeho vlastníkem 

byl Československý státní fi lm.

Zákaz činnosti Sokola přišel krátce  po únorových událos-

tech 1948 - jeho zbylý majetek byl zabaven. Ve vestibulu so-

kolovny proběhla taky v září 1948 tryzna na památku druhé-

ho československého prezidenta Dr.Edvarda Beneše,ale po-
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depisovala se tu také zdravice k 70. narozeninám sovětského 

vůdce J.V.Stalina. Probíhaly tu i další akce poplatné tehdejší 

době-mírové slavnosti,manifestace proti válce,veřejné schů-

ze. Od 1.ledna 1950 zde byla v zasedací místnosti  obřadní 

síň (Hanušova síň),v roce 1952 sem byla přemístněna 2. tří-

da obecné školy. Do dubna 1957 byla v budově Sokolského 

domu obřadní síň (přemístěna do vinárny U Veritase), která 

se vrátila do budovy sokolovny v  roce 1960 po přístavbě. 

3. května 1957 došlo administrativní dohodou k  převodu 

vlastnického práva z Čs. státního fi lmu na Místní národní 

výbor v Jablonném nad Orlicí. Proběhla taky rekonstrukce 

jeviště. Místní divadelní spolek při Osvětovém klubu uve-

dl několik divadelních představení,vzpomeňme z  velkého 

výčtu dvě. První je hra B. Březovského „Nebezpečný věk“, 

režírovaná ředitelem ZDŠ Karlem Seifertem a na premiéru 

angažovaným hercem Armádního divadla v Praze Martinem 

Růžkem. Druhá byla opereta „Noc v Benátkách“, která byla 

jablonskými ochotníky s úspěchem uváděna i po okolí. Vý-

těžek z představení byl dán na zakoupení nové opony,plátna 

a refl ektorů v sále sokolovny. V budově probíhaly také kon-

certy Podorlického dětského pěveckého sboru pod vedením 

Josefa Stránského a Jaroslava Keprty. Do města pravidelně 

zajížděly sehrát divadelní představení soubory VD v Pardu-

bicích, VD v Hradci Králové a SMD v Šumperku. V roce 

1962 bylo zastavěno hřiště u sokolovny budovami MěNV a 

hasičské zbrojnice. V roce 1967 převzal funkci ředitele kina 

p. František Kutík,před ním tuto funkci zastávali Bohumil 

Černohous a Oldřich Stejskal.

V roce 1968 se objevila snaha o obnovení Sokola. Pro-

běhla jednání mezi zástupci TJ a zástupci přípravného vý-

boru Sokola. Vrcholem této snahy byla slavnostní schůze 

bývalých představitelů Sokola v  sále Sokolského domu 17. 

května 1968. Podle dohody měl Sokol převzít veškerou zá-

kladní tělovýchovnou činnost,TJ by zůstala závodní činnost. 

Po srpnových událostech zůstal z  této dohody jen název –

Tělovýchovná jednota Sokol.S instalací nového plátna pro 

širokoúhlou projekci v  roce 1969 (společně byl zakoupen 

nový projektor MEO IV,zesilovač 30 W a oponový automat) 

vyvstal problém úpravy hlediště kina. V roce 1970 se peníze 

na tuto úpravu ještě nesehnaly.

V roce 1972 byla budova č.p. 230 v havarijním stavu,bylo 

nutné provést i další opravy. Oprava střechy si vyžádala 300 

000,-Kčs,které na rekonstrukci věnoval ONV.Na řadu přišla 

oprava vestibulu,sálu,jeviště,zákulisí a šaten.

Sokolovna v časech nejhorších - za doby socialismu

10.dubna 1973 proběhlo slavnostní otevření budovy-pro-

jevy měli zástupci ONV a MěNV.Ve vestibulu byl otevřen 

bufet, prostor pod balkónem byl využit jako šatna. Stup-

ňovité uspořádání sedadel hlediště snížilo kapacitu na 300 

diváků,ale dalo možnost dobrého zhlédnutí každému ná-

vštěvníkovi. Stěny sálu a šaten byly obloženy mahagonem 

a podlaha  pokryta  isofl orem. Nové bylo také naftové vytá-

pění budovy.

1.září 1977 převzal od Osvětového klubu starost o kultur-

ní dům Jednotný závodní klub - JZK. Po Františku Kutíkovi 

byl vedoucím kina jmenován Vladimír Vend (1976-1983), 

spolupracovnicemi Jana Koblížková (1983-88),Eva Bušková 

(1987-89) a Marie Štanglerová (1989-1991).V roce 1989 

došlo k  rekonstrukci jevištní techniky,elektroinstalace a 

opravy šaten. Starost o budovu převzalo od roku 1991 Kul-

turní středisko města. 

Sametová revoluce dala poslední možnost obnovit činnost 

Sokola ve městě. Sokolové zažádali o vydání movitého i ne-

movitého majetku, který jim byl zabaven-jednali i se zástup-

ci města. Složitá jednání o vydání Sokolského domu vázla 

především na znárodnění budovy sokolovny jako kina-podle 

toho potom sokolové neměli nárok na jeho navrácení. Ti se 

s tímto rozhodnutí nesmířili a dál bojovali o svoji budovu.

Jejich rozpoložení výstižně dokumentují slova jednatele 

Aloise Oulehly: “Nechal jsem se umluvit,abych vykonával 

funkci jednatele. K této práci nemám kancelář, psací stroj 

mám vypůjčený,nemám kancelářské potřeby, nemám razít-

ko jednoty,nemám skoro nic,jen dobrou vůli pomoci, i když 

mně brzy bude 74 roků. Staří sokolové zde téměř vymřeli a 

mladí nemají o práci v Sokole zájem a také nevědí, co to byl 

Sokol.“ 

Rozhodnutí o majiteli budovy sokolovny se nezměnilo-na-

dále budova zůstala v majetku města.

Bylo by však chybou nazývat tuto budovu Kulturním do-

mem nebo Kinem-měla by už jen z úcty být nazývaná podle 

lidí a spolku, který se tolik zasloužil o kulturní a společenský 

život ve městě, SOKOLSKÝ DŮM  případně SOKOLOV-

NA.

Sokolovna dnes
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Pavel Kalous

komise historie města

„Božka, našel jsem novou stanici. Hlásí, že máme vyrovnaný
rozpočet, nulovou korupci a minimální kriminalitu. 

Tak tu budeme
poslouchat. Jmenuje se Rádio Jerevan nebo tak nějak!“

JABLONSKÁ DEMONTIKULACE 1866

Ukázka z připravované knihy Zapomenutá země vypráví – 

část Hradiska.

Na státní silnici č.11, těsně pod Jirkovým rejdem, v místě 

nad téměř přesnou polovinou cesty Hradisky z Jablonného 

do Orliček  (tu geometricky tvoří smrk Půlcesty), se nachází  

památné i magické místo, které jsem pojmenoval Demonti-

kulace 1866. 

Věřím, že se pojmenování časem ujme, neboť celkem přes-

ně vyjadřuje podstatu. 

Může-li mít Praha celkem tři pražské defenestrace – 

1419,1483,1618- ( tedy vyhození z  okna, latinsky de=z, 

pryč, fenestra =okno), pak buďme hrdí na to, že Jablonné má 

jednu jablonskou demontikulaci ( latinsky de=z,pryč, mon-

ticullus =  kopec ). Jablonští zkrátka nebyli nikdy žádní hub-

kaři a různí  okupanti v dějinách tu povětšině  tvrdě narazili! 

Jablonský starosta Mirek Wágner vypráví magickou pří-

hodu svých známých, kteří chtěli strávit červencovou noc 

stanováním v Hradiskách: 

„Zajímavou historku jsem kdysi slyšel z vyprávění manželů 

Křepelových.“

V  šedesátých letech minulého století je přijeli navštívit 

pražští přátelé. Protože v  jejich malé chatce nebylo příliš 

místa a také proto, že si hosté chtěli užít pobytu ve volné 

přírodě a zpestřit tak svým potomkům prázdniny, rozhodli 

se, že stráví pár dnů pod stanem v Hradiskách.

Jaké bylo překvapení hostitelů, když se hosté druhý den 

časně z rána vrátili poněkud zaražení s kvapně sbalenou tá-

bornickou výbavou. Slibnou trampskou idylku jim hned 

první noc zrušil podivný hluk nesoucí se údolím. Připomí-

nal zběsilou jízdu koňského  spřežení.

Na hlavní silnici nad Bystřecí  došlo  totiž v červenci  1866  

k  přepadení pruské kolony zásobovacích vozů.  Na tom-

to místě ještě dnes stojí nenápadný pomník připomínající 

tuto událost. Během  společného přepadení kolony občany 

Jablonného, Jamného i Bystřece byly některé povozy svrženy  

ze stráně pod silnici.  Jedno spřežení s armádní pokladnou se 

údajně splašilo a při útěku směrem k  Jablonnému se zřítilo 

ze skály zvané Tlama do Hradisek.

Potud Mirek Wágner.

Netřeba připomínat, že se jednalo o noc 21. července a  

navíc roku 1966…

O jablonské demontikulaci se u nás doma často mluvilo. 

Moje babička byla vnučkou tehdejšího jamenského starosty 

Františka Stejskala, který  tehdy bezmála zaplatil svým živo-

tem. 

A tak jsem odmalička znal hrubou kostru: Po bitvě u Sa-

dové  obsadili Jablonné a přilehlé vesnice Prusové. Místní 

občané, podnícení rakouským setníkem Vivenotem, dvakrát 

přepadli pruské zásobovací kolony, vojáky pobili a rozprášili  

a náklad čítající stovky zásobovacích  vozů zničili. Za to se 

Prusové  po obdržení posil krutě pomstili – na české straně 

padlo několik mužů, jedna žena, další byli zraněni, zmlá-

ceni a odvezeni k válečnému soudu do pevnosti v Kladsku. 

Teprve po uzavření prusko-rakouského míru byli uměním 

rakouské  diplomacie z vězení propuštěni.

Podrobnosti  příběhu mi  však  zmizely v propadlišti času.  

Prapradědeček byl ale člověk činorodý, a to nejenom pra-

covně - měl také šest dětí, z nichž mnoho vícekrát pra- pra-

-vnuků žije tu v okolí a navzájem se ani neznáme. Jedním 

z  těch mně známých  je Honza Janoušek, jednatel KOS 

s.r.o., který mi nedávno přinesl útlou knížku, napsanou Ja-

nem Stejskalem, synem zmíněného prapradědečka. 

Nechme tedy hovořit vesnického písmáka, očitého svěd-

ka a tehdy šestiletého účastníka památného Válečného roku 

1866.

…„Z těchto důvodů docházely hlídky z Jamného až do 

Českých a Německých Petrovic a odtud ke Kláš terci a do 
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jiných osad na hranicích. K těmto hlíd kám byli vybíráni od-

hodlaní a odvážní mužové, bý valí vojáci, kteří byli ochotni 

dáti v každé chvíli své životy všanc pro císaře pána. Tito mu-

seli za noční tmy odcházeti a vnikati do pruských pohra-

ničních obcí i za Mittelwalde /pozn.red.Mezilesí / špehovati, 

vraceli se zase druhý den v noci zpět a přinášeli zprávy o po-

hybu nepřítele, za což byli odměněni nepatrným cestovným.

Náš lid byl v té době opravdu připraven položiti svůj ži-

vot a majetek do rukou císaře pána pro o chranu proti Prus-

ku. Jaká to bývala upřímná starost všech veřejných činitelů 

v obecních schůzích, aby se všem rozkazům vůči armádě 

přesně vyhovělo, každá oběť od obce se přinesla ke zdaru 

vítězství.

O to všechno se však armáda našich pánů kluků nestarala.

Páni kluci nemohli ani choditi do školy, neboť z této uči-

něno skladiště zásob pro vojsko a byty pro důstojníky. My, 

armáda kluků, měli jsme důle žitější starosti. Byli jsme vojá-

ky alespoň v myšlen kách, napodobovali jsme jejich cvičení 

jako tělocvik a pochody. Jak jsem již napřed uvedl, byli jsme 

šťastni, když jsme mohli nésti kus jejich výzbroje nebo vý-

stroje. Věděli jsme přesně, kolik ten který voják má patron 

ostře nabitých a kolik slepých, kde který byl ubytován, proč 

mnozí nosí na tornistrách krumpáče a lopaty, proč má každý 

pátý na torně kotlík na vaření“.

V nadcházející prusko-rakouské válce mělo jít o vedoucí 

roli v německém spolku, a tím o sjednocení Německa, které 

bylo v  té době ještě rozdrobené na celou řadu malých stá-

tečků. Rakousko se sjednocení Německa bránilo a Prusko 

mobilizovalo k válce. Císař František Josef I. měl ve výbě-

ru vrchního velitele jen dvě použitelné možnosti:  Ludwiga 

Benedeka  a arcivévodu Albrechta. Vzhledem k náročnosti 

a nejistotě vítězství nechtěl svého strýce Albrechta vystavit 

nebezpečí porážky a volil tedy  polního zbrojmistra Bene-

deka. Ludwig Benedek kupodivu nepocházel z  žádné zná-

mé šlechtické rodiny po staletí svázané s vojenský řemeslem. 

Byl synem vyhledávaného uherského lékaře, jehož přítelem 

a  pacientem  byl také známý rakouský maršál Radecký. Ten 

asi ovlivnil mladého Ludwiga k  vojenské kariéře. Benedek 

tak začal po absolvování vojenské školy ve Wiener Neustadt 

jako  prostý  praporčík a osobní statečností, rozvahou, ale 

současně akčností a statečností se vypracoval až na nejvyš-

šího vojáka (Feldzeugmeistera) rakouské armády. Býval zá-

dumčivým a v mládí byli jeho nejlepšími přáteli ostrá šavle a 

dobrý kůň. V bitevní vřavě,když šlo o život, býval prý veselý 

a velmi statečný. Benedek o úkol příliš nestál, bránil se, že je 

už 62 roků stár, že zná italský a nikoli český terén, a že nemá 

vysoké vojenské vzdělání. Vymínil si  nakonec alespoň gene-

rála Johna jako náčelníka štábu. To císař slíbil, ale nesplnil a 

přidělil mu divokého a vznětlivého generála Krysmaniče, se 

kterým se Benedek nenáviděl. Na velký problém bylo tedy 

zaděláno.

Benedek soustředil šest armádních sborů  u Olomouce, 

kde očekával vpád Prusů,  a pouze jeden na řece Jizeře. Pru-

sové, vedení princem Vilémem a vycházející hvězdou mla-

dým náčelníkem štábu Helmuthem  Moltkem, ale vpadli 

v síle tří armád  do země právě severními Čechami. Všech 

šest armádních sborů se tak muselo rychlými pochody pře-

místit od Olomouce do Polabí, aby zadrželo postupující 

pruská vojska. Většina vojska se přesouvala Jablonným, Jam-

ným a okolními vesnicemi. 

K závěrečné  přehlídce  před bitvou si polní zbrojmistr  vy-

bral státní silnici č.11, křižovatku na Šedivci u sochy svatého 

Jana Nepomuckého. Nechal  do přehlídky nastoupit celý 

druhý  armádní sbor, který měl tvořit jádro obrany. Četa 

za četou, rota za rotou, prapor po praporu, pluk za plukem, 

brigáda po brigádě… tu slavnostním krokem  parádemar-

še za hudby plukovních kapel  přepochodovaly  dvě  divize 

druhého armádního sboru. Jejich velitel seděl na koni poblíž 

sochy  a snažil se z tváří svých vojáků, unavených dlouhými 

pochody za letního vedra, vyčíst bojového ducha nadšení a 

vůle po vítězství. Ale s výsledkem nebyl zcela spokojen. Zdr-

žel se proto ještě jeden další den a svolal na křižovatku  sta-

rosty obcí a měst žambereckého a ústeckého okresu. Hovořil 

k nim o nadcházející válce a žádal je, aby v případě, že do 

země vtrhnou Prusové, což s jistotou očekával, neboť hrani-

ce s Kladskem byla zcela nechráněná,  neposkytovali jejich 

postupujícím vojskům jakoukoli podporu, ale naopak kladli 

všemožný odpor, a to „ bis zum Messer“, tedy „ až na nůž“, 

jak se  vyjádřil. To mu všichni  starostové také  rukoudáním 

slíbili – a odtud tedy s největší pravděpodobností pramení 

též jablonská demontikulace.

Rakouské a saské jednotky se začaly formovat na pravém 

břehu Labe  2. července. Po půlnoci se rozmístily do přibliž-

ně půlkruhové linie o délce 10 kilometrů, zahrnující i vrchol 

Chlum poblíž stejnojmenné vsi. Část sil byla ponechána v 

záloze. Proti nim stály tři pruské armády nazývané První, 

Druhá a Labská armáda, přičemž 2. Pruská armáda nebyla 

v době zahájení bitvy doposud v dotyku s Rakušany. Síly 

byly zhruba vyrovnané, na rakouské straně stálo asi 215.000 

vojáků, na pruské 220.000.

Bitva začala za rozbřesku 3. července. Během dopoledne 

mělo Rakousko mírnou převahu. Rakouské dělostřelectvo, 

vybavené moderními bronzovými čtyř a osmiliberními děly 

s dosahem několika kilometrů, odráželo nápor 1. Pruské ar-

mády palbou od obce Lípa a svojí přesnou střelbou přivedlo 

do úzkých i generální štáb Prusů včetně korunního prince 

Viléma osobně. Rakouská pěchota postupovala úspěšně 

kupředu. V poledne již na některých místech bojiště začaly 

vyhrávat rakouské plukovní kapely císařskou hymnu „Za-

chovej nám Hospodine, císaře a naši vlast…“ a Radeckého 

marš na oslavu vítězství.

K obratu došlo v důsledku špatné rakouské taktiky poté, co 

rakouská infanterie nastoupila do rozhodujícího útoku. Ve 

výbavě pěšáků mělo výraznou převahu Prusko, neboť pruští 

vojáci byli vybaveni novým typem pušek – zadovkami, které 

již používaly patrony a proto se nabíjely asi čtyřikrát  rychleji 

než zepředu nabíjené rakouské pušky. Navíc se daly nabíjet 

vleže. Prusové útočili v rojnicích a využívali ke krytí terénu. 

Klasický rakouský bodákový útok v mohutných sevřených  

praporních svazech, který byl účinný v napoleonských vál-

kách, se v pruské rychlopalbě hroutil. Dva rakouské armád-

ní sbory (II. a IV.) se také zapletly do z taktického hlediska 

zbytečného boje o les Svíb, o nějž svedly krvavý zápas se 7. 

pruskou divizí.
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Bitvu však rozhodl až příchod 2. Pruské armády korunní-

ho prince Fridricha Viléma na bojiště. Rakousko ve dvou-

hodinovém boji o vrch Chlum ztratilo dosavadní převahu 

a okolo třetí hodiny byl Chlum obsazen pruskými vojáky. 

Přitom osvědčili nesmírnou statečnost rakouští dělostřelci. 

Když s padesátiprocentními ztrátami Prusové Chlum dobyli, 

nevěřili svým očím: všichni obránci byli mrtví až na pár těžce 

zraněných, kteří se z posledních sil plazili mezi kanóny a za-

tloukali je dubovými špalky, aby je nepřátelé nemohli otočit 

a použít proti jejich kamarádům. Odtud pochází i známá 

česká písnička „A u kanónu stál a pořád ládo ládo ládo“ o 

českém kanonýru Jabůrkovi. Benedek se navíc dozvěděl o 

pádu Chlumu až pozdě a nevěřil svým uším. Jel se na Chlum 

podívat  a teprve pruské kulky jej přesvědčily, že je to pravda. 

Ihned rozhodl o protiútoku,  neboť cestou přes Chlum se 

mohla rakouským vojskům dostat do týlu druhá pruská ar-

máda a zcela je tak obklíčit a zničit. Přes ohromné hrdinské 

nasazení se už ale Chlum zpátky natrvalo dobýt nepodařilo. 

Útočící rakouské  jednotky  ztratily během půl hodiny deset 

tisíc mužů. Nyní chyběly zálohy, které se svévolně zapletly 

do boje o les Svíb. 

Severní armádě hrozilo obklíčení a úplné zničení; proto po 

17 hodině nařídil Benedek ústup na Moravu přes Třebecho-

vice pod Orebem, Holice a Českou Třebovou. Rakouská jíz-

da  a dělostřelectvo znovu odvedli vynikající práci, když hr-

dinně chránili bok ustupující armády a zachránili ji tak před 

uzavřením v obklíčení. Z Hradeckého c.k.poštovního úřadu 

odeslal Ludwig Benedek císaři tento stručný  telegram: Vaše 

veličenstvo, bitva ztracena, já, bohužel, živ.

Nechme tedy opět Jana Stejskala:

„Dne 3. Července 1866 ráno bylo slyšeti dunění. Třeba-

že bylo počasí zamžené a nevlídné, bylo toto dunění slyšeti 

dobře a stále častěji a častěji se opa kovalo. K 9. Hodině do-

polední nebylo možno již jed notlivé rány rozeznati, vše bu-

dilo dojem velikého a nepřetržitého hluku. Vzduch se chvěl, 

země se zachvívala, chalupy a stavby se třásly v základech, 

dobytek ve chlévě byl nepokojný a bučel úzkostli vě, přičemž 

se i odtrhoval, koně frkali a hrabali, děti plakaly, starší lidé 

v úzkosti se shromažďovali a bědovali. Na jídlo nebylo ani 

pomyšlení, úzkost a hrůza vyzírala každému z očí. Práce ne-

byl nikdo schopen. Lidé měli jen jednu myšlenku, kterou 

pro jevovali slovy „Jakou to hrůzu na nás Pán Bůh poslal“, je 

zle — je zle, jak pak bude dále? Pekelnému hukotu nebylo 

konce, ba naopak se po 10. Hodině dopolední zdálo, že na 

svět se musí vyrojit celé peklo.

Ale po poledni byla již střelba mírnější a od dru hé hodiny 

odpolední ochabovala.

Náš lid byl úzkostí bezradný a my děti jsme si dosti po-

plakaly. K večeru, aniž kdo k tomu nabádal, lid sám pudově 

vycítil potřebu svého uspokojení, houfně se sbíhal do kaple 

sv. Trojice, kde byly ko nány modlitby až do půlnoci. Den na 

to, 4. Červen ce, byl již klid a ticho. O včerejším dnu se ale 

hodně mluvilo. Mnozí se těšili a říkali, že není vůbec mož-

né, aby naši byli poraženi, že Benedek jest chytrým mužem, 

který má své plány, které také provede, byť by třeba ještě 

ustoupil.

Asi za 3 dny došla spolehlivá zpráva o hrozné porážce naše-

ho vojska u Hradce Králové. Onu Jobovu zvěst, která se zdá-

la neuvěřitelnou, přinesl jistý povozník, který byl na přípřeži 

rakouskému vojsku od Jablonného až ku Hradci Králové a 

po bitvě tamodtud utekl.

Za několik dní se u nás v Jamném objevil c. K. Setník 

Vivenot. Byl to Vídeňák, se 40 vojáky. Utí kal od Josefova a 

protloukal se lesy až do Olomou ce. Tam patrně chtěl zříditi 

tajnou poštu, po- přípa dě u nás organisovati domobranu za 

zády Prušáků. Vivenot byl přes noc v Jablonném. Když ráno 

vy hlédl oknem na náměstí, bylo plné pruským vojskem, Ob-

čané polekaného Vivenota i s jeho vojáky vy vedli zadními 

dveřmi do polí a odtud prchal k nám do Jamného. V Jam-

ném Vivenot si dal ihned zavo lati starostu obce, kterým byl 

můj otec, a žádal o bezpečný průvod lesy na Moravu. Bylo 

mu vyho věno, a tak se opravdu setník Vivenot na Moravu 

dostal.

Zanedlouho na to přijelo do Jablonného mnoho vozů s 

raněnými vojáky i důstojníky, kteří ale po krátkém odde-

chu a po vystřídání přípřeží odjeli na Moravu do Olomou-

ce. Druhý den ráno již o páté hodině přijeli od Lanškrouna 

pruští kyrysníci. Usa dili se v Jablonném a okolních vesni-

cích. Sháněli chléb a jiné potraviny. Jedna taková patrola, 

číta jící dvanáct mužů, přijela i k nám do vesnice. Tito vojáci 

drze s namířenými pistolemi a tasenými šav lemi vymáhali 

chléb a máslo. Nezapomněli přitom ovšem také na kořalku a 

nařizovali dodání dobytka do Jablonného, což se mělo státi 

do dvanácté ho diny dopolední. Konečné se však spokojili s 

dodá ním jedné krávy z Havlova mlýna a odjeli.

Nešťastnou náhodou přibyl právě v tu dobu nový trans-

port rakouských raněných od Hradce Králové a padl do 

rukou pruským kyrysníkům. — My děti jsme velice želely 

a litovaly ubohých raněných. Byly jsme přítomny  oné do-

jímavé scény, kdy město Jablonné nechalo na svůj náklad 

raněné lékařsky ošetřiti a pohostiti po celou dobu, než je 

Prušáci odvezli do Kladska.

Každý den přinášel ně co nového, nejčastěji rekvisice všeho 

možného. — I jehňata byla brána, dále oves, seno, sláma 

atd.  Na drancování a vymáhání přípřeží byli Prušáci strašní, 

stále měli namířenou střelnou zbraň na sta rostu nebo jeho 

náhradníka a stále byli hrozně hladoví a žízniví. Kořalku by 

byli Prušáci pili třeba z konví a nejraději hodně silnou! U nás 

v Jamném nebylo již ani jediného koně na obdělávání polí 

a svážení, vše Prušáci zabavili pro sebe. Náš čeledín byl šest 

týdnů nepřetržitě na přípřeží s Prušáky, čtrnáct dnů zase s 

rakouským vojskem a ku konci opět čtrnáct dnů s Prušáky. 

Pamatuji si dobře vy právění našeho čeledína. Byl někde až u 

Brna. V ležení náš hřebec důkladně kousl pruského ma jora 

na ruce, až tento musel do nemocnice jako těžce raněný.

Dne 21. července, bylo to v sobotu večer, přijelo opět asi 

deset vozů naplněných ovsem a chlebem. Tyto vozy dojely 

až do Lubníka. Tu zčista a jasna přijel od Žamberka c. k. 

setník Alfred Vivenot s třiceti osmi muži, byli to samí pod-

důstojníci, sebraní dobrovolníci z josefovské pevnostní po-

sádky hlavně od 35. pěšího pluku Kehnvehilerova. Svolali z 

lu benské hospody lid, poručili vozy roztlouci, náklad domů 

si rozebrati nebo do řeky naházeti. Koně byli dílem odvedeni 

do města a dílem do okolních vesnic.
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Tohoto pustošení a rozebírání pruských zásob se zúčast-

nilo mnoho lidí. Pruští vozkové se zatím někde skryli a také 

se jim nic nestalo. — Když byly všechny vozy roztlučeny a 

zásoby lidem rozebrány, odešel setník Vivenot na náměstí do 

Jablonného, kde dal svolati okolo sebe lid a provolávati císaři 

pánu slávu. V tu dobu přijely na náměstí další pru ské vozy, 

ovšem bez Prušáků. Tu císařští vojáci se chopili seker, vozy 

rozbili, pytle prosekli tak, že oves se rozházel po náměstí a 

tam se ničil. Setník sám svolával lid, ten pobízel k ozbrojení 

slovy, že císař pán potřebuje každého odhodlaného muže. 

Každému, kdo onomu řádění nečinně přihlížel, na dáváno 

lenochů a peciválů. Zdůrazňováno, že on se svými vojáky 

jest pouze předvojem celé brigády dobře opatřené dělostře-

lectvem a jízdou, mající úkol přerušiti spojení pruské armá-

dy se svojí říši, a tak ku jejímu zničení pomoci. Na něco 

takového nebylo třeba náš lid tuze nabádati. Onen lid se ra-

doval již z toho,‘ že vidí po dlouhém čase naše milé vojáky, 

zvlášť když to byli Češi jako tito. Opětně a napo sledy byla do 

našeho lidu vlita naděje na vítězství.

Když bylo dílo zkázy dokončeno na vozech, ode brali se 

vojáci do hostince, kdež jedli a pili. Vive not dal svolati sou-

sedy a představenstvo i z okol ních obcí. Výzvědné hlídky 

oznamovaly, že nový transport asi dvou set vozů od Červené 

Vody se blíží jen s nepatrným oddílem pruských vojáků. Tu 

sebral se Vivenot se svými vojáky a tlupou různě ozbrojené-

ho lidu a vyšel asi o dvanácté hodině vstříc pruským vozům.

Nešli daleko. Na bystřeckých polích, nedaleko ně jaké smr-

činy, se stala srážka, při které byly první vozy rozbity a i dva 

pruští vozkové zabiti. Kolik pruských vojáků celkem padlo, 

nedalo se přesně zjistiti, pravilo se však, že jich bylo raněno 

a pad lých celkem dvacet dva mužů. Ostatní pruské vozy se 

narychlo obrátily a uháněly zpět k Červené Vo dě. Při této 

půtce byli dva přítomní mladíci prus kým vojskem zastřele-

ni. Byli to František Skalický z Jablonného a Karel Kyllar z 

Jamného čp. 143 a dále jistá Františka Skalická byla Prušáky 

poraně na a svému zranění podlehla. U nás se o této ne šťastné 

noční půtce mluvilo brzo ráno.

Můj otec, když to uslyšel, velice se zachmuřil a pronesl, že 

se lid toho neměl zúčastniti, že měl ne chati vojáky jednati 

samotné dle své povinnosti, a jestli nedojde očekávaná posila 

včas, aby mohla Pru šákům čeliti,  že bude zle. Obával se, že 

Prušáci se budou mstíti na bezbranném lidu. Otec byl proto 

velice starostlivý. Ani snídaně mu nechutnala. My děti jsme 

se opětně dětským rozumem a bezstarost ností radovaly, že 

naši vyhráli a Prajz že měl ztráty.

Předpověď mého otce se vyplnila nejvíce na něm samém a 

celé naší rodině. Otec byl nucen vypíti onen hořký kalich až 

do dna. Bylo to osudné ne děle dne 22. července 1866.

 Mezitím, co byli lidé,  hlavně Jamenští, na ranní mši sva-

té, přišla od Cer vené Vody pruská pěší setnina, obsadila v 

Jablon ném všecky východy a hlavně kostel a nikoho z něho 

nepustili ven.

Když bylo po ranní mši, poručil pruský lajtnant Till, aby 

se kaplan svlékl z obřadního roucha a šel s ním, Když se 

lajtnant Till ale vzdálil ze sakristie, kaplan toho využil a z 

kostela upláchl k nám do Jamného a odtud pod Suchý vrch 

do lesů. Tam strávil celý den i noc a ještě den příští. Jídlo mu 

tam Jamenští donesli. Také starosta města Jablo nného uprchl 

z domova a delší čas se skrýval v ja menských lesích z obavy 

před zatčením a odveze ním do Kladska. 

Můj otec František. Stejskal, starosta obce Jamné, byl Pru-

sy vzat z kruhu četné rodiny malých dětí, vytržen od správy 

obce jako rukojmí za to, že někteří občané jamenští se zú-

častnili, jsou ce přinuceni četníkem Vivenotem a jeho vojáky, 

půtky u Jablonného v  místě zvaném Lubník.

Časně z rána vytrhla setnina z ležení, obsadila Jablonné 

a hledala jablonského představeného, čili purkmistra, jak se 

tehdáž říkalo. Otec byl vlečen s sebou. Postupovalo se dům 

od domu, přičemž vojáci drancovali kupecké krámy, při-

čemž vše, co bylo k snědení a vypití, neomaleně požírali. 

Proti ta kovému násilí se nedalo ničeho činiti. Každý z těch to 

postižených byl rád, že mu byl zachráněn život.

Purkmistr však nalezen nebyl, neboť, jak jsem již uvedl, 

byl pod ochranou jamenských lesů, kde se skrýval.

Na noc odtáhlo vojsko z města do jmenovaného tábora ku 

spánku. Zdálo se, že se Prušáci bojí ve městě zůstati z obavy 

před možným přepadením od rakouského vojska — husarů 

-  jak bylo Viveno tem slíbeno a obyvatelstvem očekáváno. To 

bylo také prozrazeno Prušákům.

Ráno bylo tábořiště opětně opuštěno a celá set nina se vy-

pravila k Jamnému. V čele setniny mu seli kráčeti její zajatci 

a rukojmí: jamenský starosta. a kromě něho ještě jeden ne-

bohý mladík z Jam ného, o kterém nevím, jak se jim dostal 

do rukou.

Celé Jamné bylo od dolejšího konce až nahoru prohledá-

no, taktéž prohlédnuty lesíky, veřejné i soukromé budovy, 

Přišli také k uzamčené myslivně, kde vylámali všechny zám-

ky, ale přece ničeho nenašli.

Nyní jest ještě nutno, abych se vrátil zpět k té době obleže-

ní jablonského kostela, jak napřed uve deno.

Na přímluvu tehdejšího pana faráře Lukesle byly ženské 

z kostela propuštěny asi o 11. hodině do poledne. Po jedné 

hodině odpolední  přibyli pruský setník a lajtnant asi se 40 

pruskými vojáky a 10 pruskými vozky ke kostelu. Z kostela 

bylo puštěno vždy jen 10 mužů, aby se mohli pruští vo jáci a 

vozkové na ně podívati, zda z nich někoho poznají, kdo tlou-

kl vozy. Tu se ovšem stalo, že za viníky bylo uznáno mnoho 

nevinných. Na koho pad lo podezření, byl nemilosrdně a ne-

lidsky podle ně mecké kultury bit, nejprve kolbami od pušek 

a pak 25 ranami na lavici holí. Mnozí přeskakovali hřbi tovní 

obrubu a prchali k Jamnému. Taktéž byli tři dosti těžce zra-

něni, neboť po nich bylo stříleno jako po škodné zvěři.

Co se toto u kostela dálo, přibývalo na náměstí zajatých 

a ze všech krámů snášeny provazy na svá zání nebožáků, ve 

velké většině nevinných, kteří měli býti dodání do Kladska k 

potrestání před vo jenský soud.

Právě v nestřeženém okamžiku, když jsme my děti nebyly 

ani doma, as po polední, přišli k nám ve značné síle Pru-

šáci, oblehli statek, nikoho více nepustili dovnitř ani ven, 

byl jich plný dvůr, ti, co byli v záloze, postavili pušky do 

jehlanu a rozlo žili se po dvoře na slámě, jako by se chtěli 

na delší dobu u nás utábořiti. Jiní vnikli do síně, kuchyně a 

světnice, matku a starší sestru s nejmenšími pla čícími dětmi 
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odstrčili od otce, žádajíce, že mají zlé ho psa na dvoře, pro-

vaz, by prý jej mohli svázati a učiniti neškodným. Otec jim 

sám vlastní provaz doručil, kterýmž ho ihned pevně svázali a 

jako zlo čince na rozkaz hejtmana Panevie od zoufalé rodi ny 

pryč odváděli k Jablonnému. Vojáci se rozběhli po dědině, 

a kde koho dopadli, hlavně na dolním konci, tak zatýkali 

a vázali a pryč odváděli. V Jab lonném je nakládali na vozy 

jako dobytek a odváželi k Cervené Vodě, aniž se kdo staral, 

jak jsou hla doví a oblečení. V Červené Vodě v obecní kolně 

něco k jídlu jim poskytla obec. Prušáci se o ně ne starali, jen 

silnou stráží je opatřili. Na druhý den byli dopravováni přes 

Králíky na Lipku a tam od tud přes pohraniční sloupy do 

Mittelwaldu v Prusku, 

kdež ubozí čeští zajatci za věrnost chovanou k Ra kousku 

byli na náměstí mittelwaldském ponecháni, na pranýři svá-

záni, vystaveni německé lůze k po všechnému hanobení, tý-

rání, posmrkání, poplivání a k tomu biti, až mnozí z úst a 

nosu krváceli. Tako vá se onoho času ukázala německá kultu-

ra, od nich Němců tak často vychloubaná, se kterou stále již 

tenkrát chodili na světové trhy.

Když dorazili do Bystřice, vedlo se jim podobně, ba ještě 

hůře. Přáli si a těšili se, by se již brzy do stali k cíli svého vě-

zení, by měli před hanobením a týráním pokoj, byť by to i 

jejich životy stálo.

Konečně dosáhli svého cíle, museli však ještě jed nou svoji 

křížovou cestu v Kladsku od lůzy vytrpě ti, podobným způ-

sobem jako v předešlých městech. Načež byli teprve zavřeni 

v kladské pevnosti málo živí hladem a utrpením. Mezi tisíci 

diváky, kteří ubohé zajatce přišli okukovati, je trýzniti a smrt 

oběšením jim oznamovati a přáti, našel se pouze jediný člo-

věk, který je politoval a potěšil, by se ne strachovali, že soud 

uzná jejich polehčující okolnost, že jim nebude lze nic nyní 

prokázati tím méně, když se prokázalo, že škodu způsobi-

lo rakouské vojsko. To byl jediný mírný a rozumný Němec, 

který na šim zajatcům vrátil odvahu. Ve vězení se jim ne vedlo 

dobře, druhý den bylo nejprve mytí a čištění, byli zavřeni do 

různých cel, dány jim slamníky vždycky na večer na dlažbu, 

ráno zase se odklíze ly na chodby. Živeni byli dvakrát denně 

brambo rovou stravou, k večeři slamník bez jídla. Nastaly vý-

slechy a vyšetřování, byl jim dán tlumočník, ně jaký vzdělaný 

pruský Čech, který otci jednou v ú straní svěřil, že má Čechy 

rád a s nimi drží, by se nestrachoval, že to dobře dopadne.“

A skutečně, dopadlo! Rakouské vojsko po nešťastné bitvě 

celkem uspořádaně ustoupilo k Vídni a výsledek zdlouhavé 

války by zdaleka nebyl jednoznačný. Navíc pruský kancléř 

Bismarck už měl v  hlavě příští válku s  Francií a ze všeho 

nejméně potřeboval znepřátelené Rakousko. Již v  srpnu 

byl  uzavřen v Praze  prusko-rakouský mír a naši zajatci byli 

z kladské pevnosti propuštěni domů. Rakouská diplomacie 

jim  i zmláceným Jablonským dokonce vymohla na Prusku 

fi nanční odškodnění.

A tak jamenský písmák mohl svoji knížku uzavřít:

„Rok 1866byl jinak na polní plodiny velice úrodný, zvláště 

len vyrostl velice jadrný a poplatný, jako v málo jiných letech 

i píce vyrostlo hojnost, tím se ztráty válkou nastalé částečně 

zacelily a odškodnily.

Vojáci se také s  nastalou zimou trousili na dovolenou 

domů, přišli všichni, nescházel nikdo, jenom několik z nich 

bylo pouze lehce zraněných, však již vyléčených a zhojených, 

do zajetí nepadl ani jediný. Byla radost v rodinách, zvláště 

kde měli syna jediného.

Všudy to považovali za zázrak, že 36 vojáků, kteří stáli 

před Prušákem, se všichni zachránění zachovali. Zázrak ten 

přisuzován zázračnému obrazu v kapli sv. Trojice v Jamném, 

do kteréž milosti se všichni odcházející vojáci poručili a 

sv.Trojici s  důvěrou pokorně vzývali a vyslyšení došli. Tak 

se vyprávělo a věřilo mezi starými živými pamětníky a tak se 

dodnes tvrdí.

Kvůli úplnosti těchto válečných pamětí zbývá ještě se zmí-

niti, že můj otec, tehdejší starosta Fran tišek Stejskal, dostal 

za své utrpení, obětavost a věrné služby pro vlast od panov-

níka stříbrný zá služný kříž s korunou dne 25. února 1867, 

který mu dne 10.června 1867 s velkou slávou od c. k. zplno-

mocněného komisaře Sigla byl připjat.

Stalo se tak současně s jablonským starostou Václavem 

Vackem, který byl poctěn křížem zlatým bez koruny.“

z pramenů čerpal Kvido Štěpánek

ředitel fi rmy

„Vod tý doby,Máňo, co sme vyhráli toho Progresívního
zaměstnavatele, probíhaj schůze vedení firmy už jenom takhle!“
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DIASHOW LEOŠE ŠIMÁNKA:
ALJAŠKA – POBŘEŽÍ PACIFIKU

A už je to tu zase. Co? No přece ty dlouhé zimní večery a 

počasí, že by psa nevyhnal! Každý tyto chvíle tráví po svém. 

Jelikož se vracím z práce už za tmy, i kdyby zrovna nebyl 

žádný sníh, na svou tolik oblíbenou zahrádku jít nemohu. 

S povděkem jsem tedy jeden takový večer přijala nabídku 

kamarádky a zúčastnila se diashow Leoše Šimánka v kultur-

ním domě v Ústí nad Orlicí. Představovala jsem si, že uvidím 

sluníčko, moře, krásnou přírodu, a to všechno vytvoří tro-

chu kontrast k současnému ročnímu období, i když samo-

zřejmě i na něm se dá najít něco pozitivního. Skutečně jsem 

se nespletla. Navíc jsem zjistila i spoustu informací o rodině 

a životě tohoto stále více známého českého cestovatele a dob-

rodruha.

Leoš Šimánek je rodák z nedaleké Chocně. Nebýt srpnové 

okupace roku 1968, nikdy by se z něho zřejmě cestovatel ani 

nestal. Odešel tak jako mnoho jiných do emigrace a záhy ho 

ovanul onen zvláštní duch dobrodružství, prostě touha po-

znávat a cestovat. Opustil Německo a usadil ve srubu v Ka-

nadě, odkud podnikal své výpravy po Yukonu a na Aljašku. 

Začal se plavit po celém Pacifi ku, a to jen na plachetnici či 

na člunu. Dostal se k Severnímu ledovému oceánu i do hor-

ké Austrálie, procestoval Rusko a obdivoval krásy Bajkalu.

 Po revoluci se vrátil a začal psát o svých cestách knihy a 

pořádat stále technicky dokonalejší diashow. Do cest zapojil 

i celou svou rodinu. Na svých toulkách vždy obdivuje krásy 

přírody, člověk a stopy jeho civilizace pro něho nejsou až tak 

důležité. Snaží se také většinu výpravy obejít bez výdobytků 

současného světa a žít v  souladu s přírodou – živí se třeba 

rybami či plody.

Téma letošní diashow bylo cestování člunem podél pobře-

ží Aljašky. Jednalo se o již starší cestu, která na přání diváků 

dostala nový háv - autor zveřejnil spoustu dosud nepubliko-

vaných fotek. Pan Šimánek přes dvě hodiny poutavě a za-

svěceně vyprávěl o svých zážitcích i zajímavých přírodních 

úkazech. Současně s  tím nám ukazoval nádherné přírodní 

scenérie aljašských ledovců, hor, řek i fj ordů. Společně se 

svou rodinou a kamarády se na- příklad přiblížili na rozdíl 

jednoho metru k medvědům baribalovi a grizzlymu. Stačilo 

málo a vše mohlo skončit velkou tragédií, nicméně zážitek 

to jistě musel být veliký! Jindy zase propíchli člun a nebyli 

daleko nejen od ztráty svých zásob, ale i životů. 

Tyto nebezpečné chvilky už tak nějak k  cestování patří. 

Jsou určitou daní za pohled na úchvatné ledovce, hory i 

moře. Diváci dále obdivovali úchvatné velryby, které cesto-

vatelé měli metr od sebe, i hejna lososů, kteří váží mnoho 

tisíc kilometrů, aby se zde rozmnožili, a pak zase cestují zpět. 

Právě lososi a jahody se stali nejčastější potravou dobrodru-

hů. Dozvěděli jsme se i to, čím se lze zabavit, když počasí 

nepřeje túrám, a že hru Člověče, nezlob se lze dobře vyrobit 

i z aljašských pařezů a stromů. 

Když jsem již úplně zapomněla na současné nevlídné po-

časí a obdivovala krásy nedozírných končin a dálek s prů-

zračným mořem, sluníčkem a nádhernými panoramaty, byl 

pořad u konce.

Co lze napsat závěrem? Obdivuji odvahu pana Šimánka 

a jeho blízkých neustále se pouštět do neznámých končin a 

často riskovat své zdraví. Na druhou stranu musím podotk-

nout, že rozhodně nemá nudný a stereotypní život jako celá 

řada z nás. Právě v cestování je velká dávka svobody. Svoboda 

jde však ruku v ruce se zodpovědností za své rozhodnutí, byť 

je třeba chybné. To se při takovém putování jistě o to více 

nemusí vyplatit. Celý pořad byl skvělý. Umožnil nám navští-

vit dálavy, kam se většina z nás asi jen tak nepodívá.

 Už nyní se moc těším na další diashow, do níž by měla 

vyústit cesta Leoše Šimánka s manželkou po ostrovech v In-

dickém oceánu, kterou dle svých slov hodlá autor podnik-

nout napřesrok. Budu jistě opět jednou z divaček, a to už je 

pořádný důvod, proč se těšit na nevlídné listopadové dny!

Hana Luxová

servis

Cestovatel Leoš Šimánek s jeho věrným psem, který v noci 
ochraňoval všechny před medvědy.

O ČEŠTINĚ NEJEN PRO ČECHY

Před 20 lety – v roce 1993 – se naposledy měnila Pravidla 

českého pravopisu.

Od té doby do češtiny přišla nová slova, dorostla další gene-

race uživatelů. 

Pravidla se začala rozvolňovat, správně je více variant.

Během 5 – 6 let se už budeme řídit novými Pravidly českého 

pravopisu.

Zatím se píše: 

advent, vánoční svátky, Vánoce, Štědrý den /24.12./,  
kostel svatého Bartoloměje, půlnoční mše, Pán Bůh, 
Panna Maria, Ježíš Kristus, betlém /jesličky/, Betlém /
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město/, koledy, Boží hod i Hod boží  vánoční /25.12./, 
Štěpán-2.svátek vánoční /26.12./ Nový rok /1.1./, Tři 
králové /6.1./, nový rok /2014/

JAZYKOLAMY

Strč prst skrz krk…

Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třicet 

tři stříbrných střech…

Také jste si na podobných jazykolamech lámali jako malí 

jazyk? Pojďme se vrátit do dětských let, vyzkoušet si některé 

další a příjemně se pobavit. :-)

Bylo-li by libo limo? Toliko nebylo-li by pivo.

Nejnekulaťoulinkovatější z nejnekulaťoulinkovatějších.

Dolar, rubl, libra.

Nejneobhospodařovávatelnější pozemek.

Dutý datel tady tudy dá tam tudy tyto dudy.

Jazykolam = slovní hříčka, která se obtížně vyslovuje a má 

za úkol procvičit obtížně vyslovitelná slova a slovní spojení

Alena Šafářová

učitelka

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

VOLNÝ ČAS

ČERTICE

5. prosince připravily naše milé kuchařky nečekaný oběd: 

Švédské stoly se prohýbaly pod tíhou výborných jídel,množ-

ství příloh, zákusků a dezertů. 

Nezbývá, než si přát: Jen více takových rautů!

redakce Občasníku

PO PŘEČTENÍ ČLÁNKU – KVALITA 
SVĚTOVÝCH ZNAČEK VERSUS 
MOTÚČKO

V Občasníku Léto 2013 jsem si se zájmem přečetl, kro-

mě jiných článků, sdělení Ing. Kvido Štěpánka o tom, jak se 

natrápil s několika výrobky renomovaných výrobců. Jen při-

pomenu, že šlo o motorovou sekačku zn. Honda, zahradní 

traktůrek z Agrostroje Jičín (vlastně dnes už francouzského 

Segu) a o sněžnou frézu Husqvarna. Dost mě to pobavilo, ale 

bohužel směrem ke zklamání, jak se to ve světě dnes vyvíjí.

Tak jsem si připomněl svoji vlastní zkušenost. Před lety 

jsem si koupil CD přehrávač japonské dobré značky Denon, 

který stál 6 000 Kč. Znalci ví, že nejchoulostivější je na ta-

kovém přístroji laserová mechanika. Prodavač špičkového 

obchodu s elektroakustikou mi  řekl, že nejdřív se poláme 

to, co se točí! Ještě dodal, že před časem měl reklamaci na 

několik takových přístrojů zn. Aiwa, a to nedlouho po uply-

nutí záruční doby. Právě ty laserové mechaniky. Ale abych 

nezdržoval, používal jsem svůj přístroj Denon ke spokoje-

nosti (ale ne moc často, takže přetížený určitě nebyl), ale asi 

do půl roku po uplynutí dvouleté záruční doby začal zlobit. 

V servisu vyměnili laserovou mechaniku, což stálo asi 1 500 

Kč, ale velmi brzo to začalo zlobit znovu. Tak jsem na pří-

stroj zanevřel a CD, když potřebuji, pouštím raděj přes PC. 

Další peníze jsem odmítl už investovat.

I vzpomněl jsem si, že jednou mně jeden známý vyprávěl 

(s nadsázkou zřejmě), že někteří výrobci dávají do dražších 

přístrojů čip, tzv. kurvítko. Není viditelný, odhalit ho tedy 

nemůžete. Funguje tak, že zanedlouho po uplynutí záruč-

ní doby způsobí, že nějaká součástka (určitě v  přístroji ta 

nejdražší) přestane fungovat. Oprava takového dílu je velmi 

nákladná, to aby spotřebitel zvážil, zda není lepší koupit pří-

stroj nový, nejlépe té samé značky. Taková je snaha výrob-

ce. Asi bude takový čip nejspíše duchovní, tedy nehmotné, 

povahy. Věřím, že tyto praktiky se budou šířit, protože pro 

mnoho výrobců je na prvním místě zisk. 

Tak jsem velmi kvitoval, po přečtení článku Ing. Štěpánka 

až do konce, že Isolit-Bravo do svých výrobků nic takového 

nedává. Proto tak dobře fungují po dlouhou dobu! Aspoň 

my s manželkou doma i v zaměstnání v blanenském Domo-

vě OLGA to můžeme s klidným svědomím říci.

Hezké Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2014 všem čte-

nářům Občasníku přejí

Jaromír a Jana Kratochvílovi

Domov OLGA, Blansko
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ROZHOVOR S MLADÝM, 
TALENTOVANÝM SPORTOVCEM 
MILANEM ŽEMLIČKOU (17 LET)

Milane, jaké byly tvoje sportovní začátky a kdo tě ke spor-

tu přivedl? Co tě přimělo k tomu, že jdeš cestou vrcholového 

sportu?

Někdy už  na začátku první třídy mně rodiče  poručili: 

„Musíš začít něco dělat, nebudeš se pofl akovat  jako spousta 

jiných dětí.“ 

Šel jsem se tedy podívat na kroužek karate, tam jsem se 

rozbrečel, že se mi to nelíbí. Druhá možnost byla podívat 

se do klubu klasického lyžování v Hlinsku, kde kdysi  spor-

tovala moje mamka.  A u této příležitosti jsem i nadále zů-

stal. K  vrcholovému sportu jsem se propracoval postupně 

až v biatlonu v Letohradě, když jsem po dvou letech začal 

vyhrávat české poháry a dostal se na své první mistrovství 

světa juniorů.

A proč ses rozhodl pro biatlon?
Pro biatlon jsem se ani nijak zvlášť nerozhodoval. Na dět-

ské olympiádě, kde jsem byl za hladké lyžování, mě oslovil 

Jirka Faltus z klubu Biatlonu Letohrad. Doslova řekl: „Pojď 

dělat biatlon do Letohradu a bude z tebe mistr!“ A splnilo 

se to.

Jistě jsi měl úplně jiné dětství než ostatní vrstevníci. Byly 

někdy chvíle, kdy ses na to chtěl vykašlat a užívat si  jako 

většina tvých vrstevníků? Závidíš jim někdy ten jejich ,,free“ 

život?

Dětství  jsem měl samozřejmě jiné. Většinu víkendů jsem 

byl na závodech a na horách za sněhem. Tam byla vždy dři-

na. Brzké vstávání v neděli, když ostatní děti mohly prospat 

dopoledne, hrozná představ! Chtěl jsem se na to vykašlat 

mockrát! I teď mívám pocity a ptám se sám sebe, proč se 

takhle dřu. Ve třídě slyším, jak se domlouvají třídní párty, ale 

já mám naplánované soustředění ve Švédsku nebo později 

v Itálii! Mohl bych mít mnohem pohodlnější život, bydlet 

s rodiči, po škole rovnou domů a nedohánět tu těžko uvěři-

telnou absenci. Ale pak mi dojde, že bych nic jiného už dělat 

nemohl. Baví mě to, mám už nějakým stylem zajeté koleje a 

měnit to nechci. Ale jedno je jisté. Bez stoprocentní podpory 

rodičů bych nikdy nedosáhl ani polovičních výsledků, což si 

většina lidí, hlavně rodiče jiných dětí, absolutně neuvědo-

mují.

Jaký je tedy tvůj denní rozvrh? Máš jasně daná pravidla 
pro každý den? 

Rozvrh na den? To je těžké takhle shrnout. Ráno škola, 

tedy když jsem v Letohradě a pokud není např. chřipková 

epidemie. To jsem vloni v nejdůležitější části sezóny nebyl 

týden ve škole, abych se udržel zdráv. Jinak mám celé od-

poledne tréninky a večer učení na domluvené zkoušky. Spát 

chodím dost pozdě.

Od 14 let bydlím sám, takže musím pečovat i o domác-

nost. Hondě času zabere třeba jen připravit si snídani, svači-

nu, večeři, udělat nákupy, vyprat, vyžehlit, občas vyluxovat 

a umýt koupelnu, také záchod a vytřít podlahy. To mají roz-

hodně moji vrstevníci jednodušší �. Když jede táta kolem, 

doveze mně vakuované jídlo z Brava. To je příjemné, ušetřím 

tím půlhodinu času, kterou mohu věnovat studiu. 

Škola asi musí jít někdy stranou. Jak na tebe koukají 
ostatní spolužáci, kteří do školy musí každý den a třeba 
nevidí vše, co za tvou absencí stojí? Pomůžou ti dohnat, 
co zameškáš, či tě moc neberou?

Ve škole máme úplně perfektní kolektiv. Jsou na mě už 

zvyklí a vždy se tak jako smějí, když se vrátím po dvou týd-

nech a zírám nevěřícně na tabuli, ale vždy mi rádi pomůžou 

vše dohnat. Chodím k  některým i na doučování. Uznávají 

moji práci.

Je někdy den, který jen tak profl ákáš? Kde a jak si doká-
žeš nejlépe odpočinout?

Je jasné, že při takovém vypětí musí sportovec i umět od-

počívat, ale je to jen velmi zřídka. Málokdy se stane, že je 

volný alespoň jeden den z víkendu. A  když se to přihodí , 

tak většinou vstávám k obědu a koukám na fi lmy. Musím 

naprosto vypnout, alespoň na půl dne, a k večeru se jdu učit, 

tedy když mám chuť. To je pro mě ideální odpočinek.

Prozradíš nám, jaké jsou tvé dosavadní sportovní úspě-
chy? A jaké jsou tvé cíle?

Určitě největší úspěch byl, když jsem se vloni kvalifi koval 

na mistrovství světa juniorů v Obertilliachu a umístil se nej-

lépe na 36. místě ve vytrvalostním závodě, ačkoli jsem tam 

ročníkově jako o 2-3 roky mladší neměl co dělat. A později 

evropská olympiáda mládeže v Rumunsku v Brašově, plus 

mistr ČR v biatlonu. Do budoucna bych se chtěl určitě pro-

bojovat do juniorské a později do seniorské reprezentace a 

zajet si světový pohár. Ale samozřejmě nikdo neví, co bude 

zítra, že?

A co sportovní vzor, máš nějaký?
Sportovní vzor, to je těžké. Těch je nespočet. Jsou to pro 

mě určitě jména jako O. E. Bjoerndalen nebo Martin Four-

cade . Ale nejvíce určitě uznávám Ondru Moravce, protože 

je to neskutečný dříč, a hlavně  proto, čím on si od dětství 

prošel,  jak si šel pro svůj sen a nezabalil to. To by většina lidí 

(sportovců) rozhodně nezvládla!

V příštím roce jsou ZOH 2014 v Soči. Ty nyní trénuješ 

v Letohradě, který odchoval Michala Šlesingra a Ondru Mo-

ravce. Jak vidíš jejich šance na těchto hrách?

Zimní  OH  prožívám hodně jako spousta lidí. Těším se a 

moc věřím celé reprezentaci, že to bude cinkat, protože mají 

našlápnuto jako nikdy předtím.
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Jaké je tvé životní motto, které tě vždy dokáže nakopnout, 

když už si myslíš, že to nejde dál.

Nikdy to nevzdávej, ne vždy vyhraješ, ale tvrdá dřina a 

poctivost tě podrží a zvítězíš! 

Milane, děkuji za příjemný rozhovor a věřím, že  na  ZOH  

2018 ti budeme již držet palce.

S Milanem Žemličkou mladším rozmlouvala Lucka Pávková

SaM

„Není to omyl! Náš předseda chce poslance šetřit
a kecy a žvásty nechá do parlamentu dovážet.

A vás jsme vygůglovali jako největší kecaly a žvanily
ve střední Evropě! Tak koukejte nakládat!“

PERLY ROZUMU

Bůh ti posílá anděly.  Ale i ty sám můžeš být andělem.

Phil Bosmans

Každý jsme anděl s jedním křídlem.  Abychom vzlétli, mu-

síme se obejmout.

Luciano De Crescenzo

Přátelé jsou jako andělé, kteří tě zdvihnou, když naše křídla 

zapomenou létat.

neznámý autor

Kdybych byl všemohoucí Pán Bůh, tak bych nechal i andě-

lům sem tam nějakou tu chybičku. On to asi taky udělal. 

Jinak by ráj musel být náramně nudné místo.

J.Masaryk

redakce Občasníku

PF 2014

IF  - KDYŽ

J.R.Kipling  /1895/

Když bezhlavost svým okem klidně měříš,

ač tupen sám, že nejsi bezhlavý,

když podezříván, pevně v sebe věříš,

však neviníš svých soků z bezpráví,

když čekat znáš, ba čekat beze mdloby,

jsa obelháván, neupadat v lež,

když nenáviděn, sám jsi beze zloby,

slov ctnosti nadarmo však nebereš.

Když umíš snít a nepodlehnout snění,

když hloubat znáš a dovedeš přec žít,

když proti triumfu i ponížení

jak proti svůdcům spolčeným jsi kryt,

když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova

lstí bídáků jsou pošlapána v kal,

když hroutí se tvé stavení a znova

jak dělník v potu lopotíš se dál.

Když spočítat znáš hromadu svých zisků

a na jediný hod vše riskovat,

zas po prohře se vracet k východisku

a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát,

když přinutit znáš srdce své a čivy

by s tebou vytrvaly nejvěrněj,

ač tep a pohyb uniká ti živý

a jen tvá vůle káže: Vytrvej!

Když něhu sneseš přílišnou i tvrdost,

když svůj jsi, všem nechť druhem jsi se stal,

když sbratřen s davem, uchováš si hrdost

a nezpyšníš, byť mluvil s tebou král,

když řekneš: “Svými vteřinami všemi

mně, čase, jak bych závodník byl, služ!“

pak pán, pak vítěz na širé jsi zemi –

a co je víc: pak, synu můj, jsi muž!      

z angl. přeložil Otokar Fischer

redakce Občasníku

DEN DÍKŮVZDÁNÍ

(THE THANKSGIVING DAY)

Vážení kolegové, dovolte mi podělit se s vámi tímto člán-

kem o jeden nevšední zážitek z  posledního listopadového 

víkendu, kdy jsme společně s manželi Sheri a Wesem Sta-

ff ordovými (Jackson, stát Mississippi), kteří v našem regionu 

žijí už bez mála rok, slavili Den díkuvzdání, anglicky Th e 

Th anksgiving Day. 

Nejprve trochu historie: Jedná se o tradiční severoameric-

ký svátek, který patří do období dožínek – je to vyjádření 
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vděku za úrodu, o kterou se dělili první američtí osadníci 

s  původními obyvateli Ameriky - indiány. První doložená 

oslava tohoto svátku se konala v Saint Augustine (Florida) 

už v roce 1621.  Ve Spojených státech amerických se tento 

svátek slaví každý čtvrtý čtvrtek v  listopadu na konci žní, 

tedy v rozmezí 22. – 28. listopadu. V roce 1941 byl dokonce 

ustanoven zákonem a jeho pravidelné konání přerušila pou-

ze II. světová válka.  Jde o federální svátek, což znamená, 

že ho slaví všechny státy Federace. V učebnicích se dozvíte, 

že se při tomto svátku sejde celá rodina (která je většinou 

roztroušená po různých koutech Spojených států) a že na 

stole nesmí chybět tradiční krocan s nádivkou, brusinkovou 

omáčkou a také dýňový koláč. Po celé 3 až 4 dny se Ame-

ričané veselí a baví s rodinou a přáteli, ve velkých městech 

se konají průvody v maskách apod. My jsme se však díky 

manželům Staff ordovým dozvěděli i jiné zajímavosti, napří-

klad to, že spotřeba krocanů na Den díkuvzdání dosahuje v 

USA údajně kolem 50 milionů kusů, přičemž váha jednoho 

svátečního krocana může být 8-15 kg. Každý rok prezident 

Spojených států učiní symbolické gesto a „omilostní“ jedno-

ho krocana, který prý dožívá svůj život v luxusu na některé 

z farem. Zda se však jedná o pravdivou informaci anebo je 

smrt krocana jen o nějaký „pátek“ odložena, nám Wes a She-

ri nebyli schopni potvrdit. 

Dále jsme se dozvěděli, že tento den je pro americké rodi-

ny natolik důležitý, že lidé neváhají cestovat tisíce kilometrů, 

aby se sešli u jednoho stolu, což způsobuje mimo jiné do-

pravní zácpy a úmorné čekání v kolonách. Muži často tráví 

tento den sledováním amerického fotbalu buď v TV, nebo 

přímo na hřištích a fandí svým oblíbeným profesionálním 

či jen high school týmům. Zatímco muži fandí, ženy listu-

jí v reklamních letácích a plánují nákupy, neboť následující 

den, tzv. Black Friday, je dnem obrovských slev. Některé su-

permarkety otvírají dokonce už ve čtvrtek o půlnoci a před 

obchody se tvoří dlouhé fronty. Slevy se vztahují pouze na 

určitý počet kusů, takže kdo chce nakoupit výhodně, musí si 

opravdu pospíšit. Největší časové ztráty vznikají přebíháním 

z  jednoho marketu do druhého, a tak na internetu existu-

je spousta zaručených návodů, jak tento čas minimalizovat, 

včetně toho, že si do navigace zadáte GPS souřadnice všech 

obchodů, které chcete navštívit, a optimalizujete délku tra-

sy. Další vychytávkou je najmout si za pár dolarů nějakého 

teenagera, který odstojí fronty za vás, abyste mohli zůstat 

pěkně doma v  teple, nebo si čekání ve frontě zpříjemnit 

četbou oblíbené knihy na skládacím lehátku, jež nesmíte 

zapomenout vzít s sebou…. Další velmi nepříjemnou zále-

žitostí je nekonečné čekání u pokladen. Tomu se lze údajně 

vyhnout tím, že si vybrané zboží schováte někde na tajném 

místě v supermarketu (například v nějaké lednici nebo v ji-

ném velkém spotřebiči), a pak, až fronty opadnou, se do ob-

chodu vrátíte, zboží si vyzvednete a zaplatíte. Zkrátka zjistili 

jsme, že nejen Češi, ale i Američané jsou v mnoha ohledech 

značně vynalézaví…

Ale zpátky k  tradicím a našemu večeru! Sváteční krocan 

s nádivkou, brusinkami a pikantní tradiční omáčkou nazý-

vanou „ gravy “ byl vynikající. Namísto dýňového koláče 

se servíroval jablečný koláč s  oříšky a se šlehačkou, ale to 

myslím nebylo nijak na škodu. Každý host, jelikož se přeci 

jenom jedná o svátek vděčnosti, a to nejen za úrodu, měl 

možnost zamyslet se nad tím, co dobrého za tento rok prožil 
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a jak dobře se má, přestože si nemůže dovolit pořídit si vše, 

co by chtěl a nebo potřeboval. A to je, myslím, hlavní posel-

ství celého svátku!

Pavel Marek

Marketing and Sales

JAKOU ROLI DALI JÍDLU NEVĚDOMKY 
NAŠI KLASICI?

Jídlo je součástí snad všech známých českých pohádek. 

Chudí v nich mají hlad, bohatí se přejídají a šťastné konce 

se slaví hostinami! Většinou není jídlo hlavním motivem, ale 

nelze ho nevnímat. Těžko se dá předpokládat, že například  

Božena Němcová si v 19. století sedla a řekla si, že do pohád-

ky napíše poselství stravování. 

Položme si však otázku, jakou roli dali jídlu nevědomky 

naši klasici?

Obecně vzato – jídla je v pohádkách buď dostatek, nebo 

nedostatek. Dělí hrdiny na chudé a bohaté. Chudí si vysta-

čí s chlebem a vodou, bramborami a mlékem a jsou samo-

zřejmě fyzicky zdatnější. My v tom máme jasno, ale nabízí 

se  otázka, jestli by k tomu dítě, které se na pohádku dívá 

s námi, nemělo dostat pro jistotu nějaké vysvětlení. Je dobré 

mu vysvětlit, že bohatí lidé, kteří se přejídali a jedli nezdravě,  

vinou toho  nežili dlouho.  Je dobré  mít blahobyt, ale stoly 

by se měly prohýbat zdravým jídlem!  Na chudých by si dítě 

mělo uvědomit, že zásluhou fyzické práci jsou ti lidé štíhlí a 

mají svaly. Pobývají také na vzduchu, prožívají radost a  díky 

tomu oplývají zdravím. Je to dobré poselství nejen pro dítě, 

ale i pro lenivé dospělé!

Na pohádkových hostinách také málokdy chybí sladkosti. 

Ale po sladkém touží i ti chudí – vždyť právě v chalupách 

se pečou ty nejlepší buchty nebo koláče! Je ale zapotřebí si 

uvědomit, že dříve bílý cukr nebyl a v pohádkách se vařilo a 

peklo pomocí medu, ovoce, nikoli pomocí chemického cuk-

ru. Vždyť ani mouka nebyla bílá, ale celozrnná a v 19. století 

neznali ani éčka, ani přesolené kořenicí směsi. Z dnešního 

pohledu tehdy bylo všechno vlastně…bio!

Co bylo tehdy stejné jako dneska, to je fakt, že alkohol je 

metla lidstva. Na zámku nikdy nepili vodu, jen víno, pivo, 

medovinu. V  tom pohádky nedávají moc dobrý příklad, 

avšak dětem lze vysvětlit, že víno i pivo se tam popíjejí  pou-

ze ve slavnostním okamžiku, jen jednou začas…

Když to sečteme a podtrhneme, z výživového z hlediska 

nakonec nemusí být pohádky tak velkým průšvihem. Stačí, 

když budeme dbát na jídlo, které dáváme dětem při sledová-

ní pohádek, v nichž se třeba i nezdravě hoduje.

 Důležité je, aby u nich dítě hodovalo zdravě. A my spo-

lečně s ním.

Pavla Maixnerová

kancelář Lisovny

PROCITNEME VČAS?

Před sto lety, v  začínající zimě roku 1913, byla Evropa 

na vrcholu rozkvětu. Ještě nikdy v dějinách nebyl život tak 

pohodlný, vzdálenosti tak krátké a technické novinky tak 

oslnivé. Lidé se plavili po oceánech, jezdili vlaky a celkem 

normální začínaly být sériově vyráběné automobily. Běžně se 

chodilo do kina, jezdilo na dovolenou a lidé byli fascinováni 

konzumem. Světový obchod se odehrával v řádu hodin v ak-

ciích na burzách, svět procházel nebývalým obdobím pro-

sperity a hlasitě se probíraly názory na zbytečnost státních 

hranic. Evropané si užívali přes 40 let trvající mír a ve velké 

většině sdíleli názor starosty malého bavorského městečka, 

který do místního novinového plátku napsal: „Děkuji Bohu, 

že žiji v této požehnané době. Ideály rovnosti a bratrství po-

sunuly náš svět k trvalému míru“. 

To vše se v několika následujících měsících zhroutilo a svět 

zasáhla katastrofa s 20 miliony mrtvých, 21 miliony zraně-

ných a zmrzačených a nevyčíslitelnými ztrátami. Překvapení 

a šok Evropanů z vypuknutí války byly tak velké, že historici 

dodnes nedokážou najít spolehlivé vysvětlení. Copak nikdo 

nic netušil? Nebyl nikdo, kdo by před hrozící apokalypsou 

varoval? 

Zamýšlím se nad tím stále dokola. Když vidím fi lm pro 

pamětníky a odmyslím si věci kolem, pořád si říkám: „Vždyť 

to byli lidé jako my!“  Sice neměli internet ani  televizi a 

nemohli obletět svět za 40 hodin, ale v naprosté většině věcí 

byli stejní. Vedli běžný život se všemi jeho radostmi i starost-

mi. Pak se vše změnilo jako mávnutím kouzelného proutku-

…a mne napadá jediná otázka. Jsme poučení? Dokážeme 

podobnou hrozbu odhalit včas a zabránit jí ?

Při pohledu na naši dnešní společnost jsem spíše skeptický. 

Máme sice obrovskou výhodu, že všechny myslitelné hrůzy 

zde již byly a můžeme se z nich poučit, ale…jsme toho vůbec 

schopní?

To, že si dnešní doba libuje v bulváru, povrchnosti a kon-

zumu, je bohužel věc známá a mnohokrát skloňovaná. Stačí 

si pustit televizi, poslechnout rádio nebo projít internet a 

hned dostanete dávku od všeho najednou. I člověk, který 

se těmto věcem vyhýbá, není zcela imunní. Utéct totiž není 
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kam! Pokud chcete normálně existovat a ke své práci využí-

vat internet, poslechnout si běžné zprávy nebo si třeba pře-

číst ekonomickou rubriku, výše zmíněný mix hnusu si vás 

spolehlivě najde. Vždyť kolikrát jste bezděky zaslechli (aniž 

jste ho vyhledávali) jméno Ivety Bartošové při mediálním 

probírání jejích eskapád? 

Ve vztahu k výše uvedenému bych očekával glorifi kaci hod-

not, výchovu mladé generace odkazem na morální autority a 

zaměření na poučení z historických událostí. Ale dnešní člo-

věk tohle nechce. Je to pro něj otravné a nezajímavé, vždyť 

přece mnohem zajímavější je Blesk, TV Nova či Facebook. 

To, jak jsme se jako společnost vzdálili od reality, jsem si 

plně uvědomil při své poslední návštěvě Prahy. Na svých 

toulkách jsem si vyrazil Starým Městem k  Vltavě a zvolil 

jsem cestu Pařížskou ulicí. Snad nic nepředstavuje větší zhý-

ralost a hloupost  než tato „prestižní“ adresa zbohatlíků s ob-

chody všech možných značek. Tak třeba zde běžně narazíte 

na hodinky za 830 tisíc korun, kabelku za 200 tisíc, šátek za 

80 tisíc… Když jsem procházel po chodníku, strhla se mela. 

Z jakéhosi butiku vyběhl houf fotografů a novinářů a začal 

kolotoč rozhovorů a focení jakési mladé bulvární hvězdičky, 

ověšené nákupními taškami (prý to byla nějaká moderátor-

ka, ale nikdy jsem ji neviděl). To by asi nebylo nic výjimeč-

ného. Z  jedné z  tašek jí vypadly v zápalu nadšení boty na 

chodník. Zvedla je se slovy „tady v Pařížský mají i popsaný 

kanály“, což společnost velmi pobavilo. Když estráda skon-

čila, šel jsem se na ty „popsaný kanály“ podívat. Na mosazné 

destičce, zasazené do dlažby stálo: 

Zde bydlela

Eva Abelesová

Nar. 1930

Deportována 1941 do Lodže

Zavražděna tamtéž.

Přihlouplá bulvární star totiž ani netušila, že ten „popsaný 

kanál“ je Stolpersteine - paměťní kámen, připomínající oběti 

holokaustu, který se pokládá před dům, z něhož byl dotyč-

ný člověk nacisty deportován do koncentračního tábora a 

tam zavražděn. Ve své omezenosti to ani tušit nemohla. A 

tak houf fotografů, místo aby se věnoval tomuto záslužné-

mu projektu, plýtval časem a prostředky na publicitu bezvý-

znamné divy. Jak typické! 

A tak stejně jako před sto lety jsme i my na vrcholu roz-

květu, žijeme život tak pohodlný, že v celých dějinách nemá 

obdoby, a stejně jako naši předkové jsme fascinováni konzu-

mem a povrchností. Nezbývá než se modlit, aby to naše pro-

citnutí nebylo stejně brutální, jako tomu bylo před sto lety!

Martin Šlesingr

personalista

PŮJČKY - EXEKUCE - INSOLVENČNÍ 
ŘÍZENÍ

V předvánoční době lidé podléhají snadněji tlaku médií na 

výhodné nákupy. Mnozí nabývají

přesvědčení, že pokud nebudou pod stromečkem hory dár-

ků, žádné Vánoce se nemohou konat.

Takového potencionálního klienta vyhledávají nesolidní 

společnosti, které nabízejí “ výhodné

půjčky“ s často tak lichvářským úrokem, že se lidé snadno 

ocitnou v platební neschopnosti.

A tak si půjčí jinde, aby mohli splatit první půjčku, a pak 

další a další. Nakonec nejsou

schopni  splácet vůbec nic. 

Nastupuje exekutor, který vystaví exekuční příkaz. Pokud 

dlužník

pracuje, exekutor  nařídí zaměstnavateli exekuci srážkou ze 

mzdy povinného.

Protože se ve své  praxi  setkávám s dotazy, kolik že jim vlast-

ně bude sraženo z výplaty,

pokusím se na jednoduchém příkladu vysvětlit:

Vždy se vychází z čisté mzdy za konkrétní kalendářní měsíc.

Příklad:

Dlužník je ženatý, má 2 děti. Má 1 přednostní a 1 nepřed-

nostní pohledávku. Mezi  přednostní

pohledávky patří výživné na děti, nedoplatky na zdravotním 

a sociálním pojištění, nedoplatky

na daních.  
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Čistá mzda za říjen 2013 je 23 000,--Kč.

Nejprve  se zjistí tzv. nezabavitelná částka /dále jen  NČ/

Dlužník    6064,67 Kč

Manželka 1516,17 Kč

Děti   2x  1516,17 Kč

Celkem NČ   10 613,18 Kč

Od čisté mzdy se odečte NČ /23000 – 10  613,18 Kč=  

12 386,82 Kč/

Částka převyšující 9097,--Kč se zabavuje plně /12 386,82 

Kč – 9097 Kč=3290,-- Kč /

Zbylých 9097,--Kč se rozdělí na třetiny:

1/3,tj.3032,--Kč – pro nepřednostní pohledávku 

2/3,tj.3032,--Kč- pro přednostní pohledávku

3/3,tj. 3033,-Kč- zůstává vždy dlužníkovi.

Dlužník tedy dostane NČ,tj. 10 613,18 Kč + 3/3 z 9097,-- 

Kč= 13 646,--Kč

Exekut. úřadům se odešle celkem :3032,--Kč+3032,--Kč+ 

3290,--Kč=9 354 ,--Kč

V podstatě dlužníkovi zůstává stále stejná částka, pokud se 

mu nezmění výše NČ.

Určitým řešením, jak  uniknout z často začarovaného kruhu 

exekucí, protože se dlužné

částky navyšují o náklady řízení, odměny exekutorů a úroky, 

je insolvenční řízení.

Pokud je dlužník schopen uhradit alespoň 1/3 svých dluhů, 

je za určitých podmínek

po 5 letech možnost oddlužení. Srážky ze mzdy jsou na stej-

né výši, avšak neposílají se

exekutorům, ale insolvenčnímu správci, který částku rozdě-

luje podle stanovených procent

pro každého věřitele zvlášť.

Nejlépe, jak se vyhnout těmto opravdu nepříjemným situa-

cím,je vyhýbat se

obloukem  pochybným společnostem,ohlídat si svoje účty, 

protože leckdy z nezaplacené

složenky vyběhnou při exekuci další desetitisícové náklady, 

naprosto zbytečně vyhozené

peníze, které se jistě dají použít na příjemnější věci. 

Hezké Vánoce!

Věra Kalousová

mzdová účtárna

„Jirko, Bravoska sice je vynikající pomocník na buchty,
ale tady ti nebude moc platná!“

STOJÍ TO ŽENÁM ZA TO?

Poslední dobou se mně stává, že potkávám ženy „přestroje-

né“ za muže. Musím říci, že se mně to vůbec nelíbí. Nejhorší 

vlastnosti nás, mužů, jako by přebíraly ženy. 

Na začátek musím poznamenat, že se v  žádném případě 

nejedná o běžný kariérismus. To je naopak mnou uznávaný 

proces a fandím všem ženám, jež se prosazují mezi muži, 

kteří jsou mnohdy jejich těžkou konkurencí. 

Ženy tady prostě jsou, mnohdy velmi úspěšné, naprosto 

běžně konkurují mužům v disciplínách, kde by ještě před 

pár desítkami let neměly šanci, a to je dobře! Jsou prostě 

lepší než muži, to se musí nechat!

To, s čím se poslední dobou setkávám, je převzetí těch nej-

horších mužských vlastností některými ženami. Například 

na silnici. Já hodně cestuji v autě, a když pospíchám, tak se 

s tím moc nemazlím. Naštěstí nás omezují čím dál krutější 

sankce za porušení rychlosti, takže je třeba zachovat klídek.

 Ale co to? Poslední dobou se mně čím dál častěji stává, že 

dojedu auto, které prostě jede pomaleji, / jinak bych ho asi 

nedojel, že/ a najednou se řidič rozhodne dělat problémy. 

Začne závodit, vymýšlí potíže bránící k  jeho předjetí, jede 

nekontrolovatelným stylem brzda plyn, v zatáčkách evident-

ně jede přes svoji hranu, plave, tančí tam naprosto zběsi-

lým způsobem. Když mně dojde trpělivost a jdu přes něj, 

podívám se do pravého okna a spatřím ženu! V momentě, 

když předjedu a šlápnu na to, vzdálí se v zrcátku, zpomalí 
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na svých osmdesát a již ji neuvidím. Spoustu takových ne-

vyrovnaných žen s určitou dávkou ješitnosti jsem již potkal. 

Ta nejhnusnější vlastnost, co snad chlapi mají, sedla na ženy! 

Přijde mi, že si dokazují být něčím, čím nejsou a nikdy ne-

budou.

Co se to vlastně děje? Že by fenomén emancipace přešel 

do nové dimenze?

Podle mě to našim, jinak krásným a chytrým ženám, velmi 

škodí. Mohly by tuto vlastnost lehce přeskočit a tu obrov-

skou energii, kterou vynakládají do těch nejhorších vlastnos-

tí, které existují, věnovat například do rozvoje muže. Odstra-

nit jeho špatné vlastnosti  a udělat ho prostě lepším, protože 

jsou to právě ony, kdo stále na ně poukazuje.

No a co říci na závěr? Podle statistik jsou ženy lepšími řidi-

či než muži, tak ať jim to vydrží co nejdéle!

Milan Žemlička

vedoucí D5

CENNÉ ZKUŠENOSTI ZE SILNIČNÍHO 
PROVOZU…

Co se týče silničního provozu, něco jsem již zažil, mám 

spoustu vychytávek a zkušeností, a tak bych se rád s vámi o 

ně podělil.

Léta jsem jako největší „hrdina“ jezdil bez pásu a poté, 

co jsem viděl chlapa napíchnutého a sténajícího na volantu, 

jsem vše přehodnotil. Dnes si bez zapnutého bezpečnost-

ního pásu připadám jako nahý. Mnohdy si ho ještě řádně 

utáhnu, když jedu nějaký extrém nebo když to valím po dál-

nici, zatáhnu za pás směrem nahoru, tím si upevním pozici 

v sedadle. Bezpečí především!

Protože se celé dny setkávám s různými chybami sváteč-

ních, ale i profesionálních řidičů, poukáži na ně. Třeba se 

jich vyvarujete.

Výjezd na hlavní silnici při odbočení vpravo. Je to takové 

to najetí na silnici doprava, jako když se odjíždí od naší fab-

riky. Rozhlédnutí vlevo a už už pomalu najíždět na hlavní. 

Až při najíždění sleduji, jestli nejede někdo v  protisměru. 

Když tam je, tak na něj troubit, co tam jako dělá?? To je 

velmi špatné.

 Každý se totiž dívá nejdříve vlevo, protože je jasné, že tam 

jezdí více aut. Takový řidič se pomalu pouští bez rozhlédnutí 

doprava na hlavní, ani se tam nepodívá. V obci běžná pra-

xe!!! V tu chvíli jedete přímo pod auto, které je v protisměru, 

protože holt předjíždí. 

Pozor -  předjíždění na rovném úseku v obci na křižovat-

kách tvaru T je naprosto legální věc. Z pozice toho, kdo na 

komunikaci najíždí, je to nedání přednosti. Bum bác a je to! 

Základem je podívat se na obě strany, na kratší stranu dva-

krát. Na tu se mimochodem díváme jako naposledy, protože 

tam je největší pravděpodobnost, že se objeví auto, a pak 

teprve mohu vyjet na takto ověřenou komunikaci. Nikdy 

nenajíždějte na komunikaci bez kvalitního rozhlédnutí na 

obě strany!

Když jsme u těch předností. Jedete si poklidem městem a 

najednou vozidlo záchranné služby na houkačce. Vždy, když 

o něm víte, zapněte čtyřky, to je signál pro něj, že ho re-

gistrujete! Dále, když se k vám blíží, zastavte, nikdy nevíte, 

kam vlastně jede. Stalo se, že byl v parku mladík po nějaké 
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nehodě. Proti mně jela záchranka, já na pohodu dojížděl při 

chodníku s tím, že se lehce mineme. Sanitka však na posled-

ní chvíli změnila směr, najela proti mně, vlítla na chodník 

a valila do parku ke zmíněnému mladíkovi. Kdybych do 

ní narazil, vše bych zavinil já, protože oni blikali a houkali. 

Myslete na to, že se nikdy nedá předvídat, jaký bude směr 

vozidla záchranné služby.

A do třetice -  pohybující se rychlé auto ve městě nebo 

jinde. Nedělejte nikdy potíže tomu, kdo pospíchá. Když je 

to magor, tak akorát zvyšujete jeho agresi. Ale hlavně nikdy 

nevíte, jaký má k tomu ten člověk důvod. Může mít ve voze 

zraněného člověka, který potřebuje naléhavou pomoc, může 

vézt ženu do porodnice… Když se pak najde někdo, kdo 

chce takového člověka vychovávat a najíždí mu do cesty, je 

to velmi nepříjemné.

Zásada číslo jedna -  správný posed. Nesnáším nakloněné 

sedačky. Málokdo ví, že jen kolmý posed v  autě zaručuje 

přesný kontakt mozkového centra s podvozkem vozu. Veš-

kerá čidla lidské reakce jsou v páteři, ta ale sbírá přesné im-

pulsy o tom, co se děje, jen když je kolmá k podvozku auta. 

Posed nemusí být pochopitelně úplně kolmý, ale čím méně 

nakloněný, tím lépe. Správný posed je nedílnou součástí 

vaší včasné reakce na krizovou situaci. Dále je to správná 

výška posedu. Nemám rád, když si menší ženy nezvednou 

sedačku, když skočí do auta po svém vysokém muži a pak 

za volantem nejsou vidět. Je jasné, že nemůžou mít správný 

výhled z vozu, ale pozor, také nemohou mít správný brzd-

ný účinek při krizovém sešlápnutí brzdy, protože mají nohu 

pod špatným úhlem. 

Samotné brzdění je pak specifi cká věc. Předpokládám, že 

máte většinou ABS, pak je nutné při krizové situaci sešláp-

nout pedál pořádně, odborníci říkají brutálně. Není vůbec 

na škodu najet někam na rovný úsek, přesvědčit se, že nemá-

me někoho za sebou ani před sebou, auto rozjet na 100km/h 

a pak zkusit zastavit na co nejkratším úseku. Jen ten, kdo má 

toto natrénované, dokáže v krizové situaci včas a bezpečně 

zastavit. Jednou jsem tento test  zadal svojí dceři a dopadlo 

to tak, že jí sklouzla špička moderní obuvi z pedálu a brzdění 

se nekonalo. Ta koukala, co se mohlo stát, kdyby se nejedna-

lo pouze o můj test. 

Dále se stává v zimě, že máte na dojezdu před hlavní ko-

munikací vybrzděný pruh na úplný led. Ale co je horší, je 

to jen pod levými nebo pravými koly. ABS začne přerušo-

vat podle nejodlehčenějšího kola a auto na nejmodernějším 

brzdovém systému prakticky nebrzdí. Vám ťuká do pedálu, 

což znamená, že přerušuje, a vy se můžete domnívat, že je to 

max. Tak pozor! Není to max! Je to reakce na to jedno kolo 

na ledu. Vy musíte tlačit na pedál brutální silou a hledat lepší 

podklad, což znamená najet trochu vpravo, a pokud nejede 

nic v protisměru, tak vlevo. Musíte se s autem dostat na pod-

klad, kde není led. Někdy je lépe skočit na chodník, na kte-

rém pochopitelně nikdo nestojí, než vletět do hlavní silnice 

a střetnout se s jiným vozem. Pozor na lampy a značky �.

Dále je dobré vědět něco o možnostech vozu, např. že třetí 

převodový stupeň se nechá u běžných aut vytočit krátkodobě 

až ke 120km/hod. To je pro případ, kdy slabší řidič předjíždí 

a najednou nemá čas řadit a neví, co dělat, když tam má 

90km/h. Za ním se to zavřelo a vdáli v protisměru jedou 

auta. Je dobré prostě vědět možnosti. Také občas nastane si-

tuace, že je třeba přidat plyn a rychle odjet. Ve vyhlášce je na 

to pamatováno a jmenuje se to stav nouze.

Opačná strana mince je, že hodně řidičů překáží poma-

lou jízdou. Je třeba vědět, že když jedete podle tachometru 

50km/h, tak ve skutečnosti jedete kolem 46km/h, což může 

přivést spěchající řidiče  k šílenství. Je rozhodně dobré jezdit 

podle předpisů, ale pokud někdo skutečně zdržuje, je to na 

pováženou. Spousta řidičů se bojí, aby nepřekročila padesát-

ku, jedou radši lehce pod ní a ve skutečnosti jedou čtyřicít-

kou. Takový řidič přispívá k nervozitě ostatních a k vytváření 

přestupků těch, co ho za obcí předjedou.

Určitě si osvojte zip a řazení do něj. Nemám rád, když 

v přecpaném městě řidiči využívají jen jeden průjezdný pruh 

ze dvou, které tam jsou, a ten druhý nechávají volný ze stra-

chu, že se nezařadí. Ten, kdo je znalý předpisů a jede do 

toho neprůjezdného a rozumně požaduje řazení do zipu, je 

pak napadán těmi ostatními, kteří vůbec netuší, co se děje. 

Nemají ani potuchu, že právě oni porušují předpisy a místo 

komunikace o délce 500 m ve dvou pruzích  stojí v jednom 

a zabírají ve městě dvojnásobek, což je 1000 metrů komuni-

kace, čímž blokují celé město. Zajímavé, že?

Myslete také na to, že když parkujete za náklaďákem nebo 

za dodávkou, tak o vás neví, protože se osobák za ním úplně 

ztratí. On pak couvne a máte problém. Nebo když parkujete 

na parkovišti vedle auta, které má plný rejd, občas se stane, 

že pak řidič sešlápne plyn, auto uhne do boku a vy máte na-

bořený blatník a nikde nikdo, protože ujede. A v neposlední 

řadě dávejte pozor ve městě na lidi na invalidním vozíku! 

Nejsou vůbec vidět a najednou je máte na přechodu. Zrak 

máte seřízený do výšky hlav dětí, tak lehce nad jeden metr, 

ale vozíčkáři jsou mnohdy ve výšce okolo 70 cm. Pozor na 

ně!

Jedna šikovná věcička jen pro pokročilé řidiče. Když před-

jíždíte v zimě na břečce, která se drží uprostřed silnice, tak 

vám na ní auto zpomalí, protože se začnou prokluzovat kola. 

Je to ten typický pruh břečky uprostřed silnice. Systém regu-

lace prokluzu to vyhodnotí jako prokluz a vypne vám přívod 

paliva. Pak to funguje tak, že se dáte na předjíždění a auto 

vám v  té nejméně vhodné době začne zpomalovat, neboli 

neposlouchá vás podle vaší nohy na plynu. To se dá zajistit 

tak, že se na chvíli vypne tlačítkem off , v některých vozech 

je to ASR apod. V tu chvíli auto funguje přesně podle ply-

nového pedálu, je ale vypnutý bezpečnostní prvek, a tak je 

třeba ho včas zapnout do polohy hlídání prokluzu. Nikoho 

ovšem nenavádím, jen se dělím o své zkušenosti. To samé 

používám, když se v zimě zahrabu a potřebuji se prohrabat 

na pevný podklad. Někdy skutečně zabere jen pořádná hra-
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bačka, jak se říká.

No a protože se blíží zima, dám jednu dobrou radu na 

závěr. Když jedete v zimě na kluzkém podkladu a dostanete 

se do potíží smyku, vždy je základ sešlápnout spojku, a to 

někdy i v kombinaci s brzděním. Kola se musí oddělit od 

motoru a hledat adhezi nezávisle na motoru a převodovce. 

Špatní rádci tvrdí, že je třeba v zatáčce při smyku sešlápnout 

plyn a že vás to vytáhne. Určitě to není pravda. Umí to jen 

1% řidičů, většinou v SUV, to je s pohonem 4X4 a mnohdy 

ani to ne. Věřte mi, je to velmi citlivá věc a 99 řidičů ze 100  

to nevyjde. Spojka vede 99:1. 

Jezděte tak, abyste nepřekáželi a zároveň se nedostali do 

zbytečné kolize!

Tak třeba příště přidáme další zkušenosti.

Milan Žemlička

vedoucí D5

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

DOBROČINNOST
ČAS VÁNOČNÍ…

Blížící se Vánoce s Novým rokem přinášejí spoustu nadějí 

a přání. Očekáváme, že   koncem starého roku a začátkem 

nového přijde nějaká změna, něco jiného, co přemění náš 

život. Především, že naše běžné dny budou jiné, že přijdeme 

s něčím novým, s něčím revolučním, neočekávaným a ne-

všedním. Může se to týkat nalezení nového koníčka či  spl-

nění věcí, které dlouho odkládáme. 

 Pro spoustu z nás jsou samozřejmé triviální události, jako 

je návštěva výstav, kroužků či společnosti. Jsou však i mnozí, 

kteří toto znají pouze z obrázků nebo fotek, buď  důsled-

kem nějakého handicapu, nebo nedostatkem fi nančních 

prostředků.

Tito lidé nechtějí, abychom je litovali, přejí si pouze, aby-

chom je přijali mezi sebe, sdíleli s nimi radost i smutek.  Pro-

to se jim nějakým způsobem  snažíme pomoci. Buď tím, že 

jim nabídneme práci, s níž nejčastěji přichází i nový smysl 

života, nebo jim pošleme  jakoukoli fi nanční částku, která 

pomůže splnit některé jejich sny.

Nemoc nebo postižení představují pro člověka mimořád-

nou zátěž, která je zkouškou odolnosti i výzvou pro nemoc-

ného jedince i jeho rodinu, přátele a ošetřovatelský personál. 

Současně s sebou přináší řadu omezení a zásadních změn 

ve způsobu života. Tyto osoby mají situaci o to složitější, že 

jejich postižení zvětšuje rozpor mezi potřebami a možnostmi 

je naplňovat. Tuto propast jim pomáhají překonávat jedinci 

či fi rmy, které se o ně starají a pomáhají jim buď fi nančními 

prostředky, nebo věcnými dary.

Radost a vděk nemocných jsou nepopsatelné a hlavně 

upřímné, o čem svědčí dopisy a poděkování, které nám vel-

mi často posílají. Vyjadřují své díky, posílají fotografi e, píší 

nám o úspěších, kterých dosáhli zásluhou toho, že jsme jim 

poslali peníze na invalidní vozík, zajistili rehabilitaci nebo 

pomohli splnit nějaký sen. 

Naše pomoc se nezaměřuje jenom na děti, ale i  na staré a 

opuštěné lidi. V letošním roce jsme organizacím,které se na 

tuto pomoc zaměřují, poslali více než  400 000 Kč.

Dne 21. 2. 2013 byl založen Nadační fond S námi je tu 
lépe!, který slouží k podpoře projektů vedoucích ke zvýšení 

kvality poskytované péče pro pacienty  Orlickoústecké ne-

mocnice. Projekty navrhují primáři jednotlivých oddělení a 

správní rada vybírá ty nejvíce přínosné a potřebné a přiděluje 

jim fi nanční prostředky. V tomto roce bylo předloženo sedm 

projektů a byl vybrán ten, který má umožnit pořízení nové-

ho vybavení pro interní oddělení v nemocnici -“Nejen léky 

léčí - Nová lůžka pro internu“. Nyní je na tomto kontě přes 

800 000 Kč, z toho IB poskytlo částku 500 000Kč, dalších 

téměř 30 000 Kč jste přidali vy, naši milí spolupracovníci, a 

vánoční sbírka na akci stále běží!

Celkově naše fi rma v letošním roce přispěla na dobro-
činnost  částkou  bezmála 3 000 000 Kč!!!

 I vy můžete pomoci! Už jen tím, že handicapované začle-

níte do svého běžného života a budete na ně nahlížet jako na 

sobě rovné.

 K tomu můžete podpořit fi nanční částkou nějakou nada-

ci, koupit výrobek ve chráněných dílnách nebo na vánočních 

trzích, které ve vašich městečkách či vesnicích určitě budou 

probíhat.

Hezké prožití vánočních svátků!

Bartošová Renáta

FÚ

POZITIVNÍ DISKRIMINACE?!
STEJNÝ NESMYSL JAKO DISKRIMINACE!

Nedávno se mi náhodou dostala korespondence o skuteč-

ném nevyumělkovaném stavu věcí ohledně popálené romské 

holčičky Natálky. Její autorka paní Vlasta Tvrdá souhlasila s 

otištěním v Občasníku, za což ještě jednou děkuji.

Kvido Štěpánek
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Betreff : RE: Nerada si stežuju...ale tohle pošlete dál, pro-

sím

Dobrý den pane Vaňku, 

až teď jsem se dostala k Vašemu dotazu.

Vše, co je napsáno je pravda. Nás to taky dráždí, ale bo-

hužel, tento případ je zmedializovaný, negativní připomínky 

zapadají, nikdo je neotiskne, nezveřejní.

Co se stalo? Ve Vítkově bydlela romská rodina – Kudrik, 

Siváková + 3 děti. Před 3 ½ lety v noci vhodili 4 kluci zápalné 

láhve do jejich domku v domnění, že domek je neobydlen.

Protože Kudrik  kradl naftu a benzín, které měl v dom-

ku, domek se vznítil rychle. Kudrik ani matka nebyli 

doma.  Nejvíce byla popálena nejmladší 1 ½ letá Natálka. 

Po x-operacích, plastikách ji zachránili.

Já jako matka bych chránila svoje nejmenší dítě! Kde byla 

její matka, že ta malá byla tak popálená?

Já lituji pouze Natálku – co vše musela prožít, tu bolest, ale 

ti ostatní se z toho mají jen dobře.

Jak to dopadlo?

Kudrik měl jít do vězení – za krádeže, atd – dostal amnestii 

od prezidenta. 

4 kluci z Bruntálska dostali tresty od 20 do 22 let.

Rodina dostala  darem dům v Budišově, sponzoři ho opra-

vili. Davy lidí vozily dárky, které pak končily v popelnici, co 

se matce nelíbilo.

Televize pravidelně Natálku sleduje, přijela i do mateřské 

školy, kam ale holka nechodí, musí TV volat dopředu, aby 

ji tam zavedli.

Holka lítá s  ostatníma cigány sama (bez matky), nemá 

žádné zábrany, když ji pozorujete.

Kudrik s rodinou dávno není, jezdí jen kvůli TV. Kradl i 

v Budišově – sousedům dříví, atd. – pokud se někdo ozval, 

vše se ututlává.

Dluhy za ně stále někdo hradí.

Kudrik i matka po večerech chodí po hospodách a roztáčí 

peníze v automatech.

Takže popsáno je realita.

PS: Jsem ráda, že jste se ozval. Ráda vzpomínám na setkání 

ve fi rmě. Věřím, že jste zdravý a užíváte si zasloužený odpo-

činek (určitě aktivně).

No a volby – hrůza, co předvádí naši politici. Nebylo koho 

volit. Jsem pesimista a nevěřím, že nás p. Babiš spasí, jak si 

to myslí ti, co ho volili.

Život jde dál. Je třeba se semknout aspoň v rodině.

Přeji Vám mnoho zdraví, osobní a rodinné pohody.

Vlasta Tvrdá

Dobrý den pane Vaňku, 

bylo to jen pár nesrovnaných myšlenek, které jsem napsala 

„v práci“. Vůbec by mě nenapadlo, že v ČR ještě toto něko-

ho zajímá a pálí. Ať někdo neřekne „jedna paní povídala“. 

Jen jsem chtěla potvrdit vše, co bylo v příspěvku, který jste 

mi zaslal.

K myšlenkám doplnění:

Sama jsem zaregistrovala v TV info o dluhu za telefon u 

O2 pí Sivákové, druhý den byl dluh uhrazen, když se zjistilo, 

že je to matka Natálky. A TV opět hlásila, že je vše již OK.

Dary – vloni mě zastavila na náměstí paní kolem 55 let 

s tím, abych ji vysvětlila, kde bydlí postižená Natálka, že ji 

vezou dárky a peníze. Sama měla invalidního manžela, přijeli 

z daleka.

S úsměvem jsem ji popsala, kde dům najdou, ale v hla-

vě  mi hlodalo  - ti lidé nemají své děti, vnoučátka? Nepatří 

ty dary jim? 

Oba byli skromně oděni, měli starou škodovku, takže na 

dárky museli sáhnout do nastřádaných peněz.

Jak je asi přijmou u Siváku? Budou se dary líbit?

Toto setkání ve mně do dnes zanechalo smíšené pocity.

V článku se zmiňují i o příspěvcích místostarosty z Vít-

kova. Tyto jsem taky četla, možná bych je někde v mailech 

i našla. Stejná pravda, popis, co uvádějí média a jaká je sku-

tečnost.

Určitě měl všechny údaje v článku podložené, protože ro-

dina bydlela ve Vítkově.

Kdyby chtěl o celém někdo napsat a trochu potřít TV a 

noviny Blesk, tak by stálo za to do Budišova přijet, zajít se 

poptat do MŠ, lidí ve městě, zaklepat na večer u nich, zjistit, 

kde jsou v tu dobu rodiče. Zajet do vítkovských hospod s au-

tomaty, kam jezdí taxíkem utrácet naše peníze.

 

Přeji hezký den.

Vlasta Tvrdá

Budišov nad Budišovkou

„Jo, za chvíli to stejně budou muset sundat. 
Použili slogan, který má patentovaný každá příští vláda

bez ohledu na výsledky voleb!“
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NOVINKY BRAVO
Vážení kolegové, 

dovolte nám, abychom Vám představili novinky 

pro rok 2013/2014. 

Najdete zde širokou nabídku varných konvic v různých 

barevných provedeních, kuchyňské nádobí či unikátní 

tyčový mixér James s širokou nabídkou příslušenství 

a další pomocníky do kuchyně.

V péči o tělo máme nové barevné provedení 

kulmofénů DUO DS179 či nové modely osobních 

vah. Mezi pomocníky do domácnosti najdete nové 

barevné provedení vysavačů Excellence či krásné nové 

modely žehliček. Co se týče sekce elektroniky, zde jsme 

pro Vás připravili nové radiobudíky či digi teploměry 

NAP OVA  ESO B-5087

• bateriový šleha  na kávu frape, 
instantní nápoje, koktejly

• skv lým dopl kem pro p ípravu 
výborné kávy

• b hem n kolika vte in nap ní mléko
• snadná údržba a išt ní
• úprava soft touch
• nerezová metla  

V prodeji od listopadu 2013 

KONVICE ANNA B-4365 

• moderní design
• pastelové barvy: 

kávová, � alová, r žová, zelená
• objem 1,2 litru
• sv telná kontrolka provozu
• p íkon 1850-2200 W

KERAMICKÉ NOŽE B-4366, B-4367, B-4368, B-4369

• extrémní ostrost a dlouhodobá životnost 
• odolnost v i rezav ní 
• keramická epel do sebe nepropouští žádnou 

z kyselin, které se vyskytují v potravinách
• nezanechává pach a chu  ocele, proto si 

m žete vychutnat ovoce a zeleninu 
• snadno se istí 
• maso, zelenina, ovoce i sýry se p i krájení 

nelepí na n ž tak, jako u b žných nož
• epel 7 cm, 10,5 cm, 12 cm a 15 cm 

HUBI  HMYZU B-4359

• žádné chemické a škodlivé látky 
• istý, hygienický provoz
• snadné ovládání ON/OFF vypína  
• pokrytí 16 m2

• nízká spot eba
• p itahuje hmyz
• p íkon 1200 W

KONVICE ELLIS B-4364

• moderní design  
• široká barevná škála: 

šedá, zelená, žlutá, ervená, 
tyrkysová, � alová

• minimální množství pro oh ev 
0,2 litru

• objem 0,9 litru 
• sv telná kontrolka provozu
• p íkon 1850-2200 W

KONVICE NANCY B-4382 

• moderní design
• r zná barevná provedení
• objem 1,7 litru
• sv telná kontrolka provozu
• barevné provedení: 

modrá, krémová, ervená, 
limetkov  zelená

• bezpe ný provoz
• p íkon 2000-2400W

V prodeji od prosince 2013 

KERAMICKÉ PÁNVE GOLD B-5080, B-5081, B-5082 

• pr m r 20 cm, 24 cm a 28 cm 
• elegantní pánev
• kvalitní hliníkový odlitek s keramický povrchem
• vhodné pro sklokeramický, plynový sporák 

a indukci
• nep ilnavý keramický povrch vhodný pro 

p ípravu zdravých pokrm
• vysoká odolnost v i teplotám
• antiadhézní povrch zabra uje p ipalování 

a p ichytávání potravinV prodeji 
od listopadu 2013 

KONVICE LUISA B-4381

• moderní design
• r zná barevná provedení
• objem 1,7 litru
• sv telná kontrolka provozu
• barevné provedení: 

� alová, krémová, ervená, 
limetkov  zelená

• bezpe ný provoz
• p íkon 2000-2400W

•

•

V prodeji od listopadu 2013 

v různých barvách.

Děkujeme za Vaši přízeň a v případě dotazů se prosím obracejte 

na obchodní oddělení - tel. 607035131 nebo 607035153, 

email: obchod@isolit-bravo.cz 



KONVICE  SHERRY B-4321 

• moderní design
• r zná barevná provedení
• objem 1,7 litru
• sv telná kontrolka provozu
• barevné provedení:

modrá, zelená, ervená
• bezpe ný provoz
• p íkon 1850-2200 W

RADIOBUDÍK B -6013 

• AM/FM radio
• funkce SLEEP p i usínání
• digitální display
• opakované buzení SNOOZE
• zálohování hodin - 9V baterie 
• buzení alarmem a nebo rádiem
• snadné nastavení budíku a asu

V prodeji od listopadu 2013 

KULMOFÉN DUO DS 179 

• dvoustup ová regulace teploty
• dva snadno vym nitelné nástavce
• kartá  o pr m ru 22mm, 

kulma o pr m ru 16 mm
• oto ný p ívod
• cestovní pouzdro se zipem
• barevné provedení:

r žová, žlutá, pastelová zelená
• p íkon 250 W

TY OVÝ MIXÉR JAMES B-4375 S P ÍSLUŠENSTVÍM 

• elegantní design
• pogumovaná rukoje
• snadné ovládání
• regulace otá ek
• 2 rychlostní stupn
• bohaté p íslušenství: sekací n ž, 

nerez šlehací nástavec, šlehací metla, 
strouhací nástavce, nádobky 500 a 800 ml

• p íkon 700 W

DOMÁCÍ NEREZOVÁ PEKÁRNA B-4392

• Hlavní výhodou je mísení, kynutí 
a pe ení ve stejném p ístroji

• erstvý chléb ke snídani
• 2 nádoby s nep ilnavým povrchem 

(velká a dvoukomorová)
• váha chleba 1000g, 1200g nebo 1400g
• 12 digitálních program
• možnost p ípravy dvou r zných druh  

chleba p i použití stejného programu 
pe ení

• 6 hn tacích hák
• LCD displej, eské MENU
• možnost zvolení prope ení k rky
• odložený start až o 13 hodin
• funkce udržení teploty po dobu 60 minut
• funkce vypnutí 10 min. p ed skon ením 

pe ení
• nádobka s odm rkou
• p íkon 815 W

OSOBNÍ VÁHA S TUKOM REM B-5098

• elegantní váha
• snadno zjistíte hydrata ní a tukové 

hodnoty
• m ení svaloviny, pom r skeletu 
• zobrazuje návrh denní pot ebné 

dávky kalorií
• funkce následného dovažování
• okraje opat eny držadly pro lepší 

manipulaci
• indikátor slabých baterií
• pam  pro 12 uživatel
• nosnost 150 kgV prodeji od listopadu 2013

TOPINKOVA  MATEO B-4362

• jedna opékací šterbina
• pro celý krajíc chleba
• rozpéka  pe iva
• funkce: rozmrazování, 

p ih ívání, STOP tla ítko
• plynulá regulace intenzity 

opékání
• p íkon 730-870 W

NAPA OVACÍ ŽEHLI KA 
ESCAPADE B-4414

• keramická žehlící plocha
• ANTI CALC, ANTI DRIP
• regulace teploty
• suché žehlení
• dlouhá š ra 3 m
• p íkon 2200W

V prodeji od listopadu 2013

RU NÍ ŠLEHA  B-4411 DIAMOND 

• 5 rychlostí
• funkce TURBO
• nerez šlehací a hn tací metly
• ponorný mixér
• p íkon 175-200WV prodeji od ledna 2014 V 

K

•
•
•
•
•
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OSOBNÍ VÁHA S TUKOM REM B-5096

• elegantní váha
• snadno zjistíte  hydrata ní 

a tukové hodnoty
• m ení svaloviny,pom r skeletu 
• zobrazuje návrh denní pot ebné 

dávky kalorií
• funkce následného dovažování
• indikátor slabých baterií
• pam  pro 12 uživatel
• nosnost 150 kg

NAPA OVACÍ ŽEHLI KA 
DIGITÁLNÍ B-4417 BECKY 

• keramická žehlící plocha
• ANTI CALC, ANTI DRIP
• digitální ovládání
• regulace teploty
• suché žehlení
• samo istící funkce
• p íkon 2200 W 

OSOBNÍ VÁHA B-5067 

• vysoce p esný tenzometrický snímací 
systém

• tvrzené sklo platforma: 380x320x8mm
• maximální zatíženost 180kg
• m rná jednotka: kg, lb, st
• extra LCD Velikost: 82x42mm
• váží p ímo p i postavení se na váhu, 

bez ekání
• automatické nulování funkce vypnutí
• indikace proti p etížení a slabé baterii
• 1xCR2032 lithiové baterieV prodeji od listopadu 2013

OSOBNÍ VÁHA B-5068 

• vysoce p esný tenzometrický 
snímací systém

• tvrzené sklo platforma: pr m r 
330x6 mm

• maximální zatíženost 180kg
• m rná jednotka: kg, lb, st
• extra LCD Velikost: 60x59mm
• mod e podsvícený displej
• pam : p edchozí hmotnost /

aktuální hmotnost /rozdíl
• automatické nulování funkce vypnutí
• indikace proti p etížení a slabé 

baterii
• 2xCR2032 lithiové baterieV prodeji od listopadu 2013

V prodeji od listopadu 2013

V prodeji duben 2014 

MIKROVLNNÁ TROUBA B-4410 

• objem 17 litr
• oh ívání, va ení, pe ení, 

rozmrazování
• funkce gril
• celonerezové provedeni 

a nebo barevné
• digitální ovládání, 

p ednastavené programy
• asova , hodiny
• mikrovlnný oh ev 800W
• p íkon 1270W

V prodeji od prosince 2013

VYSAVA  B-4310 EXCELLENCE

• nové barvy: 
bílo zelená, bílo � alová, st íbrná

• nástavec na plovoucí podlahy 
• st rbinový a kartá ový nástavec
• hadice s mechanickou regulací sání
• plynulá regulace sání
• šestistup ová � ltrace
• HEPA � lter
• ak ní rádius 11 m
• objem prachového sá ku 3,2 l
• sací výkon 390 W
• p íkon 2000 W

V prodeji od prosince 2013 

JEDNOPLOTÝNKOVÝ VA I  B-4256 

• snadná a plynulá regulace teploty
• sv telná signalizace provozu
• pro� lová horní deska pro zachy-

cení p ete ených kapalin
• plotna o pr m ru 185 mm
• p íkon 1500W

ODŠ AV OVA  ADAMAS B-4275 

• 2 rychlosti
• nerezové sítko
• velký otvor pro vkládání celých plod
• nádoba na š ávu 1l
• snadné išt ní
• bezpe nostní systém
• p chovadlo
• p íkon 800WV prodeji od listopadu 2013

KUCHY SKÁ VÁHA S ODM RKOU B-5094 

• LCD display
• nerezová miska o objemu 1,5 l
• funkce dovažování
• indikace slabých baterií
• automatické vypínání
• ukazatel p etížení
• váživost do 5 kgV prodeji od listopadu 2013

Iva Kyllarová 

obchodní oddělení



                              

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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