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Správnou tajenku odevzdejte do 20. 5. 2011 do schránky na recepci v IB.
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IB on – line od Vánoc

do

Velikonoc

-předposlední pracovní den roku 2010 jsme věnovali 701.000 Kč Nadačnímu fondu nadaných, který oslavil
v roce 2010 15 let svého trvání. Za tuto dobu věnoval IB
na jeho činnost 15.600.000 Kč.
-11.ledna jsme uvedli křtem a mikrooslavou do práce tři
zánovní kamiony pro divizi Tančící slon – Doprava, které budou sloužit externím zákazníkům. Čtvrtý nastoupil
do služby v březnu. Obrat divize tak směřuje k 25 mil. Kč
ročně, minimálně dvě třetiny budou vně firmy.
-leden a únor jsme v obratu Nástrojárny plánovaně přibrzdili, abychom si vytvořili kapacitní prostor pro dokončení
všech náročných forem. Březen a duben běží s plným výkonem nových forem, další plánované přibrzděni za stejným
účelem je v květnu. Červen a červenec jsou opět na plné
kapacitě nových forem.
-v Lisovně je kapacita pro první pololetí rozvržena rovnoměrně, na předpokladu asi 85-90% roku 2010. Důvodem je výpadek výrobků pro IKEU, kde jsme nebyli ochotni
sledovat požadovaný zlevňovací trend. Propad se nicméně
průběžně celkem úspěšně již zčásti podařilo a nadále daří
nahrazovat výrobky pro jiné zákazníky včetně nových, takže
v optimistické variantě předpokládáme do konce letošního
roku jeho celkovou náhradu. Na Montáži jsme na zhruba
105% předchozího roku a usilujeme o další nárůst.
-Tančící slon-Stavební řemesla - zateplil v lednu a únoru
firemní domy č.137 a vilu č.300. V č.137 zavedl dále ústřední topení na plyn.
-v Nástrojárně jsme odstartovali výběrové řízení na NC/
CNC brusku na plocho s parametry broušených desek
1500x750x500 mm a nosností stolu až 2.000 kg, v ceně
zhruba 4,5 mil. Kč plus nářadí. Bruska bude podle vize pana
Chládka uzpůsobena na noční provoz s minimální obsluhou, resp. bezobslužný.
- přihlásili jsme se do soutěže „Zaměstnavatel roku“ a věříme v umístění na předních místech.
- náš nový Bytový dům je kompletně zaplněn externími
i firemními nájemníky.
-středisko PZP zahájilo rekonstrukci chlazení v ceně
asi 1,5 mil. Kč. Cílem je maximální automatizace a stoprocentní využití odpadního tepla v zimním období.
-Nástrojárna nakoupila za 1,5 mil. Kč obráběcích nástrojů.
-naši spolupracovníci se vyškolili v kurzech Strojník kolových nakladačů ( 7 spolupracovníků),dále probíhala firemní
výuka angličtiny, němčiny a češtiny pro cizince
-do konce roku se připravují ještě mnohé kurzy,
k těm nejzajímavějším bude určitě patřit Seřizování lisů ENGEL, Řízení projektu v automobilovém průmyslu, Metoda
Poka Yoke a Konstrukce forem pro manažery.
-Tančící slon - Stavební řemesla - dokončil zateplení RD
v Sobkovicích (Filipovi), Drozdovské pily a zahájil zateplení
bytovky v Králíkách
- úspěšně jsme opětovně certifikovali naši společnost
dle normy ISO/TS 16949.
-Jablonský Gurmán investoval do bílé myčky, černé myčky v hodnotě přes 150.000 Kč a na závěr do multifunkč-

ní pánve za 534.000 Kč. Tyto investice zvýší produktivitu
práce v kuchyni a pánev navíc přispěje k dalšímu zvýšení
chutnosti a kvality našich jídel. Vaří, peče, smaží daleko šetrnějším způsobem, při kterém se podstatně více zachová vitaminová a výživná hodnota potravin. Ty navíc pojmou méně
vnějšího oleje a tuků a chutnají lépe. Konkurence v širokém
dalekém okolí nic takového nemá.
- Jaroslav Vágner obložil chodbu v přízemí Zeleného domu
obkladačkami s kombinací Liles –světelných dlaždiček. Jedná se o první aplikaci svého druhu.
- po dlouhém výzkumu a vývoji vyvinuli obráběči naší
Nástrojárny technologický postup frézování reflexních
ploch automobilových reflektorů. Dosud se tyto plochy frézovaly u specializované firmy v Německu.
- tým technologických aktivistů zavedl úspěšně kontrolu
výlisků digitálními kamerami přímo na lisech, Systém stoprocentně funguje již na dvou lisech, na třetím se technologie zavádí. Dalším cílem týmu je automatizovaná kontrola
malých výlisků a automatizované pracoviště kompletní kontroly výlisku místo stávající 100% kontroly pracovnicí.
- člen týmu Ing. Jan Kožnar provedl jako první v ČR kompletní transformaci modelu složité plastové součásti podle
výsledků softwarové simulace.
- tým aktivistů nových výrobků zorganizoval předváděčku prototypů. Ačkoli volba padla na 1. dubna , nejednalo
se o Apríl. Při mikrooslavě účastníci viděli kromě jiného
první aplikaci Liles,e-paletový vozík Máťa, úhlový šroubovák Jules Verne a na odlehčenou doplněk k zahradnímu
traktůrku – polopásy.
- Jiří Ulbrich nabrousil novátorským způsobem operační dláta pro Ortopedickou kliniku FN Motol. Pochvala
od vedoucího lékaře MUDr. Jana Hofty přišla vzápětí. Ostří
nového tvaru se při operaci velmi osvědčila.
- balení výrobků Bravo opravených naším servisem jsme
přesunuli do prodejen papírnictví a elektro, kde je balí
bez újmy na pořádku či hlavní službě zákazníkům. Ušetřili
jsme tak jednu pracovní sílu – bohužel původní paní nepřijala nabídku práce na Montáži a museli jsme se s ní s odstupným rozloučit.
- koncem března jsme vyrobili a prodali 1000. Motúčko.
Další metou je nyní 10.000.
- Obchodní kancelář Bravo plánuje uvést na trh v tomto
roce asi 20 inovací, z toho již zavedla žehličku na vlasy s kérkou Pavla, nerezovou varnou konvici Sandra, sušák ručníků Suchoruč, zubní kartáček Zubyclean , kuchyňskou váhu
Bita 3 na 3 kg a Bita 5 na 5 kg a malý podlahový vysavač
Clio. Další novinky jsou na cestě. Některé jsou teprve ve fázi
testování a zkušebních vzorků.
- Dále Obchodní kancelář připravuje nový sortiment,
a to elektroinstalační, např. prodlužovaní kabely, rozbočky,
LED žárovky atd. Cílem tohoto projektu je naplnit objednávky a zavést na prodejny co nejširší možný sortiment.
To vše v rámci přizpůsobení se požadavkům současného
vývoje obchodu. Jen tak můžeme myslet na dobrou budoucnost a udržení se na trhu.
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- Lisovna nakoupila gravimetrická zařízení v hodnotě
1,12 mil. Kč (45900 eur), termy v hodnotě 1,3 mil. Kč
(53550 eur) a ultrazvukovou svářečku plastů v hodnotě
0,81 mil. Kč (19893 eur).
Redakce Občasníku

Šwięta Wielkanocne 24 - 25.04.2011
Velikonoční svátky
Wielkanoc (Pascha) - najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie (obok Bożego Narodzenia) upamiętniające śmierć
oraz zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzający tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla
wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Przez wieki spierano się, kiedy powinna być obchodzona. Podczas soboru nicejskiego w 325 r. ustalono, że będzie się
ją obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni
księżyca. Wielkanoc jest więc świętem ruchomym: może wypaść
najwcześniej 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia.
Niedziela Wielkanocna (nazywana też Wielką Niedzielą,
Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego) to pierwszy dzień
świąt wielkanocnych. W Polsce w godzinach porannych odprawiana jest uroczysta rezurekcja (resurrectio tac. oznacza zmartwychwstanie), która swymi tradycjami sięga średniowiecza.
Po powrocie do domu w gronie rodzinnym zasiada się do uroczystego śniadania wielkanocnego, które rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem się święconką z koszyczka. Na stołach
znajdują się jajka, wędliny, wielkanocne baby i mazurki. Stoły
zdobione są bukietami z bazi i pierwszych wiosennych kwiatów.
W niektórych regionach np. na Śląsku rodzice chowali w
domu, ogrodzie koszyczki ze słodyczami, prezenty od wielkanocnego zajączka, na poszukiwanie których wyruszały dzieci.
Zwyczaj ten obecnie rozpowszechnił się w formie obdarowywania się w tym dniu drobnymi upominkami, tzw. zajączkami.
Pierwszy dzień świąt tradycyjnie spędza się w domu, w gronie
rodzinnym.
Poniedziałek Wielkanocny (zwany też Lanym Poniedziałkiem, Śmigusem-dyngusem ) to drugi dzień świąt Wielkiejnocy.
W polskiej tradycji tego dnia polewa się dla żartów wodą
inne osoby, nawet nieznajome. Polewanie wodą nawiązuje do
dawnych praktyk pogańskich, łączących się z symbolicznym budzeniem się przyrody do życia i co rok odnawialnej zdolności
ziemi do rodzenia. Do dziś zwyczaj kropienia wodą święconą
pól w poniedziałkowy ranek przez gospodarzy jest spotykany we
wsiach na południu Polski.

Velikonoce (Pesach) - nejstarší a nejdůležitější křesťanské
svátky (vedle Vánoc), připomínají smrt a vzkříšení Ježíše
Krista. Předchozí týden, což je nejdůležitější čas vzpomínky
na křesťanskou víru událostí, se nazývá pašijový týden. V
průběhu staletí se vedly spory, kdy by tento svátek měl být
oslavován. Během koncilu v Nice v roce 325 bylo odhlasováno, že se bude slavit první neděli po prvním jarním úplň-
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ku. Velikonoce jsou tedy pohyblivý svátek, který tak může
padnout nejdříve na 22. března a nejpozději na 25. dubna.
Velikonoční neděle (také známá jako Boží hod velikonoční) je prvním dnem Velikonoc. V Polsku je v dopoledních
hodinách slaven slavnostním Resurrection (Resurrectio =
Vzkříšení ), které se se datuje do středověku. Po návratu z
kostela domů se rodina sejde na slavnostní velikonoční snídani, která začíná vyřčením přání a dělením hostií z košíku.
Na stolech jsou vejce, maso, velikonoční mazance a mazurky. Tabuli zdobí kytice, kočičky a první jarní květiny.
V některých regionech, jako je Slezsko, rodiče schovají v
domě či na zahradě koše s bonbóny – což mají být dárky od
velikonočního zajíčka – děti je vyběhnou hledat. Tento zvyk
se rozšířil v podobě dávat si v tento den malé dárky- zajíčky.
První den volna se tradičně tráví doma v rodině. Velikonoční pondělí (den nazývaný śmigus-Dyngus), je druhým
dnem velikonočních svátků. V polské tradici se v tento den
lidé ze žertu polévají vodou a polejete i ty, které ani neznáte.
Polévání vodou odkazuje na pohanské praktiky symbolického probuzení přírody k životu a obnovení schopnosti půdy
rodit. I dnes se také kropí pole svěcenou vodou a tento zvyk
se udržuje hlavně ve vesnicích na jihu Polska.
Joana Koloszycz
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Rozhovor S Panem Miroslavem Hermannem

lickém Záhoří na břehu řeky Orlice. Napájení výrobního
objektu bylo za řekou na polské straně hranice. Při poruše
na trafostanici jsem přebrodil Orlici a chtěl provést opravu. Byl jsem „zajat“ polskou pohraniční stráží a odvezen do
Klodzka k výslechu. Po několika hodinách jsem byl „eskortován“ zpět. Těch dalších zážitků je pochopitelně hodně, ale
vždy k mému štěstí to byly „rány“ pouze do velikosti 400V
a hlavně bez následků.

1.) Pane Hermanne,

jste úspěšným podnikatelem.

Jaký

největší rozdíl vidíte v podnikání při vašich začátcích
a nyní?

Na vaši první otázku se musím nejprve pozastavit u výrazu „úspěšný podnikatel“. Dvacet roků v podnikání mě
naučilo nechat hodnocení úspěšnosti na firmách, s kterými
spolupracuji, a pochopitelně na zákaznících, pro které služby v našem oboru poskytujeme.
Podnikání v počátku devadesátých let? Peněžní deník ručně psaný, zkoušečka „VADAS“, vypínače „KROMPACH“
a pochopitelně hliníkové vodiče a kabely, prostě naprosto
zastaralá technologie.
Dnes máme ke své činnosti srovnatelné podmínky s vyspělými firmami Německa, Rakouska apod.

2.) Máte nebezpečné, ale i zajímavé povolání. Můžete nám
říci nějaký zajímavý zážitek z vaší dlouholeté praxe?
K vaší druhé otázce mám ve vzpomínce příhodu ze šedesátých let, kdy jsem pracoval ve výrobním družstvu Dřevotvar.
Družstvo mělo v té době jednu ze svých provozoven v Or-

3.)Působíte také jako významný člen Zastupitelstva
města Jablonného nad Orlicí. Jaké jsou vaše plány, vize,
atd., co se týče Jablonného?
Z pohledu mé funkce v zastupitelstvu mě nejvíce trápí velice špatný stav místních komunikací a chodníků. Finanční
prostředky má město omezené, proto chci navrhnout i za
cenu půjčky a případného úvěru sdružit finanční prostředky a v tomto volebním období významně tento nedostatek
v našem městě řešit.

4.) Také o vás víme, že jste býval vynikajícím sportovcem.
Věnujete se sportu i nyní a na jaký svůj sportovní výkon
jste nejvíce hrdý?
Sport mě provázel celým životem. Aktivně jsem s atletikou
začínal již v roce 1956 a ještě dnes, kdy již klepe na dveře“sedmdesátka“, se jdu do „svého lesíčka“ proběhnout. Nebudu vyjmenovávat úspěchy a neúspěchy. Rád vzpomínám na
léta „dorostu“, tj. roky 1959-61, kdy jsem byl vybrán do
mládežnické reprezentace Československa. Roky s atletikou
jsem trávil nejprve v oddíle Tatran Solnice, následně v ŽJŠ
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Brno a aktivně jsem s atletikou skončil v oddíle Jiskra Ústí
nad Orlicí.

5.) Cestování vám je prý také blízké. Co je pro vás nejhezčím cestovatelským pokladem? Máte ještě nějaký cestovatelský sen?
Cestování – po roce 1990 se mi začal naplňovat klukovský
sen. Do té doby „Balaton, Šírava“, to byla místa za hranice tehdejších snů. V roce 2000 jsem poprvé navštívil Indii
a Nepál a podnikl trek do základního tábora pod „EVEREST“. Následně v r. 2002 a 2004 jsem se do Nepálu vracel
a podnikl různé cesty, ať již kolem Anapuren, vystoupal
jsem do průsmyku Thorung La atd. V roce 2009 se mi podařil výstup na nejvyšší horu Afriky – Kilimandžáro (5.895m
n. m.). Dnes již raději další cesty neplánuji, i když neříkám
„již nikdy“.

6.) Co byste rád vzkázal čtenářům Občasníku?
Jelikož se Občasník dostává převážně do rukou pracovníků
firmy Isolit-Bravo, přeji všem, ať jim jistota práce a výdělku,
který dnes ve své firmě mají, vydrží co nejdéle. A pochopitelně v životě štěstí!

Děkuji vám za rozhovor a přeji mnoho zdraví, pracovních úspěchů a cestovatelských zážitků.
Lucka S & M

Jak spolu žít a přežít, pracovat a vskutku spolupracovat?
Všiml jsem si, že se asi ve dvou příspěvcích spolupracovníků objevilo téma podnikatel a zaměstnanec. Já nemám ani
jedno z obou slov příliš rád, protože podle mne vytváří umělou hranici, zatímco my potřebujeme spojovat. Ne nadarmo
pochází slovo Ďábel z řečtiny, kde Diaboli znamená Rozdělovat…
Obě skupiny jsou především lidé a – vezmeme-li to zkratkou přímo k jádru věci - že se najdou pořádní blbci mezi
podnikateli , se obecně ví, a ví se také, že zaměstnanecká
skupina na tom není o nic lépe. Chápu, že poměr k majetku
vyvolává vždycky silné emoce. Každý si klademe otázku :
„Zaslouží si to snad ten Kellner, že je nejbohatším Čechem?!
Je snad tak výjimečný? Je to správné, že má tolik?!“ A systémem padajícího hxxxa se tak ptají další a další a kdesi
ke konci té pomyslné řady stojím také já. Ale – nebojte
se – stojíte tam také vy a po vás vaši sousedi, kteří si myslí,
že mají méně než vy a mučí je stejná otázka. Za nimi stojí
zase jejich sousedi z menšího bytu, pak ti s menším autem,
s ojetým autem, s motocyklem, ti, co jezdí jenom na kole
– prostě dobře se to tomu Ďáblovi daří – jsme rozdělení, závidíme si, a to přestože i těm nejnáročnějším z nás budou za
nějaký, historicky vzato velice krátký čas už navěky stačit tři
kubické metry prostoru včetně hlíny nad hlavou a skromnějším dokonce plechovka velikosti třílitrovky od okurek.
Jak z téhle kaše jenom ven?! Úplně nejlepší by asi bylo,
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kdyby přínos každého z nás ke společnému dílu každý den
spočítal geniální počítač a pak večer každého podle toho
zaplatil. Je ovšem otázkou, jak moc bychom za chvíli na ten
počítač nadávali, litovali se, že musíme pracovat pod jeho
kuratelou, a kdy bychom mu začali – v pro něj nevhodné, ale
pro nás vhodné chvíli - škodolibě dávat výpovědi. Ostatně
takhle nějak podobně to prý kdysi bylo s lidmi a s Pánem
Bohem – aspoň podle spícího proroka Edvarda Cayceho,
který se – přinejmenším v lékařských diagnózách, ač sám
nelékař – nikdy nemýlil. Podle něho ještě v dobách Atlantidy Bůh s lidmi denně hovořil a spolupracoval – postupně
ho ale svým hemzáním, nadáváním, věčnými stížnostmi, neupřímností a postranní pichlavou kritikou tak naštvali a
otrávili, že se zapřel a ze světa pozemského se stáhl do světa
duchovního.
Kdyby nebyl v čerstvé paměti lidstva totální neúspěch
všech komunizmů a socializmů, co jich jen dvacáté století
zrodilo, dalo by se na tisících stranách spolu s Marxem a jeho
sponzorem továrníkem Engelsem filozofovat, že vše vyřeší
zestátnění. Ale víme, že tudy cesta nevede a poškození jsou
nakonec všichni. Prostě zatím nikdo nic lepšího než plus/
minus existující kapitalizmus nevymyslil. Klíč ke spokojenosti je – dokud někdo nepřijde s nějakým pronikavě novým
a lepším řešením – právě ve slově diaboli. Potřebujeme spojovat, a nikoli rozdělovat.
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Majitel té či oné firmy b y se neměl chovat jako idiot a
totéž platí o jeho spolupracovnících – zaměstnancích. Práce by měla být spoluprací, má být všem zúčastněným pro
radost – protože bez ní by zaživa shnili – a nikoli pro zlost.
Každý, kdo dobře pracoval, má dostat také dobře zaplaceno.
Jestliže po rozdělení výplat a zaplacení nákladů firmě něco
zbývá –říkejme tomu provozní zisk - je to ekonomická nutnost a měl bych jako zaměstnanec být rád, a nikoliv
tím trápit. Ono totiž pracovat pro firmu, která vytváří místo
zisku ztrátu, by nebylo nic příjemného ani dlouhodobého.
Podobně jsme my jako firma velice rádi, jestliže našemu zákazníkovi z jeho výrobku po zaplacení nás dodavatelů zbude
zisk. Ono totiž pracovat pro ztrátového zákazníka smrdí brzkým a velkým průšvihem, to mi věřte.
A na závěr – měli bychom za všech okolností nepropadat extrémům, ale naopak „držet lajnu“. Pracující – zaměstnanci by neměli zdivočet nadměrnou uměle vybičovanou

Splněné Dětské Přání

Již od malička jsem velmi toužila po nějakém tom chlupatém, štěkajícím či mňoukajícím tvorečkovi.
Jenže dříve za dob dětství jsem bydlela v činžovním domě,
kde jsme nesměli mít žádné čtyřnohé kamarády, čímž jsem
nesmírně trpěla. Zřejmě jsem byla v minulém životě kočkou
či psem, prostě v každé volné chvíli jsem běhala k okolním
psím příbytkům, prolézala je spolu s jejich chlupatými majiteli, mazlila se se vším čtyřnohým, co se mi připletlo do
cesty, věčně prosíc „naše“ o pořízení vlastního zvířátka. Moje
přání nikdy nebylo a ani nemohlo být vyslyšeno, domovní
řád je domovní řád a kázeň se musí dodržovat. Jen žádné
konflikty se sousedy!
Moje láska ke všem psovitým i kočkovitým šelmám různého vzrůstu se tehdy musela omezit pouze na vystřihovánky
ze všech možných novin a časopisů, za mého mládí mnohdy
ještě černobílých, lepených do velkých sešitů praskajících ve
švech.
Tak běžely roky, než jsem se jako „čerstvá“ mladá paní
přechodně nastěhovala do domu manželových rodičů, kde
zvířátka rozhodně zakázána nebyla a kde jich tam bylo nepřeberné množství. Prostě ráj!!! To bylo Radosti!!! (I přestože
jsem už nebyla dítě!)
Moje odvěká touha mít konečně doma vlastního mazlíčka
se vyplnila až v našem současném domku, kde s námi žijí
tři kočičky. Čtvrtá se nám bohužel nedávno nevrátila z „obchůzky“, zmizela za bílého dne neznámo kam.
A jelikož děti máme „odrostlé chlapeckým střevícům“, jak
by trefně zapěl Jirka Schelinger, a téměř vylétlé z hnízda, věnujeme se s manželem plně těmto našim třem mazánkům,
kteří nám dávají tolik radosti. Nejsou to kočky ryze domácí,
ale i tak s námi tráví spoustu času, dokonce i přes noc spávají doma. Není nad to, když vás ráno přijdou vzbudit svým
hlasitým radostným předením a letmými dotyky čumáčku,
když se z lásky přijdou pomazlit, vyskočí vám na klín a svým
hřejivým teplem ve vás rozhostí vnitřní klid a pozitivní vibrace (což se u některých dvounohých tvorů říci opravdu
nedá...) . Mimochodem jejich pozitivní účinek na naše fy-

poptávkou, která posledních dvacet let ruinuje evropské
hospodářství, státní rozpočty a životní prostředí, odnaučuje
lidi poctivě pracovat a devalvuje všechny dříve svaté hodnoty
včetně vzdělání a rodiny. Podnikateli zase zcela určitě jeho
pověst, pozici a image nikterak nezhorší, bude-li se držet
Baťova přísloví :“ Moje osobní spotřeba je menší než u leckterého mého zaměstnance!“ Politikové by zase měli přestat
s úplatky, které naši zemi staví v žebříčku někam na úroveň
Ugandy a Čadu.
Chci toho snad tak mnoho, že je to na osobní kolapsy?!
Určitě ne, shora uvedené je za všech okolností naše minimální povinnost. Matematicky vzato - „Podmínka nutná,
nikoli však postačující!“
Kvido Štěpánek
ředitel firmy

zické i duševní zdraví je už déle znám. Jejich huňatý hřející
kožíšek bych mohla hladit stále, opravdu velice uklidňuje.
I když je kočka oproti psovi povahy svérázné, je přesto výborným kamarádem a společníkem.
Kočka také vyniká nad všemi ostatními některými svými
vlastnostmi. Její pružnost by jí mohli závidět i ty nejlepší
gymnastky světa. Víte, že kočka dokáže ohnout tělo až o
180°, její rychlost může dosáhnout až 48 km/hod., kotě roste 15 x rychleji než lidské dítě, v jednom vrhu může mít koťata od různých otců a i za tmavé noci vidí téměř tak dobře
jako ve dne.
Zajímavostí by se našlo mnohem víc - počínaje tím, kolik
tisíců let s člověkem žije, kdy byla uctívána a kdy naopak
zatracována atd.
Je moc dobře, že je mezi námi. Kočka je zkrátka úžasná,
ale bohužel stále se najdou jedinci, jak se dozvídáme z médií,
kteří dokážou nevinnou a bezbrannou kočku i jiné tvorečky
utýrat k smrti těmi nejzrůdnějšími způsoby a ještě si toto
„potěšení silnějšího“ natáčejí a šíří po internetu. Je k nepochopení, jaké mindráky si tito lidé léčí, proč toto zlo páchají
a zda ještě vůbec tato individua lze nazvat člověkem.
Lidé, prosím, mějte zvířátka rádi, vždyť nikomu schválně
neškodí ani neubližují. Jsou vám vděčná a tolik vám věří.
Nezklamte proto jejich důvěru!
Vlasta Hubálková
divize D3
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Oslava A dama M alysze

Adam v sobotu v Zakopaném naposledy skočil. Na rozloučenou přišly do Velké Krokiewe tisíce příznivců, mezi nimi
i prezident Bronisław Komorowski.
Adam začal skákat na lyžích už jako tříletý v roce 1977.
Jeho pradědeček měl vlastní kopec, kde nejlepší sportovci
dosáhli tehdy neuvěřitelných 50 metrů. Jeho otec byl řidič
ve sportovním klubu Wisla a strýc John Szturc, první světově
známý skokan na lyžích, který poté, co dokončil kariéru , se
stal trenérem.
Přelomovým rokem pro Adama byl rok 1994. Vyhrál
polský šampionát ve skocích v Zakopaném a junior šampionát v kombinaci, ale trenér Szturc rozhodl, že vzhledem ke
své postavě se Adam musí věnovat jedné disciplíně. Volba
padla na skoky, ale opět to nebylo snadné. Byl malý a měl
problémy s odpovídajícími lyžemi i botami. Ale měl dostatek nadšení a talentu. První akcí, kde na sebe upozornil, bylo
Turné čtyř můstků, kde obsadil pro nováčka velmi dobré 17.
místo.
16.března 1996 Malysz vyhrál první mistrovství světa v
Oslo Holmenkollen. Ve stejném roce stál na stupních vítězů
také v Iron Mountain (druhý), ve Falunu (druhý) a v Lahti
(třetí). V celkovém Světovém poháru na konci sezony získal
7. místo.
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Další dva roky - 1998 a 1999 - nebyly pro skokana od
řeky Visly úspěšné, a dokonce myslel na konec své kariéry.
Na olympijských hrách v Naganu skončil 51.
Pod vedením nového trenéra a s novým realizačním týmem ale začal pracovat lépe a výsledky na sebe nenechaly
dlouho čekat.
Do konce sezony Malysz už skáče ve vynikající formě. Po
dvou soutěžích vyhraje TCS poháru v Harrachově a v Salt
Lake City. Stal se prvním polským vítězem Crystal Orb. V
únoru 2001 získal dvě medaile na mistrovství světa v Lahti Gold on-site K-90 a stříbro v K-116.
Následovala řada dalších fenomenálních úspěchů – ovšem
kromě olympijského zlata.
Němci je nazýván „králem Weissflogiem II“ , Rakušany
- „Goldbergerem Východu“. V Polsku má řadu přezdívek,
nejčastější je „Orel od Visly“.
Adam je skromný, pracovitý, veselý a přátelský. Úspěch
ho nezměnil . Milují ho nejen Poláci, kteří v oblečení bílé
a červené barvy, s transparenty a trubkami jezdí za ním po
celém světě.
Ewa Puzio
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5 OTÁZEK PRO NAŠE SPOLUPRACOVNÍKY
K eyzer Ganna (50) – vedoucí D3

1.) Paní Keyzerová,

Ukrajiny. Co vás a vaši
rodinu přivedlo do České republiky?
Je to jednoduchá otázka. Proč lidi jezdí do jiných států?
Jenom a pouze proto, že hledají práci, nové, zajímavé příležitosti, chtějí něco změnit, vylepšit si život atd. Kdyby mi
někdo před 26 lety, když jsem ještě studovala VŠ, řekl, že
pojedu do ciziny za prací, tak mu nebudu věřit.
Nicméně v r.1997 se situace na Ukrajině změnila. Práce
nebyla a mluvilo se o tom, že by se dočasně dalo jet za zajímavou prací a lepšími penězi do různých států. S manželem jsme nad touto příležitostí začali uvažovat.. Zádrhel byl
v tom, že se tato příležitost musela zaplatit. Díky přátelům a
rodině jsme dali peníze dohromady, zařídili doklady a mohli
vyrazit. Bohužel jsme nemohli vybírat, kam. Toto rozhodnutí bylo na jiných lidech. Nebylo to vše jednoduché tak, jak
se zdá. Nejdříve doklady obdržel manžel a musel nás okamžitě opustit. Byl už na cestě, ale nevěděl, kam jede, co bude
dělat… Zní to neuvěřitelně, ale když máte sen a vidinu lepšího života, tak uděláte téměř všechno. Samozřejmě, ne každý
člověk se dokáže vzdát všeho, co měl, a začít od nuly. Asi po
roce jsem obdržela doklady já a teprve po dvou letech jsem
mohla vyřídit doklady i pro dceru, ale to již na území ČR.
pocházíte z

2.) Máte i jiné pracovní zkušenosti v České republice?
Je Jablonné nad Orlicí jediné město, kde jste v ČR zůstala, tak dlouho?
Jiné pracovní zkušenosti mám, ale ne v ČR. Pracovala jsem na Ukrajině jako učitelka na ZŠ a jako laborantka
v chemické laboratoři v Rusku.
Jablonné nad Orlicí je jediné město v ČR, ve kterém jsem
bydlela. Už zde žiji 14 let.
3.) Jistě jste již kus ČR navštívila. Jaké místo vás nejvíce
zaujalo? Co byste naopak vy doporučila nám, kdybychom
chtěli navštívit Ukrajinu?
Hodně ráda jezdím do Prahy. Nikdy mě nepřestane bavit
navštěvovat památky. Je to opravdu kouzelné město, ale rozhodně bych tam nechtěla bydlet. Mám ráda soukromí a klid.
V Praze život běží moc rychle a je dost hlučný a neklidný ve
srovnání s Jablonným, kde se lidé znají. Je příjemné přijít na
náměstí, ať již v pracovní den anebo při nějaké slavnosti a
potkávat známé tváře. Spousta lidí, co jsem poznala v Jablonném, byli a jsou vstřícní a nápomocní. Člověk se odtud
všude dostane během chvilky, máme tady krásnou přírodu,
zkrátka mám zde vše, co potřebuji ke klidnému životu.
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Co se týče Ukrajiny, tak je to nádherná země. Podle mě, ať
vyberete co vyberete, nebudete zklamáni. Doporučit jen tak
něco nejde. Zaleží na tom, co člověk očekává. Zda jede pouze za zábavou, nakupováním, památkami či se chce kochat
přírodou. Rozhodně stojí zato navštívit město Kyjev.

čas s rodinou a přáteli při letním grilování.
Děkuji vám za rozhovor a přeji mnoho dalších úspěchů
v životě.
Lucka S & M

4.) Jste narozena 23.prosince, jistě jste tedy tím nejhezčím vánočním dárkem vašich rodičů. Jakého vánočního
dárku si nejvíce vážíte vy?
Pro mě jsou Vánoce nejkrásnějším svátkem. Nejhezčím
dárkem pro mě je, když může být celá rodina pohromadě a
společně můžeme trávit příjemné chvilky. Dárkem pro mě je
i samotná příprava Vánoc, nakupování dárků, příprava dobrot pro rodinu, balení dárků a pak moment překvapení.
Poslední dárek od mé dcery mě velice dojal, zařídila mně a
manželovi dovolenou v Itálii. Byl to pro nás po dlouhé době
nezapomenutelný zážitek.
5.) A co vaše koníčky? Jak ráda trávíte svůj volný čas?
Miluji zvířata. Ráda trávím volný čas s našimi kočkami a
pejskem. Máme i králíky a slepice. Nejvíce se těším na zahrádku. Kytky jsou mojí velkou zálibou. Mohla bych trávit
celé dny sázením a přesazováním kytek. Velmi ráda trávím

K líšťata od Vás utečou
Máme pro vás zaručený a vyzkoušený recept
proti klíšťatům. Návod na domácí biorepelent je přímo ze Švédska. Náš rozmarýnový
odvar neobsahuje žádné chemikálie!!
Na přípravu potřebujete 1 sáček rozmarýnu, který koupíte v obchodě, jako přísadu
do jídla, 1 litr vody a 1 lžíci bílého vinného
octa. Do hrnce nalijte vodu a přiveďte ji
do varu. Potom odstavte a vysypte do vody
rozmarýn a nechte pořádně vylouhovat.
Rozmarýn může být ve vodě, až do vychladnutí odvaru. Potom scedíme rozmarýn a přidáme 1 lžíci vinného octa. Přírodní repelent
se přelije do sprejové lahvičky a uloží se
do chladničky. Před každým výletem do přírody si nasprejujeme tělo, hlavně nohy od
kolen dolů. Nasprejujeme si také obuv!!
redakce
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Petr Baláš (29) – Vedoucí Elektroúdržby
1.) Petře,

jaké je vaše vzdělání?

kterou nyní děláte?

Studoval

jste profesi,

V roce 1999 jsem odmaturoval na Střední integrované
škole v Lanškrouně, obor slaboproudá elektrotechnika.
2.) Ve firmě pracujete od roku 2001, je to tedy vaše první
zaměstnání? Jaké byly vaše začátky ve firmě?
První zaměstnání to není. Před nástupem na vojnu jsem
pracoval ve firmě, která se zabývala výrobou dřevěných hraček, což byl trochu úlet vzhledem k mému vystudovanému
oboru.
Začátky nebyly jednoduché. Přejít z teorie školy do praxe
bylo těžké, ale kluci na dílně mi to ulehčili. Hodně mi pomáhali, za což bych jim chtěl poděkovat.
3.) Co cítíte jako největší změnu za těch skoro 10 let, co
zde pracujete? Je to skoro 1/3 vašeho života, uvažoval
jste někdy o změně zaměstnání?
10 let? To už je tak dlouho? Největší změnou pro mne
asi byl přechod na vedoucí pozici. Nějaké nabídky byly, ale
zatím neuvažuji o změně zaměstnání.
4.) Za tu dobu, co zde pracujete, se toho zde událo jistě
mnoho. Měl byste nějakou veselou historku, která vám
při vzpomínce na ni vždy vyloudí úsměv na tváři?
Jarda propletený v kole, ale víc vám k tomu nemůžu
říct. 
5.) Prozradíte nám, jak nejraději trávíte svůj volný čas?
S manželkou jsme si pořídili psa – Jacka Russela, který
zabere většinu mého volného času. Také rád jezdím na kole,

hraji nohejbal a lyžuji. Momentálně mě hodně baví paintball, u kterého se dokážu odreagovat.
Děkuji za rozhovor a přeji stále úsměv na tváři.
Lucka S & M

Odvrácená tvář pozitivní diskriminace
Vracel jsem se z práce domů a zaslechl ve zprávách o několikátém soudu s vítkovickými žháři. Nemusím vysvětlovat,
tenhle pojem zná v Česku každý. Odvolání jim nedopadlo,
tresty zůstávají ve výšce od 22 do 25 let. Sazba je to nemalá, říká se tomu zkažený život. Na druhé straně, hodili nic
netušící spící rodině do bytu zápalnou láhev a velmi těžce
popálili malou holčičku Natálku. Sečteno podtrženo - ty
dvě misky se těžko navzájem porovnávají, ale právo si s tím
musí nějak poradit. Rozsudek asi odpovídá.
Pak jsem přijel domů a v televizi běžely večerní zprávy.
Byl jsem ještě v předsíni, když jsem uslyšel svého syna, jak
hlasitě nadává : “To jsou ale hajzlové! Na to se nedá dívat!“
Doběhl jsem k televizi a viděl zjizvená záda chlapce, který
musel být strašně zmlácený. Dva Romové, jeden do patnácti, druhý sedmnáctiletý, chtěli okrást dvanáctiletého chlapce
- gymnazistu Patrika. Chlapec peníze neměl, a to oba grázly rozzuřilo natolik, že ho začali hlava nehlava mlátit, týrat
nejhroznějšími způsoby a několikrát ho i znásilnili! Mučení
trvalo plné čtyři hodiny a poté ho ponechali svému osudu
– pomalé trýznivé smrti. Patrik se s vypětím sil doplazil na
železniční stanici.
„Jak jsem řekl, když jsem viděl záda chlapce, nevěřil jsem vlastním
očím. Tak zmláceného člověka, ještě k tomu dvanáctileté dítě, jsem ještě neviděl. Byl strašně zmlácený. Když jsem viděl na internetu fotografie jeho těla, byl to skutečně zázrak, že to přežil.” To jsou autentická

slova výpravčího, který se jako první dospělý dostal ke zmlácenému
chlapci a zvolal mu záchranku.

Tečka za hrůzou, kterou jsme ve zprávách viděli, a pověstná ledová sprcha na sebe nenechaly čekat ani minutu:
„První pachatel nebude stíhán, protože je nezletilý, a druhý sedmnáctiletý dostal deset let. Odvolací soud mu je ale
snížil na pět.“
Cítili jsme se v tu chvíli oba jako zpráskaní psi. Mnohem
hůř než cizinci ve vlastní zemi.
(V podrobnostech odkazuji na blog Karla Kříže Téměř
ubitý Patrik na www.Idnes.cz, který karmou a čteností vévodí žebříčku ihned od svého uveřejnění.)
Kladu si se svým synem a věřím, že i s mnoha dalšími lidmi, kterým ještě v dnešním světě zůstala špetka soudnosti,
několik naléhavých otázek:
-jak je možný nebetyčný rozdíl trestů pro vítkovické žháře
a pro zločince, kteří mučili, znásilnili a téměř ubili k smrti
Patrika?
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-kolikrát jste ve večerních zprávách, v novinách, v časopisech slyšeli a četli o případu malé Natálky a kolikrát o
případu Patrika?
-navštívili ho v nemocnici také bojovníci za lidská práva
Michael Kocáb se svou mluvčí a posléze přítelkyní Lejlou,
Petr Uhl a další?
-víte, jak se jmenuje primář oddělení, na kterém se Patrik
léčil, a napsali s ním politicky korektní novináři také články do nejčtenějších nedělních příloh tak jako s primářkou
Cerkvenjaš?
Podobných otázek by byla celá řada a odpovědi jsou předem jasné. Jsme tu svědky pozitivní diskriminace a Patrik je
bílý - nemá tu správnou barvu kůže.
Asi za dva dny po blogu Karla Kříže uveřejnil portál kontra-blog, který sice čteností hluboce zaostal, ale zuřivou nenávistí a zastrašováním mě šokoval. Kdo prý „se opovažuje
srovnávat malou Natálku s Patrikem, schvaluje koncentráky
a plynové komory!“ Nevím, odkud se v autorovi vzala ta
šílená nenávist vůči každému, kdo má jiný názor. Závěrem
se vysmívá, že na přilepšenou Patrikovi se podařilo sehnat
pouze 11.000 Kč. Karel Kříž reagoval tak, že vyhlásil sbírku
pro Patrika. Na ni jsme jako firma přispěli mezi prvními,
ale vzápětí ji Karel Kříž musel zrušit, protože na sbírku po-

třebujete povolení a paní soudkyně ji nepovolila. Peníze již
poslané tedy budou sloužit Patrikovi i všem ostatním dětem
v dětském domově v Duchcově –nakoupili za ně sportovní
potřeby a hračky. Mluvil jsem telefonicky s ředitelkou dětského domova paní Stádníkovou. Patrik se zotavuje a snad
se nyní, přiměřeně možnostem, má dobře. Lidé zvenčí se o
něho zajímají a chodí mu občas dárky.
Je mi ho moc líto a snad časem vymyslím, jak mu aspoň
nepatrně kompenzovat hrůzy, které musel prožít.
Nenávidím rasismus a nenávidím rasismus naruby. Nesnáším pozitivní diskriminaci.Jedno vyvolává druhé a vytváří
bludný kruh. Můj návrh je zcela prostý: Osvoboďme se naprosto od toho, kdo je bílý, kdo hnědý, žlutý nebo modrý.
Kdo je Čech, Árijec, černoch nebo Žid. Ptejme se vždycky :
„Jaký je to člověk?!“ a podle toho ho suďme.
Věřím, že současné euro-americké blbnutí s pozitivní rasovou diskriminací najde svůj konec dřív, než bude pozdě.
Pro to je ale důležité, abychom si uvědomili, že jsme plnohodnotní občané společnosti, která si říká demokratická.
Že nejsme ovce, kterým se tlačí do hlav kdejaký nesmysl,
vymyšlený za dotační peníze, které jsme stejně vydělali my
- pracující. A podle toho abychom se také chovali a jednali.
Kvido Štěpánek
ředitel firmy

Z ase po roce jsou tu /tentokrát/ Velikonoce …
…svátky jara, květin, malování vajíček a dobrého jídla v kruhu rodiny a přátel.
Těší se na ně staří, mladí.
Hospodyňky už našly tipy a nápady, jak vyzdobit své domácnosti, na výstavě Jarní inspirace.
Připravují velikonoční dekorace na sváteční stůl – ubrusy, ubrousky, kraslice, plyšová kuřátka, zajíčky…
Velikonoční dobroty - beránek, mazanec, perníčky, jidáše…jsou tentokrát zhotoveny podle nových receptů ze speciálních vydání časopisů.
Velikonoční pondělí patří koledníkům, kteří pomlázkou, ozdobenou mašlemi, řádně prošlehají děvčata.
Za odměnu dostanou malovaná vajíčka – zdobená tekutými barvami s perletí, obtisky, punčoškami…
Svátky jara už klepou na dveře.
Neztrácejte čas zbytečným sháněním!
Těšíme se na vás v PAPÍRNICTVÍ BRAVO.
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K de je vůle, je i cesta

Zřejmě jste ve sdělovacích prostředcích zaregistrovali převratný objev, který učinili odpovědní úředníci na základě
rozsáhlých analýz a rozborů: „Úroveň vzdělání v České republice se propadá, znalosti absolventů na všech úrovních
mají klesající tendenci a porovnání s ostatními zeměmi dopadá většinou neslavně.“
Zjištění bylo prezentováno jako víceméně překvapivé –
nyní se hledají příčiny tohoto stavu a nikdo pořádně neví,
jak z toho ven. První, co mne po přečtení zmíněného článku
napadlo, bylo: Proč jste, vážení pánové, nevyrazili častěji do
terénu? My, kteří se nevyžíváme ve složitých analýzách, jsme
vám to mohli říci již dávno! Troufám si říci, že za dobu mé
praxe mi prošel „pod rukama“ dost velký vzorek absolventů,
abych mohl potvrdit to, co nyní s velkou slávou úředníci
objevili: Skutečně padáme dolů a pád se zrychluje.
V souvislosti se zmíněnou zprávou jsem mimoděk vyslechl
vášnivou debatu několika rodičů, kteří se přeli, kdo že za to
může. Pochopitelně první byli na paškálu učitelé. Učí špatně, „po staru“ , nedokáží prý v dětech vzbudit zájem. Dále
byl proprán špatný systém a nakonec si svorně zanadávali na
všechny a všechno – od politiky po počasí. Musím přiznat,
že se mi pomyslně „otvírala kudla v kapse“, ale nakonec jsem
se do debaty nezapojil. Ale právě během této debaty jsem
plně pochopil příčinu tohoto stavu – jsme to totiž my, náš
způsob života a naše zkažená, falešná morálka.
Všichni cítíme, že vzdělání devalvuje a že třeba srovnání
znalostí maturanta z předválečného gymnázia s tím dnešním
by mělo v naprosté většině případů jasného vítěze. Kde se
tedy stala chyba? Vždyť máme vědecké postupy, supermoderní pomůcky a možnosti, o kterých se našim předkům ani
nesnilo! Odpověď je banální: Chyba je v nás. Nejsnazší je
totiž vždy hledat viníka jinde, ukázat na něj prstem a volat
po jeho nápravě. Proč si nepřiznáme, že děti či studenti jsou
do velké míry obrazem naší společnosti ? Společnosti, kde se
prospěchářství, život na dluh, korupce a průměrnost pomalu
stávají normou? Ono to vždycky nějak dopadne, najde se nějaká dotace či dávka, případně se někdo uplatí, pokud bude
nejhůř. Mladá generace to vidí na každém kroku. Vezměte
si prosté srovnání, kolik času se ve sdělovacích prostředcích
věnuje různým podvodníkům, uprchlým miliardářům a korupčníkům v porovnání třeba s charitou a pomocí postiženým? Kolikrát se do kamery usmívá podvodník, obklopený
přepychem, a kolik času se věnuje třeba našim vědcům, kteří
patří na poli výzkumu nemocí ke světové špičce? Není divu,
že taková „masáž“ zanechává následky a mladí, kteří jsou na
volbu vzorů tradičně citliví, nabývají dojmu, že vše půjde
samo. Nedávno jsem hovořil s pedagogickými pracovnicemi
z blízkého učiliště, které byly v naší firmě na odborné stáži.
Bylo mi jich až líto, když mi líčily, s jakým nezájmem se
setkávají při výuce, jak je velké většině jejich žáků všechno
jedno, neučí se, propadají, mají absence. Většina z nich po
škole, pokud ji tedy ukončí, automaticky míří na sociální

dávky. Smutné.
Je mi jasné, že situaci nelze paušalizovat a soudit podle
jedné školy, nicméně stejně tak není fér házet vinu pouze na
systém či učitele . Osobně jsem poznal řadu pedagogů a byli
mezi nimi jak ti dobří, tak i ti, kteří se minuli povoláním a
neměli za katedrou co dělat. Nicméně ti dobří vždy převažovali a třeba moje učitelka češtiny či učitel zeměpisu byli takovými osobnostmi, na které budu vždy vzpomínat s úctou.
Vzhledem k výše uvedenému jsem měl v poslední době
velkou radost, když jsem se setkal s bezvadnou partou mladých lidí – studentů letohradského středního odborného
učiliště. Kluci studují obor Nástrojař a patří k premiantům
svého ročníku. Sami ze své vůle se přihlásili do poměrně
obtížné soutěže „ Formule 1 ve školách“. Akce je jedinečná celosvětová vzdělávací soutěž, určená pro týmy studentů
středních škol ve věku 15 - 19 let. Studenti mají za úkol
navrhnout, zkonstruovat, otestovat a závodit s vlastním modelem formule 1, který je poháněn bombičkou CO2. Když
jsem poznal kluky osobně, s jakým zaujetím mluví o své věci,
jak je jejich obor baví a tráví jím stovky hodin ve svém volném čase, uvědomil jsem si, že tohle je přesně ten hledaný
lék, po kterém voláme.
Vzbuďme v žácích zápal pro věc, podporujme jejich snahu a nebraňme jim v rozletu. Na druhé straně se nebojme
odřazovat ty, kteří zájem nemají, a nedržme podprůměrné
pouze proto, že jsou číslem v kolonce, na které se dostane
dotace. Podporujme úspěšné, pomáhejme těm, kteří mají
zájem a srovnané priority a přestaňme držet ochrannou ruku
nad lhostejnými a dobrovolně neprospívajícími. Pokud mladé generaci vštípíme, že ne dávky, konzum a povrchnost, ale
snaha, vzdělání a poctivá práce vede ke spokojenému životu,
máme vyhráno.Tím nejlépe připravíme naše děti na reálný
život, ve kterém platí mnohdy taková pravidla, o kterých nemají ani tušení.

Kluci z týmu „Masteride“, zleva Adam Pomikálek, Libor
Hubálek, Petr Moravec a Honza Šnebergr. Do týmu patří ještě Tomáš Moravec a Roman Zajíc, jako pedagogický
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dozor.
Kluci, těšíme se, až Vás přivítáme v našem týmu!

Tým při konzultaci. Vpravo Aleš Hrdina, který také pomohl dobrou radou z praxe.
Výroba soutěžního modelu, v popředí model z minulého
roku s naším logem. Také letos se na soutěžní formuli zaskví
logo generálního sponzora týmu – společnosti Isolit-Bravo.

Martin Šlesingr
Personální oddělení

Sebastian Plaskonka (28) - manager projektů
produkcyjnej mikserów.

Práci v IB mi doporučila sestra, která už zde pracovala.
Moje sestra pracuje v IB také v současnosti, později jsem
pro práci v naší firmě získal také svou ženu. Mohu říci, že
velká část mé rodiny je spojena s IB:). Byl jsem jedním z
mnoha Poláků, kteří si v té době našli práci v IB - byli jsme
skupina, která vytvořila celou jednu směnu na výrobní lince
mixérů.
2.) Jaké byly tvé pracovní začátky v IB?

No cóż, mogę powiedzieć, że w zasadzie udało mi się przejść kilka szczebli kariery i dobrze zapoznać się z całą strukturą firmy. Co
z dzisiejszego punktu widzenia uważam za duży pozytyw. Jak już
wspomniałem, zaczynałem jako pracownik montażu. Po jakimś czasie otrzymałem propozycję pracy na stanowisku Referenta Sprzedaży.
Drogę o szczebel wyżej umożliwił mi Slavomir Suvak, który w tamtym czasie pełnił funkcję kierownika montażu. Po około roku tą samą
funkcję zacząłem pełnić w dziale wtryskowni. W późniejszym czasie
Pan Petr Bodlak, zaproponował mi podjęcie pracy na stanowisku PM,
tą funkcję pełnię do dziś. Za możliwości rozwoju jestem swoim byłym
i obecnym przełożonym bardzo wdzięczny i staram się robić wszystko,
aby nie nadużywać powierzonego mi zaufania.

1.) Sebastiane, ve firmě již pracuješ od roku 2005. Jak ses
tenkrát dozvěděl o volné pracovní pozici v IB?

Pracę w I-B poleciła mi siostra, która już tu pracowała. Siostra pracuje w I-B do dzisiaj, ja później do podjęcia tu pracy zachęciłem moją
żonę. Mogę powiedzieć, że spora część mojej rodziny jest związana z
I-B:). Byłem jednym z kilku Polaków, którzy w tym czasie przyjęli
się do pracy. Byliśmy grupą która stworzyła jedną zmianę na linii
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No, můžu říct, že v podstatě se mi podařilo projít kariérním žebříčkem a že jsem mohl dobře poznat celou strukturu
společnosti. To z dnešního pohledu považuji za velmi pozitivní. Jak jsem již zmínil, začal jsem jako pracovník montáže.
Po nějaké době jsem dostal nabídku na práci obchodního
referenta. Tento vyšší stupínek mi umožnil Slavomír Suvak,
který v té době působil jako vedoucí Montáže. Asi po roce
jsem přešel na stejnou funkci v Lisovně. Později mi Petr
Bodlák nabídl práci manažera SaM a zde pracuji dodnes.
Příležitostí mně nabídnutých si vážím a jsem za ně vděč-
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ný svým bývalým i současným vedoucím. Velmi se snažím,
abych důvěru ve mě vloženou nezklamal.
3.) Je velký rozdíl mezi zaměstnavatelem v Čechách
v Polsku? Jsou zde jiné nároky na zaměstnance?

a

Nie wydaje mi się, żeby różnice były znaczące. Zarówno w Czechach jak i w Polsce, jeżeli chce się coś osiągnąć trzeba ciężko pracować. Prawo pracy jest bardzo podobne. Dużą różnicę natomiast można zauważyć w opiece socjalnej, którą otrzymuje każdy zatrudniony.
Wydaje mi się, że w tym obszarze w Polsce zastosowane są bardziej
liberalne rozwiązania.

Nemyslím si, že by rozdíly byly významné. Jak v České
republice, tak v Polsku, pokud chcete něčeho dosáhnout,
musíte tvrdě pracovat. Pracovní právo je tu velmi podobné.
Velký rozdíl, zdá se mi, je v sociální péči, které se pracující
těší. Jeví se mi, že tato oblast je v Polsku podstatně volnější.
4.) Nyní pracuješ ve firmě jako manager projektů. Co tě
na této práci žene dopředu a co naopak brzdí?

Praca na stanowisku MP jest wymagająca. W zasadzie codzienne stawia przede mną nowe wyzwania. Nowe problemy, które należy
rozwiązywać. Wymaga wszechstronnych umiejętności i wiedzy, a to
zmusza do stałego uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności.
Obecni nasi klienci są bardzo wymagający, i aby utrzymać poziom i
dalszy rozwój firmy musimy od siebie wiele wymagać. Nie ukrywam,
że właśnie z tego powodu praca ta daje mi wiele satysfakcji. Na pewno nie pozwala się nudzić i otwiera ogromne możliwości rozwoju.
Oczywiście że pewną przeszkodą jest stale język, jakkolwiek w tak
międzynarodowym teamie, który pracuje v I-B nie mogę czuć się osamotniony.

Pracovat v SaM je náročné. Ve své podstatě každý den
přináší nové výzvy. Nové problémy, které je třeba řešit. To
vyžaduje komplexní dovednosti a znalosti, což nás nutí se
neustále vzdělávat a zlepšovat se. Naši zákazníci jsou extrémně nároční, a abychom nejenom udrželi úroveň, ale zajistili
i další rozvoj naší společnosti, musíme také od sebe hodně
vyžadovat. Musím se přiznat, že právě to je ten nejpádnější
důvod, proč mě moje práce přináší velké uspokojení. Určitě
se tu člověk nemůže nudit a otevírají se mu obrovské příležitosti k růstu. Samozřejmě, vždy existuje určitá jazyková
bariéra, i když v mezinárodním týmu, který v IB pracuje, se
člověk nemůže cítit osaměle.
5.) Pokud si najdeš nějakou tu volnou chvilku, jak nejraději trávíš svůj volný čas?

Wolnego czasu mam naprawdę mało, więc dlatego każdą wolną
chwilę staram się spędzać z rodziną. Nawet kiedy już znajdę wolną
chwilę dla siebie i chcę się zająć na przykład swoimi zainteresowaniami, moja córeczka skutecznie mi to uniemożliwia. Zawsze stara się
być w centrum zainteresowania.

Volného času mám opravdu málo, takže to je důvod, proč
se snažím každou volnou chvilku trávit se svou rodinou. Dokonce, i když najdu volnou chvíli pro sebe a chci se věnovat
svým koníčkům, překazí mi to moje dcerka, která nekompromisně vyžaduje, abych se věnoval jí. Vždy se snaží být v
centru pozornosti svých rodičů.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů, a to nejen
těch pracovních.

Lucka S & M

New York- Město Měst, Které Nespí

N

ebyla jsem zdaleka ve všech hlavních či významných městech světa, ale zeptá-li se mě někdo, které město považuji za město měst, tak první, co mi bez
zaváhání bleskne hlavou, je New York ala Velké Jablko.
A jsem si téměř jistá, že nejsem sama. Na jednu stranu je to
zvláštní, na druhou stranu pro to existuje mnoho důvodů.
New York se v současné době ani moc nemůže chlubit nějakými - nej nej, které jsou hmotné a viditelné na první pohled. Doby, kdy se slavný mrakodrap Empire State Building
nepřekonatelně tyčil svou výškou nad celým světem, jsou
nenávratně pryč, ale i nadále zůstává symbolem města.
Slavné americké přirovnání ‚melting point,‘ něco jako hrnec, ve kterém se všechno (lidé) taví a míchá dohromady,
prostě platí o New Yorku bez jakékoliv nadsázky. Je to to, co
mě tak fascinuje a co mě kupříkladu chybí v Praze. Praha je
sama o sobě krásná, elegantní a historická, ale xenofobie a
omezenost lidí ji často degradují do role provinčního centra. Rasismus a podivný strach či nervozita z cizího, vyjadřovaná stupidními poznámkami, ne-li přímo ranami pěstí na
účet něčích fyzických rysů, vlastností a příslušnosti, už byla
v New Yorku překonána, zdá se, ku prospěchu všech. Už
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najdeme v Čechách, podobní štamgasti, podobné propriety,
jimiž je zdoben interiér.
Město lidí
V každém případě to, co dělá New York pro mě městem
měst, jsou lidé. Lidé, pocházející snad ze všech koutů světa,
lidé různých jazyků, náboženství, osudů, norem a povah. Je
pravda, že právě tato neuvěřitelná směs asi skoro každému
připadá na první pohled přinejmenším bláznivá. Sama vzpomínám na to, jak jsem před dvěma lety vystoupila poprvé
na Letišti J. F. Kennedyho. První, co jsem ucítila po otevření dveří letištní haly, bylo neuvěřitelné dusno s vlhkem, do
toho jsem slyšela křik, křik a křik. Překřikování se, volání po
někom, nadávání, vysvětlování. Anglicky, španělsky, čínsky,
rusky, pákistánsky, prostě Babylon.
Samozřejmě pak přišla Socha svobody, tvarově trochu
nudný World Trade Center nebo vůbec Manhattan celý,
se svojí záplavou větších či menších mrakodrapů, super luxusních sídel nebo menších nuznějších baráčků. Ale bylo by
trochu nespravedlivé považovat za New York pouze ostrov
Manhattan. Do určité míry se dá říci, že právě Manhattan, s
výjimkou několika čtvrtí jako East Village, China Town atd.,
začíná být poněkud odcizený.
jenom taková příjemná záležitost, jako je jídlo, se dostává do
jiné dimenze, když jde člověk po ulici a vedle sebe má na výběr z mexických, čínských, korejských, indických, arabských
a mnohých jiných jídel za více než přijatelnou cenu. Když
vidí, jak lidé různých národností, náboženství a kultur stojí
či sedí před vchody svých příbytků, aniž by museli projevovat vzájemnou nesnášenlivost.
Češi
Jak již bylo řečeno, v New Yorku potkáte příslušníky snad
všech národů, takže by bylo nemožné tam nepotkat i Čechy.
Někteří tam zapustili již hlubší kořeny, nějakým způsobem
zlegalizovali svůj pobyt a pomalu se již rozloučili s Českou
republikou jako se svou vlastí. Jiní mají stále dilema, jestli
a kdy se vrátit, ale skutečnost, že jejich vízum už je dávno
propadlé a že potom, co USA opustí, se již možná nikdy nebudou moci vrátit z důvodu porušení imigračních předpisů,
je stále drží. Dá se i říci, že Češi tam žijí v jakési symbióze se
Slováky. Vzájemně si pomáhají při nejrůznějších příležitostech. Tak trochu nad nimi jsou Poláci, kterých je tam samozřejmě mnohem více. Proto mají americký systém mnohem
vychytanější, mnohem více kontaktů, mnohem více metod,
jak oblafnout předpisy, jak získat falešná víza, čísla sociálního zabezpečení atd. Mnoho z nich vydělává slušné peníze za
pomoc při zprostředkování práce a falešných povolení. Ale
jak mi někteří Češi říkali, tato pomoc se velice často omezuje
na to, že někoho za 300 USD pouze zavezou na určité místo,
a to je tak vše. Pokud ten někdo neumí ani slovo anglicky,
tak je to už jeho věc.
Je logické, že každý národ má svoje místa, takže i v NY
najdete pár českých hospod, jejichž jména evokují domov:
Zlatá Praha, King of Bohemia apod. Většinou tam čepují
pivo Plzeň, vaří lepší či horší napodobeniny českých jídel
a mluví česky. V podstatě jsou ale velmi podobné těm, jaké
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Žít a přežít
Zdá se, že v současné době nic z titulků výše zmíněných
nečiní až tak velké potíže. Je to dáno současnou ekonomickou situací celých USA, které už delší dobu zažívají ekonomický boom. Skoro bych řekla, že lidé si stěžují na životní
podmínky méně než kdy jindy. Významnou měrou k tomu
přispěl i starosta New Yorku Rudolph Giulliani (US Fascist),
který asi splnil svůj volební slib - vyženu kriminalitu z ulic.
Newyorčan se nebude bát chodit po ulici. V konečném
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zdá, že všechno zapadá do již zaběhlého soukolí
americké ekonomiky, žijící z konzumního životního stylu a jednoduchosti. Peníze se točí a obrací, přelévají z nejnižších vrstev do nejvyšších, z
kapes do obchodů, z obchodů do bank atd. atd .
Pozastavila jsem se nad tím, když jsem viděla na
Manhattanu dlouhou luxusní limuzínu a jejího
řidiče, jak pouze otevřel dveře a vysypal odpadkový koš na ulici. Nemá moc smysl nad tím přemýšlet, protože to je Amerika. V ulicích stejně
není nepořádek. Za chvíli přijde přistěhovalec z
Mexika s koštětem a ve vestě a nepořádek uklidí.
Kdyby nebyl nepořádek, tak nemá práci. Takhle
může vydělané peníze opět utrácet v amerických
obchodech, vracet je zpátky do koloběhu. Úplně
jednoduché, ne?!
důsledku se New York začíná jevit jako země policajtů. Skutečně jich je tam hodně a situaci mají dost pod kontrolou.
Policejní Chevrolety či Fordy dnem i nocí křižují ulice i
uličky, ve městě jsou policisté na koních, kolech, v helikoptérách nebo jen pěší, ale jsou všude. Mám dojem, že se to
týkalo strachu z terorismu. Pokud někdo něco připravoval,
tak nedostal šanci. Těžko už se dá vidět nějaké dobrodružství v návštěvě čvrtí Harlem či Bronx, které byly v minulosti
proslulé kriminalitou. Ano, nevypadají tak uhlazeně jako
noblesní Manhattan, klasický Brooklyn či Queens nebo vesničtější Long Island, ale bez problémů si tam můžete vyjít na
procházku i v noci, a pokud nemáte vyloženě smůlu, tak se
v pořádku vrátíte domů. Jediné místo, které vypadalo dost
ponuře, bylo Yonkers, což už vlastně ani není součást New
Yorku, ale samostatné město. Leží za Bronxem a v určitém
smyslu evokuje atmosféru filmů z 60. a 70. let a pouličních
bojovek a gangů. Zápraží domků byla poseta černými či
hispánskými obyvateli, vzduch byl prosycen vůní marihuany a nikdo nerespektoval dopravní předpisy. A na jednom
zápraží vysedávala parta kluků z Moravy, kteří si tam dávali
svoji ameriku v pohodě a v klidu, dřeli na stavbách ne kvůli
penězům, ale spíš kvůli změně a zkušenosti a byli to fajn lidi.
Vyžít
Ani vyžít v NY momentálně nečiní žádné velké problémy. Je známo, že USA prožívají již několik let ekonomický
boom, který ne a ne se zastavit. Já nemůžu objektivně hodnotit spokojenost se životní úrovní u standardního Američana, ale mnoho lidí mi potvrdilo, že v USA se v současnosti
žije dobře, lépe než kdy jindy. Sehnat práci s papíry nebo bez
papírů není vůbec těžké. Cedule ‚Help wanted‘ nebo ‚Hiring‘ jsou na výkladech mnoha obchodů a mnoha restaurací.
Tímto způsobem se také budují komunity - Polák sežene
práci Čechovi, Slovákovi nebo naopak. Sháníte práci? Stavte
se nejprve ve vaší národní hospodě, třeba tam něco bude.
Nebo se ptejte těch, kteří k vám mají nejblíže. Jedná se většinou o práce nekvalifikované, což může například inženýra
nebo doktora, který žije v NY načerno, poněkud frustrovat,
ale koneckonců je to jeho výběr. Vydělat si cca 100 USD za
den je velice normální a rozhodně to není málo. Stejně se mi

Užít
Co se týče užívání si, tedy zábavy, tak není nutno zdůrazňovat, že New York nabízí téměř vše. Od nejzaplivanějších
hospod až po luxusní zábavní podniky se vším pozlátkem a
bláznivostmi, které k Americe patří. Každopádně mají v hospodách větší výběr piv než u nás, jejich kvalita je ovšem diskutabilní a každý ji posuzuje individuálně. Existuje i spousta
nejrůznějších klubů a klubíků. Z vlastní zkušenosti bych
doporučila Stamina, kde se hraje dobrý drum‘n‘base. Těch
klubů je celá řada, ale záleží na tom, co kdo kde hledá. Každopádně se dá říct, že Americe i nadále vládne rock a grunge,
spolu s latinskými rytmy a soulem, resp. komerčním hiphopem. Techno a jungle jsou stále spíše vzácné. Co se týče
zábavy, ať už v hospodách nebo v klubech, nemůžu se zbavit
dojmu, že je těžké se tam odvázat. Snad je to dáno přísnými
zákony ohledně pití alkoholu vůbec, např. je naprosto zakázáno pít jakýkoliv alkohol na ulici, do mnoha barů a klubů
je možné vstoupit pouze od 21 let (i když sehnat falešnou
identifikační kartu nebo řidičský průkaz není zase tak složité). Celkově je atmosféra hlučná, ale přitom poněkud upjatá.
New York mám ale stejně ráda a vždy budu tvrdit, že to je
město měst. Nejlepší zábavou je chodit po ulici a sledovat
lidi a život…
Eva Zajíčková
Lisovna
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Memoriál Quida Štěpánka
Letos na Velikonoční neděli se poběží již 64. ročník Memoriálu Quido Štěpánka, který pořádá TJ a IB.
Přestože na Quido Štěpánka ještě dnes s láskou vzpomíná řada jeho bývalých kamarádů
a někteří ho znají z vyprávění, mnohým jeho jméno nic neříká.
Quido se narodil v rodině uznávaného jablonského obchodníka a dětství a školní léta
prožil v našem městě. Ve studiu pokračoval na Obchodní akademii v Hradci Králové. Byl
všestranně nadaný, ale sportu se věnoval tělem i duší. S vervou a zápalem jako četař – aspirant absolvoval vojenskou službu. Samozřejmě nechyběl mezi obránci Jablonného n.O.
při povstání 6.5.1945. Byl však těžce raněn a po dvouměsíčním utrpení zemřel.
Ti, kteří nás opustili předčasně, zůstali navždy mladí.
Bylo mu 29 let…
Za každoroční uctívání jeho památky patří velký dík pořadatelům, sponzorům,… a všem
sportovním přátelům.
Alena Šafářová - učitelka, Quidova neteř

Vážíte Si Své Práce I Vy?

Zvláštní otázka - řekne si většina z nás. Když se člověk
důkladně zamyslí nad tím, co vše se skrývá pod pojmem práce a co vlastně - mít práci - pro nás znamená, začneme ji
stavět mezi základní a životně důležité pilíře, jako je zdraví,
štěstí a tak.
Práce se dá skloňovat ve všech pádech, znamená určitý výkon, ale hlavně motiv, který člověka uspokojuje a posouvá
dál v jeho životě, ať už tím, že jenom něco udělá a má z toho
radost anebo že za svoji práci obdrží určitou odměnu, kterou
smění za jiné užitečné věci, jimiž uspokojí své potřeby.
„Bez práce nejsou koláče,“ říkávali staří dědkové. Chvíli se
toto dávné a pravdivé přísloví dokonce dementovalo a zesměšňovalo, ale bohudík, pro nás, obyčejné lidi, bude platit
stále a pořád. Možná bude jednou viset na dveřích „pracáku“
a nad tím však bude nápis - ZAVŘENO!!!!
Ne, nechci být krutý a nemilosrdný, určitá podpora státu být musí. /Také jsem této vymoženosti moderní doby již
využil./
Pochopitelně mířím jinam, o krok zpět. Mám na mysli
období, než se člověk do této situace dostane. Občas ve svém
širokém okolí slýchám řeči typu, že práce je „blbá“a „na nic“
a že „někoho nebaví“ a „že se na to může vykašlat“ a „ať si to
jdou dělat sami“ atd.
Ale proč, přátelé? Každý dělá to, co umí. Někdo dělá dokonce i to, co neumí, ale věřte, že důležité je rozhodně něco
dělat. Doba není moc příznivá, a tak je potřeba, aby se každý
zapojil, jak nejlépe dokáže, a tím si zajistil přítomnost a
budoucnost nejen svou, ale také své rodiny. Věřte, že to bez
práce nejde . Doba, kdy se dalo spoléhat na štěstěnu sazky,
už je bohužel také pryč.
Každý, kdo si zkusil být bez práce, tak ví, jak těžké je za-
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pojit se zpět. Navíc v době, kdy práce ubývá a lidí bez práce
přibývá. Školy chrlí tisíce hotových lidí v podobě nedávných
studentů, kteří nemají praxi, a tudíž se nemají kam zařadit.
V nejbližší budoucnosti však to lepší nebude.
Nerozšiřujme zbytečně řady čekatelů na práci neuváženými řečmi nebo činy v duchu zkratkovitého jednání a zbytečných odchodů ze svého zaměstnání!!! /Pokud tedy už nejsme
tou světlou výjimkou, která je holt někdy běžná, a procházíme fází změny zaměstnání, což je běžný životní proces./
Važme si toho, že můžeme při plném zdraví vykonávat své
povolání, dělat si svoji práci, dostávat za to odměnu a s ní
následně nakládat tak, jak potřebujeme. Jen tyto předpoklady nám zajistí tu nutnou dávku štěstí, které tolik potřebujeme, pro to, abychom byli šťastni my i naše okolí.
Milan Žemlička
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A Tak Jsme Se Jeden Pátek Sešli…

a společně se těšili z věcí, které se nám podařily. V době
mimořádně náročných zákazníků, extrémní konkurence a
tlaku trhu je dobré si občas neformálně připomenout, že
především díky naší píli, nápadům, nasazení a smyslu pro
odpovědnost můžeme dlouhodobě přežít.
Tak třeba naše Motúčko slaví 1000. prodaný výrobek.
Vzpomínáme se zadostiučiněním na škarohlídy, kteří projektu věštili brzký konec.

Instalace LILES v přízemí administrativní budovy budí
zaslouženou pozornost.
Již delší čas jsme koketovali s myšlenkou orientovat naši
firemní nákladní dopravu na externí zákazníky. V poslední
době se nám začíná dařit a naše flotila se rozrostla na 8 velkoobjemových souprav. Obrat stoupá k bezmála 2 milionům
korun.

Těšíme se, až oslavíme další kulaté prodejní číslo!
LILES – ozdobné, svítící keramické dlaždice prodělaly poměrně náročný vývoj a nyní se začínají prosazovat. Věříme,
že najdou uplatnění nejen u běžných instalací v domácnosti,
ale také ve veřejných prostorách, školách a třeba i v akvaparcích a zábavních centrech.

Naše souprava v charakteristickém designu IB.
Z dalších nadějných myšlenek představujeme studii auto-
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matického paletového vozíku Máťa. Základní myšlenkou,
podobně jako u Motúčka, je úspora práce a vyšší produktivita.
Něco pro zábavu na závěr – standardní zahradní traktů-

rek, změněný na „polopásák“. Vše bylo realizováno v naší
Nástrojárně a Strojní údržbě.
Jsme rádi, že se naše akce podařila a že bylo z čeho se radovat. Pevně věříme, že se při podobných příležitostech budeme setkávat co nejčastěji.
Martin Šlesingr
personalista

Jarní Motúčkosleva;
V polovině března jsme vyrobili tisící Motúčko. Za 14 dní poté (začátkem dubna) bylo
již objednáno o dalších 125 Motúček více. Jsme velmi rádi, že se tento skvělý výrobek
na českém a slovenském trhu stává více a více populárním. Doufáme, že k tomu přispějí
i výstavy v Litoměřicích, Trenčíně a Bratislavě, kterých se v dubnu a květnu účastníme.
Velké naděje také vkládáme do výstavy v Německu, která se shodou okolností koná také
v dubnu. Věříme, že budeme moci brzy oslavit Motúčko s výrobním číslem 2000 a trochu
neskromě ( v tomto případě to ale není nic špatného ) se těšíme na magické číslo 10 000.
Petr Bodlák
Jarní Motúčkosleva:
Pro všechny spolupracovníky firmy nabízíme speciální cenu Motúčka 8.990 Kč
(namísto standardní ceny 9.990 Kč). Objednávejte u Lucie Pávkové (linka 641,
pavkova@isolit-bravo.cz). Tato speciální cena je platná do konce května 2011, takže
neváhejte a dokončete jarní úklid na Vaší zahradě již s Motúčkem.
19
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38. prapor

Vážení spolupracovníci,

chtěl bych vás prostřednictvím článku v našem Občasníku
seznámit se svými volnočasovými aktivitami. Již několikrát
zde byl uveden článek o hasičích, fotbalu, turistice a jiných
možnostech, jak nakládat s volným časem.
Já jsem členem klubu, který se zabývá poněkud něčím
jiným. Naše občanské sdružení se nazývá Klub vojenské
historie a současnosti, 38. prapor hloubkového průzkumu
generála Husárka. Většina členské základny pochází z Letohradu, Ústí nad Orlicí, Jablonného a blízkého okolí. Věkový
průměr v praporu je 34 let a na military scéně v ČR působíme již deset let. V našem okolí se nachází spousta klubů
zabývajících se airsoftovou nebo paintballovou střelbou či
simulováním historických bitev, ať už napoleonských válek,
nebo bitev druhé světové války. Náš prapor se zabývá simulací činností průzkumných jednotek armády České republiky
v období kolem roku 2004-2006. Dosahujeme značné podobnosti s reálnými útvary AČR jak úrovní výstroje a vyzbrojenosti, tak i výcvikem jednotlivých činností těchto útvarů.
Naši výstroj tvoří originální výstrojní součásti AČR, výzbroj
tvoří úředně znehodnocené útočné pušky Sa58 (jistě si na
ně mnozí z vás vzpomenou z dob základní vojenské služby)
a dále množství ostrých zbraní, držených majiteli zbrojních
průkazů či patřičných povolení, které používáme jak k výcviku manipulace se zbraní, ostrým střelbám na střelnicích
či k veřejným prezentačním akcím pro potěšení oka široké
veřejnosti. Mezi rozsáhlou škálu námi prováděných činností patří především utajený pohyb v nepřátelském prostředí
se zátěží přesahující 60 kg na osobu.
Všechno nesené vybavení nám zajišťuje
možnost dlouhodobé činnosti v týlu
nepřítele, kdy jsme
úplně nezávislí na
okolních zdrojích.
Mezi další činnosti patří především
dlouhodobé pozorování cílů z pozorovacích stanovišť, léčky
na vozidlo, přepady
objektů,
taktické
střelby, horolezecké
práce a slaňování,
seskoky padákem,
akce s vojenskou
technikou, zdravotnická, ženijní, topografická příprava a
mnoho dalšího. Každý člen praporu má

svou specializaci, například zdravotník, odstřelovač, radista
nebo velitel družstva. Naše průzkumná cvičení probíhají po
celém území ČR, většinou však v Orlických horách.
Pro uvolnění se věnujeme také návštěvám objektů pohraničního opevnění, protože tyto stavby svým významem i
pohnutou historií znamenají mnoho pro všechny lidi, kteří
mají co dočinění s vojenstvím či vlastenectvím. Všichni členové praporu jsou stoprocentními vlastenci. Jsme hrdi na
odkaz našich předků a takovou malou pietní vzpomínkou
bylo právě před deseti lety při zakládání našeho klubu zvolení číslovky 38 do názvu, podle roku 1938, který se nevymazatelně zapsal do naší historie. Stejně tak jsme použili čestný
název podle divizního generála a ředitele opevňovacích prací
Karla Husárka, jehož zásluhy při budování obrany naší vlasti
jsou značné, stejně jako zásluhy všech lidí - vojáků či nevojáků, podílejících se na budování ochranného valu kolem
republiky.Lidí, kteří museli po mnichovském diktátu s rukama zaťatýma v pěst bezmocně přihlížet odevzdání svého díla
a kusu naší země do rukou nacistického Německa.
Chtěl bych vám poděkovat, že jste si našli chvíli času
k přečtení mého článku. Mnohem více informací, fotografií
a textů k činnosti 38. praporu, k osobě pana generála Husárka i k pohraničnímu opevnění naleznete na našich webových
stránkách: http://www.38prapor.cz .
Honza Pávek
opravy forem
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Jaro Na Z ahrádce

,,Tak už ho tu konečně máme!“ ,,Co?“ ptáte se. ,,No přece
jaro!“ Již od konce ledna netrpělivě zpoza okna sleduji dění
na záhonech. Všechny zatím stále překrývá hustá bílá peřina.
Přesto se již od této doby velmi těším, až sníh úplně roztaje,
objeví se první poslové jara – sněženky a bledule – a já se
budu moci vydat do onoho kouzelného květinového království nejen obdivovat zdejší krásu, ale především ji pracně
vytvářet. Březnové období znamená nejen pro zahrádku, ale
i pro rýč, hrábě i lopatu konec zimního spánku. Je toho tolik
potřeba – člověk se ani nezastaví. Probouzející se přírodě se
ale pomoci musí. Víme, že se nám nakonec velkolepě odmění.
Každý zahrádkář mi dá jistě za pravdu, že obdiv příchozích je až závěrečnou pomyslnou třešní na dortu. Předchází
mu mnoho času, píle, trpělivosti, práce, ale zejména radosti.
Ano, tato činnost je a musí být především radostí! Pobyt na
čerstvém jarním vzduchu, dostatek nevinného, avšak stále
silnějšího slunečního svitu a především ono obligátní ,,čochtání se“ se v hlíně, jak své nejčastější aktivitě říkám, působí
jako očistná lázeň na zimou unavené lidské tělo a jeho mysl.
Zní to možná paradoxně, ale nejvíce si odpočinu právě tam.
Navíc se jedná o smysluplnou práci, která své plody časem
jistě vyjeví.
Co tedy nynější období přináší? Předně se musíme chopit

M asopust

Posledních pár let se mi zdá, že se z našich životů začíná
pozvolna vytrácet zájem o tradice. Snad za to může uspěchaná doba, pohodlnost nebo jiné podněty. Proto jsem rád, že u
nás v Těchoníně jedna tradice dokáže svou účastí a bohatostí
převýšit ostatní okolní obce. Jedná se o MASOPUST.
Masopust ( karnevalové období ) bylo vlastně v minulých
dobách období od Tří králů až do Popeleční středy. Popeleční středa je 40 dní před Velikonocemi, přičemž se do těchto
dní nepočítají neděle. Masopust se převážně slavil v úterý
před Popeleční středou a jeho smyslem bylo před obdobím
půstu do sytosti hodovat. Po vískách chodily průvody pestrých masek, kejklířů a muzikantů od domu k domu, kde dostávaly výslužku ve formě kořalky, koláčů či jiných dobrot.
Tato výslužka například sloužila k následnému společnému
občerstvení v hospodě.
U nás to probíhá velice podobně. Masopustní průvod se
pořádá vždy v sobotu, aby mohla být co největší účast. V dopoledních hodinách se účastníci průvodu shromáždí u obecního úřadu. Nechybí zde nápadité masky ani koňský povoz
pro případ nemohoucnosti dětských ucabrtaných nožiček.
Následně celý průvod vyrazí po vesnici - pěkně domeček od
domečku - a spoluobčané se pilně starají o řádné občerstvení buď ve formě jídla, nebo speciálních destilovaných aditiv
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hrábí a pomoci našemu trávníku, aby se mohl opět s plnou
nádherou zazelenat. Poté se musí prokypřit mrazem ztvrdlá
zem a zasadit či zasít do ní nejrůznější plodiny a květiny.
Nejvíce zapotřebí je dostatek vláhy. Tento čas je však specifický i jinak a jen tyto očistné a nápomocné práce k dobrému stavu zahrádky ještě vést nemusejí. Paní Zima se totiž
vlády jen tak nevzdává. Až do května proto musíme sledovat
především ranní mrazíky, aby nám celá naše práce nepřišla
vniveč. Je tedy třeba zabezpečit zejména ty květiny a plodiny,
které jsou na minusové venkovní teploty nejvíce náchylné.
Jaro je pro mne především příslib naděje. Vrací se teplo a
světlo, vrací se život. Zosobněním toho všeho je zahrádka. I
z tohoto důvodu tak ráda trávím právě tam svůj volný čas a
pomáhám zdejším rostlinám na jejich cestě ke kráse. Není
jiného ročního období, které by tak příliš dávalo najevo sílu
života. Kdo máte chmury, starosti, těžkosti, jděte na zahrádku nebo do parku a dýchejte tu vůni. Právě v ní je ukryta
silná dávka optimismu a síly do další životní poutě. Není
pravda, že by se člověk prací na záhoně udřel, naopak čerpá
tam energii v míře rozhodně nemalé. Právě v tomto čase doporučuji i vám všem, kteří jste zdánlivě bez neduhů, abyste i
vy tu současnou krásu přírody vnímali a ve velkém přijímali.
Pokud ji aktivně pomůžete, o to víc vás posílí a obohatí.
Hana Luxová
servis

proti chladnému počasí. Vybraní průvodníci průběžně rozdávají drobné pokuty, např. za neuklizený dvůr, a vytěžené
peníze se následně použijí na zajištění dětského karnevalu,
který se pořádá na sále hospody U Mostu. Na dětském karnevale hraje živá hudba a vstupné je pouze dobrovolné, aby
se popřípadě dokryly náklady na provoz.
Před veselým průvodem je potřeba se mít i na pozoru. Jednou jsem byl pomalován sazemi k nepoznání. V ten víkend,
kdy se masopustní průvod pořádá, je mi tak nějak dobře na
duši. Mám radost, že se dokáže sejít půl vesnice a dobře se
bavit. Obzvláště pro děti je to velký zážitek.
A na závěr: Važme si svých tradic, než se nám jednou rozplynou do ztracena a budeme mít k sobě zase o trochu dál…
Milan Repa
recepce
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Nákup Multifunkční Pánve Do Firemní Kuchyně

Poprvé jsme se s multifunkční pánví setkaly na loňském
veletrhu v Brně, kde jsme navázaly první kontakt se zástupcem firmy INTERGAST. Na podzim pak následovalo
pozvání do pardubické restaurace „U Maminky“, kde jsme
měly možnost vidět toho zařízení v praxi.
Protože naše nadšení bylo veliké, zástupce firmy INTERGAST oslovil vedení IB a začala první jednání o nákupu. Začátkem března letošního roku jsme se jely podívat do vývařovny v Olešnici, kde už mají stejný typ asi měsíc v provozu.
Podle sdělení pana vedoucího a personálu, který má s tímto
zařízením ty nejlepší zkušenosti, jej lze využívat ke smažení,
vaření, dušení, restování, a to vše až 3x rychleji než na stávajícím zařízení. Velkou předností je možnost noční úpravy,
kterou lze využít především u hovězího masa v kusech (např.
svíčková na smetaně). Kuchařka na odpolední směně maso
opeče, připraví základ a nastaví příslušný program. Takto
připravené maso nejen bude ráno měkké, ale i chuťově lepší.
Nepřilnavý povrch pánve umožní prováření omáček a vaření
mléčných pokrmů (různé kaše, pudinky aj.) bez připékání.
Smažení a opékání masa je rychlejší. Maso se rychleji zatáh-

Netradiční oslava

Každý z nás se jednou za rok dostane do situace, kdy pohlédne do kalendáře a tam uzří datum, které ohlašuje den
jeho narozenin nebo jmenin.
Poté proběhnou gratulace blízkých, mnohde i kolegů,
dárky upřímné i formální a následuje slavení. Nejčastěji se
asi vyskytují různě početné rodinné oslavy, spojené často s
„lukulskými hody“, u mladších ročníků pak „pařby“ s přáteli
v duchu oslav boha Dionýsa.
Já a moje sestra máme narozeniny a svátek datumově blízko, právě v období lámání se zimy a jara. Jelikož nejsme velké příznivkyně ani jednoho ze zmiňovaných způsobů oslav,
vymyslely jsme asi před 15 lety, že to budeme slavit očistou
těla nebo ducha. V překladu to znamená, že dohodnutý den
spolu strávíme ve wellness lázních plaváním, saunováním,
masážemi nebo vyrazíme na nějakou kulturní akci.
Tentokráte padl los na ducha, na kulturu. Hodilo se to,
protože v Praze právě probíhá výstava „Doba a dílo Karla
Škréty“. Karel Škréta je považován za zakladatele novodobé
české malířské tradice a jeho obrazová tvorba pokrývá období harmonického klasicismu až po vrcholně barokní šerosvitové kompozice. Právě v období baroka byl považován za
jednoho z nejuznávanějších portrétistů své doby.
Výstava je rozdělena do dvou známých pražských objektů. Jedna část je ve Valdštejnské jízdárně a druhá v jízdárně
Pražského hradu. Můžete si prohlédnou obě za zvýhodněné
vstupné nebo ti méně dychtivější jen třeba jeho jednu část.
Pokud chcete zvládnout obě části, je vhodné začít ve Valdštejnské jízdárně, protože tam je situován počátek tvorby
Karla Škréty. Jeho obrazová tvorba je doplněna i pracemi
známých mistrů, se kterými se při svých studijních cestách
do Itálie setkal a kteří jej v jeho tvorbě ovlivnili. Patří mezi

ne a je potom šťavnatější a chutnější. Při naplnění stávající
pánve masem se snížila teplota a trvalo dlouho, než tuk opět
dosáhl výchozí teploty. U tohoto zařízení dosáhneme původní teploty během pěti vteřin. Také mytí je daleko rychlejší a
snazší, jelikož má integrovaný přívod vody ...
Na toto zařízení se velice těšíme a jsme rády, že nám vedení
IB jeho zakoupením umožní na něm pracovat. Věříme, že
rozvojem této nové technologie přispějeme ke spokojenosti
všech našich strávníků.
Hana Kačírková a Eva Benešová

ně mistři Quido Reni, Annibal a Ludovic Carraccio a další.
Následně se krásnou procházkou přes Pražský hrad přesunete k druhé části, kde jsou díla opět doplněna obrazy těch
autorů, které svou tvorbou sám ovlivnil.
Co mne zaujalo? Řada obrazů je známých a ještě si na
ně vzpomínám ze školních let. Neměla jsem příležitost se
blíže seznámit s jeho kresbami a technikou kresby, jakož i
přípravami na zpracování velkých pláten s náboženskými a
mytologickými náměty. Nově jsem si mohla prohlédnout
jeho ilustrace do knih. Lehký úsměv na mé tváři vyvolala
ilustrace do knihy Tannerovo Siorietas s výjevem „Tovaryšstvo Ježíšovo v Asii“, kde např. slon má tlapky a velbloud
koňská kopyta. Hned mi hlavou prolétla myšlenka, že asi
neměl v tehdejší době příležitost tato zvířata vidět a maloval
je jen podle vyprávění a svých představ.
Další silný dojem ve mně skutečně zanechaly jeho portréty. Zvláště když si můžete v klidu sednout, dívat se na ně a
pozorovat, jaká je technika malby, jak na vás působí, jak se
malíři podařilo zachytit a přenést na plátno i tu psychologii,
výraz a povahu portrétovaného. Byl v tom opravdu Mistr.
K dílům, která mne zaujala, bych ještě přidala poměrně
známý obraz „Vyhnání Adama a Evy z ráje“ od Johanna Carla Lotha. Mistrně je zde také vyjádřená psychologie postav.
Zvláště u Adama, ukazujícího na Evu, že „já nic, to ona za
všechno může“. I Eva má zdařilý výraz. Jaký? To už vám ale
nenapíšu, běžte se na to raději podívat sami a udělejte si svůj
názor. Stojí to za to! Mě to pobavilo.
Výstava potrvá do 10. 4. 2011 a je velmi příjemné se v tom
dnešním uspěchaném, mnohde konzumním světě, propleteném často operativními změnami, na chvíli zastavit, pokochat se a zvolnit.
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Co napsat závěrem? Snad jen, že se nám oslava vydařila a
už se těšíme na příští.

Přeji všem pohodové jarní svátky.
Šárka Slavíčková

Vztah zaměstnavatel a zaměstnanec a obráceně

PV dnešní době,kdy není povinnost pracovat,je mnoho
lidí nezaměstnaných.
Někteří by strašně rádi práci našli,jiní se jí úmyslně vyhýbají. Já ale píšu o té větší,pracující skupině.Převážně jsou
buď zaměstnanci, nebo zaměstnavatelé,což je diametrální
rozdíl.Každá pozice má svá práva a povinnosti, které musí
dodržovat /lépe řečeno-měla by dodržovat daná pravidla/.Je
už na člověku samém,jak se chová,zda jedná nejen ve svém
zájmu,ale také v zájmu druhých,ať už je nadřízený či podřízený.
Vztah zaměstnavatel a zaměstnanec je velmi složitý,protože zde často bývá vzájemné nepochopení,závist,špatné ohodnocení a mnoho dalších faktorů.Jen ten,kdo prošel od těžké
práce dělníka až po „měkkou“židli šéfa,si dokáže dobře uvědomit,kolik práce a úsilí tomu věnoval /např. vystudováním
vysoké školy/,aby mohl dobře vést své zaměstnance a ocenit
jejich práci.
Po roce 1989 si každý mohl zvolit svou cestu - zadlužit
se,vrhnout se do víru nové doby coby podnikatel.Otázkou
je,zda každý má na podnikání talent,odvahu riskovat,zadlužit se a taky tomu obětovat mnoho svého volného času
na úkor rodiny, koníčků, dovolené atd. Ne všem, kteří tuto
cestu zvolili, se to podařilo a jsou úspěšní i dnes. Hodně
těch,kteří se o to ani nepokusili,jim to dnes závidí,protože
vidí jen jejich drahá auta a domy. Mnoho podniků zkrachovalo.

Svět kolem nás

Sladce jsem se probudila a za zvuku ptačích hlásků jsem
vstala do nového dne. A i přesto, že jsem se těšila, začalo mi
být úzko, protože hlavou mi letěla úplná vichřice všeho, co
člověk může kolem sebe vidět: hrady i dálniční mosty, hory,
vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku . . . Je to fascinující, nepochopitelný Svět kolem nás.
Najdeme ho všude – uprostřed velkoměsta, za vsí, na lukách i v lese. Je to svět, kde žijí, běhají, létají a bojují o život
prazvláštní tvorové.
Lidé míjejí tento podivuhodný svět lhostejně, nevšímavě.
Prostě ho nevidí. A to i přesto, že od chvíle, kdy jsme se narodili, až do chvíle, kdy zemřeme, se setkáváme s přírodou.
Příroda je plná divů a záhad. Překrásné barvy květů, nádherou zářící roztažený paví ocas i zázrak nového života. Prý
nejsou zázraky, ale v tomto světě můžeme kdekoli najít plno
nepochopitelných věcí. Člověk může všude vidět něco pozoruhodného, neobvyklého, tajemného. Jen projevit zájem.
Stačí si všímat ptáků, květin, stromů, brouků, motýlů, zvířat
. . . , se kterými se setkáváme den co den cestou do práce i
z práce. Sklonit se nad kvetoucí trávou, prohlédnout si pa-
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Zaměstnavatel by měl zaměstnancům vytvářet dobré
sociální podmínky,zpříjemnit pobyt na pracovišti, např.
místo,kde svačí,kvalitní obědy,pracovní pomůcky.Za dlouhodobou věrnost firmě navyšovat dovolenou či finančně
pracovníka ohodnotit.Tím vším dává vlastně najevo svým
podřízeným,že si jich a jejich práce váží. Není na místě,aby
zaměstnancům zbytečně okázale dával najevo svou nadřazenost a přehlížel je. Musí si uvědomit,že to jsou právě oni,kteří spoluvytvářejí jeho dobře fungující firmu.
Ale na druhé straně si zase musí svůj majetek chránit a
velmi dobře ohlídat,a proto nemůže dopustit,aby mu fabriku po kouskách odnesli domů. Každý musí pochopit,že je
lepší zakoupit si zde vyráběné zboží v podnikové prodejně za
mnohem nižší cenu než ho tajně pod bundou pronášet přes
vrátnici.
V každé době i společnosti se vždy najde nějaký ten nepoctivec,se kterým je nutné se rozloučit.Většina lidí je poctivých a záleží jim na dobré práci a na dobrém jménu firmy,ve
které pracují a kde je šéf dokáže pochválit a finančně ocenit
jejich snahu. Za vším je potřeba vidět člověka s jeho klady i
zápory a pochopit jeden druhého - třeba stesk po vzdáleném
domově a nebo „jen“ bolest zubů.

Aleš Zabranský
recepce

voučka, sledovat chvíli leteckou akrobacii obyčejné mouchy.
Musíme projít celý kraj křížem krážem, prozkoumat každý
lesík, vystoupit na každý kopec, prohlédnout každou hradní
zříceninu, putovat podle všech řek, říček a potoků, na jejichž
dně leží tisíce krásných oblázků vodou ohlazených. Musíme
sestoupit do každého údolí, každé rokle a nepřestat, dokud
nebudeme znát v okolí každý kámen.
Na jednom jediném místě v přírodě je však tolik života,
že bychom za celý svůj život nedokázali prozkoumat všechny
jeho formy a projevy. Chodit světem s otevřenýma očima, to
je klíč k odhalování těchto tajemství!
Kdo kráčí přírodou tiše a rád, má šanci vidět i slyšet daleko
více. Abychom poznali tento tajemný svět, nestačí se vydávat
jen na toulky přírodou. Dnes jsou zoologické zahrady, akvária a přírodní parky v mnoha městech a oblastech. I ty nám
a našim dětem umožňují do určité míry poznat přírodu, pozorovat život stovek rozličných druhů živočichů a poznávat
zvířata z celého světa, což v nás vzbuzuje zájem o poznání.
Petra Bartošová
prodejna
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Co je to felinoterapie?

Naše kočky máme bezmála už deset let, a protože jsme je za tu dobu, troufám si říct, dokonale
poznali a na vlastní kůži pocítili jejich pozitivní
působení na celou naši rodinu, začali jsme se stále
více zajímat o ( v Čechách ještě téměř neznámý
obor) - felinoterapii. Rád bych vám teď ve zkratce
vysvětlil, o co se jedná a proč je felinoterapie prospěšná pro lidské zdraví.
Jazykovědně: felis - kočka, terapie - léčba. Tedy
léčba kočkou! Jako je canisterapie nebo hipoterapie, při nichž se využívají psi a koně, existuje i felinoterapie, při níž jsou k podpůrné léčbě využívány
kočky.
Léčí nás dotek hebkého kožíšku, léčí nás pravidelné vrnění předoucí kočky, léčí nás kočičí klid. I
pohled na ladné křivky kočičího těla léčí. Lidé zabývající se alternativními směry medicíny dokonce
tvrdí, že kočky mají schopnost nasát do sebe negativní
energii, odejmout naši bolest, naši nemoc.
Proč k léčení nestačí psi? Jsou lidé, kteří se psů bojí nebo
jsou alergičtí na psí srst, ale kočičí jim nevadí. Nebo jsou
natolik nehybní, že se k psovi neskloní a nepohladí ho. Takovým lidem je kočka pokládána na hruď. Ani ji nemusí hladit,
ona si přede a to předení je příjemné, uspává, uklidňuje…
Na rozdíl od psů kočky nemusejí skládat speciální zkoušky. S kočkou to buď jde, nebo nejde. Jaká tedy má být kočka - terapeutka? Rozhodně musí být klidná, uvolněná,
senzitivní a nebojácná. To znamená, že se nesmí leknout a
s prskáním uskočit, když pacient například kýchne. Nesmí
to být kočka zklamaná člověkem ani upjatá jen na jednoho
jediného páníčka. A pochopitelně, musí být stoprocentně
zdravá, očkovaná a bez parazitů.
Říká se, že nejvhodnějším plemenem pro felinoterapii
je Ragdoll. Jsou to velmi klidné, citlivé a přitom mile zvědavé kočky. S dlouhosrstými kočkami může být problém
v době línání. Jemné dlouhé chloupky zamotané do všeho
- z toho asi personál nemocnice nebo ústavu nebude mít
radost. Na druhou stranu jsou terapeuti, kteří právě dlouhosrsté vyhledávají, protože bývají klidnější a jejich srst
je ještě příjemnější na dotek a klienti ji můžou česat.

Okolí Hanušovic

Hluboké údolí Moravy se silničními a železničními spoji,
náhorní louky a táhlé stráně až ke KRÁLICKÉMU SNĚŽNÍKU charakterizují krajinu kolem Hanušovic - „Ráj turistů“. Po stráních jsou roztroušeny vesnice s dalekými výhledy
sahajícími až k hlavnímu hřebenu HRUBÉHO JESENÍKU.

A co vlastně kočka pomáhá léčit? Hlavně duši. Stačí přece
pohladit kočičí kožíšek a vlna příjemného pocitu putuje po
celém těle. Předení ovlivňuje mozek a pozitivně nás vyladí.
Kočka sama pokud chce, přijde a otře se o nás. A to je jako
pohlazení. Duše pookřeje a veselá mysl - půl zdraví, říká přísloví.
Takže prakticky: felinoterapie lidem pomáhá zbavit
se úzkostí, depresí, různých fóbií, neuróz, negativního
stresu, závislostí na alkoholu po automaty. Výrazné zlepšení nastává dokonce i u vysokého krevního tlaku a ostatních psychosomatických chorob. Rozvíjí jemnou motoriku
poškozenou nemocí či vrozeně špatně vyvinutou. V mozku
dochází k novým synapsím - propojením neuronů. A v neposlední řadě dochází i k zapojení uzavřeného člověka do
společenství ostatních.
Ideální je, když může být zvíře stálým členem terapeutického týmu. A právě tenhle požadavek kočka splňuje.
Pokud je navyklá pouze na pobyt v místnosti, nemusí být
venčena a péče o ni je opravdu minimální. Na péči se můžou
podílet léčení klienti a samotná péče už je pro ně terapií.
Jsou skutečně lidé, kteří poprvé při felinoterapii zjišťují, jak
je příjemné se o někoho starat, a kočka opravdový zájem ocení a odmění svou přízní.
Pavel Marek
zahraniční obchod

Stavení horských vsí slouží dnes jako rekreační chalupy. Všude se tu rozvíjí letní i zimní turistika a jsou zde budovány i
lyžařské vleky.
Ze zdejších vesnic jsou známé VOJTÍŠKOV, VYSOKÉ
ŽIBŘIDOVICE a VYSOKÁ, z níž pocházejí předkové hu-
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debního skladatele FRANZE SCHUBERTA.
Údolí Branné
Údolím řeky Branné prochází silnice do Jeseníku. Leží tu JINDŘICHOV - obec s velkou papírnou. Nad jedním z bočních údolí se tyčí zajímavá
zřícenina hrádku PLEČE. V okolí, v údolí potoka
Staříče, který vtéká do BRANNÉ z VIKANTIC,
byly v minulosti doly na železnou rudu.
Arnošt Macháček
Montáž

Velikonoce

Blíží se Velikonoce, a proto vám nabízím pár zajímavostí
o jejich původu.

Pohanské Velikonoce
Ve velké části Čech zůstávají Velikonoce původními pohanskými svátky jara a plodnosti. Slavili je už staří Slované a
Germáni. Oslavuje se jarní rovnodennost (slunovratu), zánik zimy a vítání jara, kdy země oživne a pole čekají na své
osetí jařinou. Jako připomínka návratu stěhovavých ptáků
z jihu se dříve pekly takzvané ptáčky – uzlíky.
Židovské Velikonoce (Pesach)
Důležitými a nábožensky směřovanými svátky se Velikonoce poprvé objevily u Židů. Byly to svátky přesnic (pascha;
hebrejsky pesach = přejití, ušetření; odtud jejich název). Slavily se vždy čtrnáctého dne měsíce nisanu.

ze soboty na neděli pak vstal z mrtvých. Proto se tato noc
nazývá Velkou nocí. A protože křesťané věří v posmrtný
život, zvěstuje se v tuto dobu, že život zvítězil nad smrtí,
pravda nad lží, spravedlnost nad nespravedlností a láska nad
nenávistí.
Odkud název Velikonoce?
Název Velikonoce je odvozen od oné Velké noci, kdy ukřižovaný Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Avšak ani jeden ze zachovaných historických pramenů neuvádí přesné datum této
události. Tradičně se Velikonoce slaví v neděli po prvním jarním úplňku, kdy slaví svůj velký svátek Pesach i Židé.
Petra Bartošová
Montáž

Křesťanské Velikonoce
Křesťanům přinášejí Velikonoce vzpomínku na slavnosti
vzkříšení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve a jedny z nejstarších svátků
vůbec. Na počátku tohoto letopočtu podle křesťanů ukřižovali o Velkém pátku Ježíše Krista, Spasitele lidstva, a v noci

Z ačíná jaro, je čas vyrazit někam ven…

Jsem zapřisáhlá kolařka a na kolo nedám dopustit. Ne, že
bych byla nějaký baiker, který, když má po práci, nasedne
na kolo a jde si hlídat fyzičku. Ale o slunném víkendu, když
všechno voní a sluníčko hřeje, by bylo „hříšné“ sedět doma
na zadku u televize a nikam nevyrazit.
Je to krásný pocit, když jedete zelenou krajinou, všude je
ticho, slyšíte pouze svůj dech, vidíte zvířata a sem tam nějakou chaloupku, kde vám jako v nějaké pohádce nabídne
starý pán doušek vody nebo něco ostřejšího. Přesně to se mi
přihodilo, když jsem jela se svým manželem po nedělním
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obědě na výlet na kole poznávat krásy našeho blízkého okolí.
Projížděli jsme krajinou Králického Sněžníku a najednou se
vyloupla chaloupka s velmi pohostinnými lidmi.
Na kole se prostě dostanete tam, kam autem stěží, potkáváte lidi, se kterými byste se určitě nikdy nesetkali, a každou
chvíli jste právem překvapeni malebností okolí. Přitom nemusíte jet nikam daleko. To je to, co mě na kole opravdu
přitahuje.
Letos místo obvyklé kolařské dovolené mě manžel přemluvil, abychom vyjeli se známými na vodu - sjíždět Vltavu.
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Musím přiznat, že jsem se zprvu bála. Přece jen voda je živel
a každý jistě ví, co dovede. Stačí se podívat pár dní zpět do
světa. Na Vltavě sice tak silná voda není, ale nikdy předtím
se mi nepoštěstilo držet pádlo v ruce, krom vesel na přehradě.
Když jsem poprvé nasedla do kánoe, zhrozila jsem se a v
duchu si říkala, není nad kolo, to mám aspoň pevnou půdu

pod nohama. V momentě, když jsem se ,,udělala“ na prvním
jezu, problesklo mi hlavou - tak to nebude to pravé. Obavy se
vytratily hned v okamžiku, kdy jsem sjela svůj první jez. Najednou vše bylo úplně jiné. Voda se stala mým kamarádem,
začala mě unášet někam, kde jsem to neznala. To neznámo
bylo vzrušující a lákavé. Ukazovala mi svá krásná zákoutí, a
tak jako na kole byla kolem mě spousta příjemných lidí, které jsem viděla poprvé a naposledy. Vůbec nezáleželo na tom,
že jsme byli stále promočení až na kost, neboť počasí nebylo
zrovna ideální. Na tuto dovolenou opravdu nezapomenu.
Kdyby se mě někdo zeptal, zda je lepší kolo nebo voda,
nedovedla bych odpovědět. Pro mne je důležitá parta lidí,
kteří se mnou jedou a se kterými se cítím dobře. Každý
sport má něco do sebe a abych nezanedbala ani jeden, tak
bych nejraději vyrazila na kolařskou ufuněnou dovolenou
a vodáckou mokrou dovolenou. Nebo zkusit něco jiného?
Uvidíme, vyzkoušet se má vše…
Bartošová Renáta
Finanční účtárna

A kvarko - Nejhezčí A Živý Zvlhčovač Vzduchu

Příjemné prostředí v bytech a kancelářích je závislé zejména na teplotě vzduchu a jeho vlhkosti. Příjemná relativní
vlhkost je 40 až 50 %. V zimním období však klesá relativní
vlhkost vzduchu i pod 20 %, což je srovnatelné s vlhkostí
na poušti.

Při nízké vlhkosti se vysušuje, a tím i narušuje sliznice dýchacích cest. Důsledkem je dráždění ke kašli a častá
onemocnění dýchacích cest, zejména u dětí - popraskané
rty, škrábání v krku a podobně. Trpí i pokožka. Je vysušená, podrážděná a tvoří se vrásky. Při suchém vzduchu vzniká
statická elektřina, elektrické výboje jsou velice nepříjemné a
mohou poškodit elektronické přístroje. Suchý vzduch také
negativně působí na předměty ze dřeva, hudební nástroje,
starožitnosti a obrazy.
Problémy se suchým vzduchem se objevují zejména v panelových domech.
Možností, jak zvlhčit vzduch, je samozřejmě spousta. Od
nákupu samotných zvlhčovačů přes vaření v kuchyni až po
asi nejúčinnější způsob zvlhčování, jakým je sušení prádla
nebo mokrý hadr na topení. Ale asi za nejhezčí zvlhčovač
vzduchu s prvkem přírody považuji akvárium. V dnešní
době nejvíce nabízené a prodávané akvarijní komplety s
plastovým krytem na zářivku nám vzduch v místnosti moc
nezvlhčí, neboť zde nemá pára ani možnost kudy odejít.
V těchto kompletech často dochází k velkému ohřevu hladiny od zářivky, což zejména v letním období bývá velký
problém. Spousta akvaristů to řeší dodatečným vyřezáním
větracích otvorů do krytu a ti, co jsou ještě dále, osazují tyto
otvory malými větráčky pro zvýšení účinnosti. Pokud v takto

upraveném akváriu nejsou krycí skla, zvlhčování už v jakési
míře probíhá.
Kdo má akvarijní komplet starší (bez moderního plastového krytu), ten je na tom z hlediska odparu ještě lépe. Ideální
je krycí skla nadzvednout o cca 3cm nad akvárium (položit
na lišty), aby mezi akváriem a krycími skly vznikla zmiňovaná mezera, která slouží k odvětrání prostoru nad hladinou. Výhodou je, že rybám se mění i vzduch za čerstvý a
nemusíme ani vzduchovat. Samozřejmě asi nejefektivnější se
jeví, když se krycí skla sundají úplně a odpar zvýšíme např.
intenzivnějším čeřením hladiny (vyústění filtru dát nad hladinu, zvýšit průtok apod.). To nelze udělat ale všude. Záleží
přeci na rybí osádce a rostlinách, aby jim nadměrné čeření
nevadilo. Dalšími výhodami akvária bez vrchního krytu je,
že můžeme ryby pozorovat i shora a případné umělé osvětlení nám tvoří v daném prostoru i jakousi lampičku a nemusíme dodatečně svítit jiným světlem. Já u svého největšího
akvária (450 l), umístěném v obývacím pokoji, mám vrchní
kryt permanentně sundaný a dvě 40W zářivky tak spolehlivě
osvětlí i celý prostor pokoje. Proč toho nevyužít, když už
jednou svítím, že? :-) .
Samozřejmě, když je v místnosti vlhkost dostatečná, je třeba akvárka krycími skly opět zakrýt a odpar vody tak snížit.
Já jsem svá akva rozšířil o další 2 ks 160*50*40cm, takže
už mám doma celkem přes 3 m2 vodní plochy. Zde už je
zvlhčení tak výrazné, že u většiny akvárií krycí skla používat
musím.
Na závěr jen připomínám, že kdyby měl někdo zájem o
tlamovce, mám nyní 5druhů, celkem asi přes 200 ks. Kdo
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tlamovcům nehoví a má (nebo chce) jiný typ akvária, můžu
nabídnout i nenáročné živorodky. K dispozici jsou klasická
paví oka, endlerky nebo platy korálové. Rostliny jsem teď
rozdal, ale kdyby měl někdo zájem, tak se ptejte, určitě časem taky nějaké budou. K náhledu něco málo na netu na
http://rybicky.net/profil/17324

Tak co? Koho jsem přesvědčil k pořízení živého zvlhčovače vzduchu??? :-)

Kompletně zakrytovaný akvarijní komplet

Nadzvedlá krycí skla u staršího kompletu

Michal Fišer
fiser@isolit-bravo.cz
konstrukce D2

Nový SKI PARK areál Červená Voda

Určitě se většina z vás doslechla o novém moderním SKI
PARKU v Červené Vodě, který vznikl na Bukové hoře nad
vesničkou Mlýnický Dvůr.
O tomto ski areálu se mluvilo několik let a v dubnu roku
2010 se konečně začalo s jeho výstavbou. Stavební práce
probíhaly přesně podle stanoveného harmonogramu a bylo
až neuvěřitelné, jak i přes nepřízeň počasí na začátku výstavby dokázali stavební plán dodržet tak, aby se skutečně
areál v prosinci roku 2010 mohl slavnostně otevřít. Neustále
na internetových stránkách informovali veřejnost o probíhající výstavbě, na které se podílelo několik firem, hlavně
firma Leitner, která se stala vítězem výběrového řízení na
stavbu 4-sedačkové lanové dráhy o délce 1650m. Tato firma
má bohaté zkušenosti se stavbami lanovek, a to především
v italských a rakouských lyžařských střediskách.
Nový SKI PARK se otevřel veřejnosti dle plánu, a to bylo
17.12.2010 v 8 hod.
Navštívil jsem tento areál hned druhý den po slavnostním otevření a byl jsem opravdu překvapen kvalitou úrovně celého areálu. Sjezdovka jako jediná v Orlických horách
se může pyšnit svojí délkou 2 150m, vyhřívanými 4-sedačkami a kapacitou lanové dráhy 2 400 os/hod. a hlavně
s 90st. nástupem s téměř nulovou rychlostí sedačky k nástupu, což ocení hlavně rodiny s dětmi. Celkový profil
sjezdové tratě je určitě také hodně zajímavý. Vrchní pasáž
je mírně svižná, prostřední by se dala nazvat odpočinková
a spodní úsek je více strmý než její vrchní část. Rozhodně
se sem budou lyžaři rádi vracet. Na výstupu lanové dráhy
je možnost se nechat pomocným vlekem převézt na druhou stranu Bukové hory, kde si můžou lyžaři zalyžovat i na
čenkovické straně. Samozřejmostí je i velice kvalitní a vý-
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konný zasněžovací systém celé sjezdové tratě, bez něhož by
se v dnešních podmínkách spousta ski areálu ani neotevřela.
Co se týče celkového zázemí SKI PARKU, může se pyšnit 5-hvězdičkovým komfortem evropské úrovně za velmi
přijatelné ceny. Jde hlavně o stravování v samoobslužné restauraci, kde místní kuchaři vsadili na přípravu typických
českých jídel, což sklízí úspěch a chválu od návštěvníků.
Další vynikající možností je občerstvit se v Apresski stanu,
který se nachází přímo na dojezdu sjezdové tratě, kde je i
prostorná venkovní terasa. Samozřejmostí moderního ski
areálu je půjčovna a servis lyží, dále se v zázemí nachází
i ošetřovna záchranné horské služby, která se určitě v této
sezóně nenudila.
Závěrem bych chtěl poznamenat , že už se těším na příští
sezónu. Rád se do tohoto střediska budu vracet jako spous-
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ta dalších lyžařů, kteří měli možnost už letos SKI PARK
navštívit. Myslím, že si okolí Bukové hory získalo díky novému SKI PARKU Červená Voda mnoho fanoušků lyžování .

Radek Bartoš, D2
technolog,programátor CNC/EDM

R esponse klub ISOLIT-BRAVO – Lední hokej

Response klub ISOLIT-BRAVO tradičně organizuje lední hokej na zimním stadiónu v Ústí nad Orlicí.
Hokejová sezona Response klubu I-B 2010/2011 byla zahájena 21.11.2010. Naplánováno bylo 9 utkání, z toho dva zápasy
se nekonaly z organizačních důvodů stadionu. Hrálo se každou druhou neděli a celkem bylo odehráno 7 zápasů.
Setkání se uskutečnila mezi týmy NÁSTROJÁRNA a ZBYTEK I-B.
Tuto sezonu dotáhl tým Zbytek I-B k vítěznému konci v poměru získaných bodů 10:4 vůči týmu Nástrojárna. Ve dvou případech utkání skončilo nerozhodně. Každé z nich však bylo velice vyrovnané a napínavé až do konce. Soupeřivost a nadšení
všech hráčů přispělo ke správné sportovní atmosféře.

TABULKA ZÍSKANÝCH BODŮ
VÝHRA
REMÍZA
PROHRA
NÁSTROJÁRNA
ZBYTEK I-B

1
4

2
2

4
1

Pozitivním výsledkem sezony bylo výrazné zlepšení nově zapojených spolupracovníků, kteří s hokejem začínali v loňském roce. Tato zdařilá akce
přispěla ke skvělému sportovnímu vyžití spolupracovníků I-B.
Touto cestou chceme poděkovat vedení firmy za finanční podporu této
akce a těšíme se na další hokejovou sezonu Response Klubu Isolit-Bravo
2011/2012.

POČET
BODŮ
4
10
TABULKA
VSTŘELENÝCH BRANEK
NÁSTROJÁRNA

ZBYTEK
I-B

55

76

Suvák Slavomír
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VÍTE, ŽE….

Personální a mzdové oddělení společnosti zpracovává celou
řadu statistik, grafů a přehledů především pro státní orgány,
nicméně řada zajímavých údajů je obsažena také v informacích, vykazovaných pro účely systému ISO. Bylo by škoda
nechat je zapadnout a neseznámit vás s nimi. Každý soudný
člověk musí po přečtení následujících řádků uznat, že se firma stará o své pracovníky opravdu dobře. Tak tedy,
VÍTE, ŽE….
….průměrná mzda ve společnosti Isolit-Bravo za rok 2010
byla ve výši 21.489 Kč? V rámci mikroregionu Jablonecko je
to o ca 20% více, než je zdejší průměrná mzda.

…společnost vynaložila na zdravotní prevenci v r. 2010 základní částku 66.000 Kč?
… roce 2010 vydala společnost na podporu vnitrofiremních
sportovních aktivit částku 60.426 Kč?
… v roce 2010 vydala společnost na podporu vnitrofiremních společenských aktivit částku 118.682 Kč?
…v roce 2010 bylo zapůjčeno spolupracovníkům 1.920.
000 Kč a celková zapůjčená částka za posledních 5 let činní
12.958.000 Kč?

…firma vyplatila na hrubých mzdách v roce 2010 celkem
114. 041. 927 Kč?

…v roce 2010 firma vydala na životní pojištění 239 000 Kč?
Celkově vydala společnost od startu programu na životní pojištění zaměstnanců částku 2.073.150 Kč.

…pojistné na zdravotním a soc.pojištění za firmu v roce
2010 činilo 38.421.352,-Kč ? Celkem tedy firma uhradila
na mzdách a odvodech celkem 152. 463.279 Kč.

… v roce 2010 bylo uloženo na účty spolupracovníků v rámci programu Znalostních spolupracovníků 4.200.000 Kč?
Celkem je na účtech nyní uloženo 17.600.000 Kč.

… v roce 2010 vydala firma na penzijní připojištění zaměstnanců částku 894.130 Kč?

Martin Šlesingr
Personální oddělení

…v roce 2010 přispěla firma na stravování zaměstnanců
(i bývalých) částku 1.552 .686 Kč?

Program Znalostní

spolupracovník

Konto -Bravo

Naše firma poskytuje svým zaměstnancům mnoho benefitů, mezi něž patří i program
Znalostních spolupracovníků-Konto Bravo, který vznikl
již v roce 1994.

pracovní poměr, stanovuje se pro každý rok zvlášť, může se
měnit směrem nahoru i dolů, popř. může být i vyplacení
pozastaveno pro neuspokojivé pracovní výsledky.

Vybraným spolupracovníkům /v současné chvíli je do
programu zařazeno 369 zaměstnanců, zařazení navrhuje příslušný vedoucí a schvaluje ŘF/ se ukládá každý měsíc určitá částka Kč, která je stanovena individuálně pro každého
spolupracovníka ze stanoveného promile /procenta/ z čistého zisku divize, do které je spolupracovník zařazen. Každý
spolupracovník při zařazení do programu obdrží smlouvu a
knížku Konto-Bravo, do níž jsou zapisovány úložky + výběry. Knížku dopisuje pracovnice mzdové účtárny vždy 2x za
rok.
Částka se vypočítává pouze z odpracované doby, pokud je
pracovník nemocný nebo má dovolenou, neukládá se nic.
Ekonomické výsledky jednotlivých divizí předkládá každý
měsíc finanční účtárna jako podklad pro výpočet úložek. V
minulých letech byly úložky úročeny dle příslušné úrokové sazby, od roku 2011 bylo toto novelou zákona zrušeno.
Úložky se sčítají a vždy 1x za rok, ve výplatě za leden, dochází k vyplacení ¼ úložky za předchozí kalendářní rok.
Po 10 letech účasti v programu dochází k výplatě 50% uložené částky, při odchodu do řádného starobního důchodu se
vyplácí 100% úložky. Pokud zaměstnanec ukončí předčasně

Pro vaši představu uvádím :
Za rok 2010
Úložka ze zisku
4.203.677,-Kč
Výběr ¼ /tj. spolupracovníkům vyplaceno/
958.997,-Kč
Výběr 50% /10 let účasti v programu/
1.183.971,-Kč
Zůstatek úložky do roku 2011
17.691.392,-Kč
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8 171 827,--Kč je číslo, které bylo spolupracovníkům vyplaceno po deseti letech /50% úložky/ za celou dobu trvání
programu.
Z těchto údajů je zřejmé, že naše firma vynakládá na program nemalé finanční prostředky a skýtá záruky vyplácených
peněz.
Zpětnou vazbou by mělo být naše výborné pracovní nasazení a loajalita vůči firmě.
Věra Kalousová
mzdová účtárna
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Ukázka z připravované knihy Z apomenutá země vzpomíná
Dům č. 5

(dnešní MARTA MARKET)

Dnes vypráví paní Marie Žižková, dcera armádního
generála Ludvíka Krejčího, náčelníka generálního štábu
Československé armády v letech 1932 - 1939 a vrchního
velitele Československé armády v mobilizaci 1938

Do domu čp.5 jsme se natrvalo přistěhovali z Prahy
v r.1941. Tatínek musel k 1. březnu 1939 na nátlak Němců odejít z funkce náčelníka a opustit služební byt v budově
Hlavního štábu na Vítězném náměstí v Praze - Dejvicích.
Stěhování nastalo až v průběhu roku, takže jsme ještě s Jájou
zažily 15.březen 1939 ve štábu. Pamatuji se, že byla zima,
padal mokrý sníh a z oken tatínkovy kanceláře jsme sledovaly německé vojáky, jak na motorkách se sajdkárami obsazují náměstí a vchody do budovy. Bylo mi devět, Jáje sedm
let.I když jsme byly děti, i pro nás to bylo děsivé. Ven se
chodilo na propustky, u vrat stál německý voják s puškou
a hlídal. Dodnes mám z toho husí kůži.Během roku jsme
se přestěhovali na Ořechovku do činžovní vily, kde nás pro
změnu hlídal domovník Valtr,říšský Němec. Dlouho jsme
tam nepobyli, na náš byt si zasedl jakýsi ministerský rada
jménem Schieche, a tak dlouho dorážel,až se rodiče rozhodli
a využili laskavé nabídky dědečka Josefa a odstěhovali jsme
se do Jablonného.
Začala jsem chodit do 4.třídy obecné školy, třídní učitelkou byla paní Žofie Klekarová , v 5.třídě pak paní Božena
Hejzlarová. Škole řediteloval pan František Pelinka. Byla to
pro mě velká změna, třída byla smíšená (v Praze jsem chodila do dívčí) a jablonští uličníci si mě pěkně vychutnávali.
Kamarádky jsem tu měla už z předškolních let, když jsme
do Jablonného jezdili o prázdninách a v zimě, takže když se
z nich později staly i spolužačky,bylo to fajn. Po škole jsme

byly buď u nás v čp.5, nebo u elektrárny nebo u Knížků
nebo u Jasanských.
Elektrárna byl pro nás pojem jako pro dnešní generaci
chata. Vypadalo to tam úplně jinak, málokdo si to pamatuje. Pro ilustraci bude v příloze pár rodinných fotografií
s komentářem. Koupaly jsme se v náhonu na turbínu (dnes
je zasypaný), slunily se na trávníku před budovou, zobaly
rybíz a angrešt nebo v sadu za budovou sbíraly spadaná jablka. Dnes tam stojí budovy, které tam postavila po znárodnění Tesla. Prostě – absolutní Eldorádo. Těšily jsme se na
příjezdy „dětí Černových“, na Jaromíra, Ludvu a Jájenku,
zlatovlasou princeznu, na Jiříčka Malinu s rodiči, na Milavcovy s Evičkou - byl nás plný dům a zůstalo plno krásných
vzpomínek. Když ještě do starého domu na náměstí přijeli
Mastnovi, Fabiánovi s dětmi a Irča, byli jsme komplet. Vánoce a Silvestr se slavil v čp.5, přecházelo se z bytu do bytu
a přesto,že vlastně byla válka,byli jsme pohromadě a šťastní
–(až na rok, kdy tatínek byl vězněn v Terezíně. O tom se
zmíním později.)
Časem se obyvatelé domu čp.5 rozrostli o Evu Milavcovou,která zůstala v péči své babičky Boži – (pro nás teta
Hugova) a dědečka Huga. Občas jsme si s ní i hrály, ale byla
o hodně mladší než my s Jájou, takže moc nadšené jsme nebyly.
Když jsem vychodila obecnou školu, začala jsem chodit do
Gymnázia v Kostelci nad Orlicí.
Abych se mohla pilně věnovat učení a neztrácela čas dojížděním, sehnal mi tatínek bydlení v rodině legionáře Josefa
Krulicha přímo v Kostelci. Měl dvě dcery o hodně starší než
já a přehodnou ženu, které jsme s láskou říkaly Kulička (byla
plnější postavy) a která báječně vařila i z toho mála, co za
války bylo k mání. Na sobotu jsem se vracela domů kolem 3.
hodiny a už za závorami jsem viděla mamku, jak mě vyhlíží
z balkonového okna. Když dnes přijíždíme do náměstí a ona
už v okně není ……..Raději se vrátím v čase. U dveří mě
nedočkavě očekával taťka s otázkou, co je nového, jak se mi
dařilo a co škola. Neskonale mě dnes mrzí, že jsem ho odbyla
slůvkem nic, plácla aktovkou na otoman a nevrle hleděla na
mop a vysavač, který tam na mě čekal. Jak blaze bylo v Kostelci! Ale jak se říká, pánbůh peče oplatky, a tak jsem zažila
totéž, když byli moji chlapci v pubertě. Když jsem přivezla
špatné známky, musela jsem dojíždět. Jízda trvala tenkrát 1
½ hodiny. Z Jablonného jezdili ještě hoši Kolářovi (Staník,
Jirka a Zdenda), Míra Chauer (později veliký komunista,
bydleli s maminkou v Záložně), Milan Hyksa (dá se hodnotit stejně, bydlel v elektrárně). Možná jsem na někoho
zapomněla. Cestou přistupovali další studenti v Kyšperku,
Žamberku,v Bohousové, Liticích – tam přistupoval Adam
Bubna z Litic, prima kluk, většinou v kraťasech a tlustých
podkolenkách, o něco starší než já. V Doudlebách už nás byl
plný vlak včetně Vamberků, a to už jsme byli téměř u cíle.
Vystupovali jsme tak kolem půl osmé na zastávce v Kostelci
a dlouhé procesí kráčelo ke gymnáziu. Po chvíli přijel vlak
z protisměru a přivážel další štrúdl- Týnišťáků. ( My jsme
byli Žamberáci.) Krásně jsem si užívala i to dojíždění, ve
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vlaku to utíkalo a bylo veselo. Chudáci průvodčí! Většinou
jezdili stejní, a tak jsme je už dobře znali. Jednou, při návratu domů,mi ten nejnepřátelštější kontroloval legitimaci před
vystoupením ze stojícího! vlaku už v Jablonném. Jelikož
jsem neměla čerstvé razítko, sadisticky si na mně smlsnul.
Vypisoval mi jízdenku – pro něj jsem byla černý pasažér –
tak dlouho, až zpozdil vlak. Aspoň jednomu z nás se pomstil
– budiž mu to přáno. Bohužel se mi nevybavuje přezdívka,
kterou mu kluci dali.
Studia v Kostelci jsem zakončila v r.1949 maturitou. To
už měli komunisti všechno pevně v rukou a pod kontrolou
a dcera „význačného představitele dřívějšího kapitalistického
zřízení“(doslova cituji z výnosu o odebrání penze, lístků a
nemocenské péče) neměla mít šanci maturovat s vyznamenáním. V tom roce prvně u ústních zkoušek seděli zástupci
KSČ, ČSM, ROH a dohlíželi. Většinou je to nebavilo a klábosili na chodbě. Jakmile jsem přišla na řadu já, zasedli ke
zkoušejícím, abych byla pod dozorem. Náhodou jsem si vytáhla otázky, které jsem uměla, a přes veškerý jejich odpor to
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vyznamenání profesoři prosadili. Ředitel mi ovšem rovnou
řekl, ať na vysokou zapomenu, že doporučení nedostanu.
Jája maturovala tamtéž o dva roky později a ji vůbec nechtěli
k maturitě připustit. V Jablonném bylo ovzduší hrozné. Zůstalo nám jen pár přátel, kteří se nebáli s námi stýkat. Pro
ostatní jsme byli třídní nepřátelé.
Marie Žižková

Občasník - 1/2011

32

Občasník - 1/2011

33

Občasník - 1/2011

Obsah:
IB on – line od Vánoc do Velikonoc
Šwięta Wielkanocne 24 - 25.04.2011 / Velikonoční svátky
Rozhovor S Panem Miroslavem Hermannem
Jak spolu žít a přežít, pracovat a vskutku spolupracovat?
Splněné Dětské Přání
Oslava Adama Malysze
5 OTÁZEK PRO NAŠE SPOLUPRACOVNÍKY - Keyzer Ganna (50) – vedoucí D3
Klíšťata od Vás utečou
Petr Baláš (29) – Vedoucí Elektroúdržby
Odvrácená tvář pozitivní diskriminace
Zase po roce jsou tu /tentokrát/ Velikonoce …
Kde je vůle, je i cesta
Sebastian Plaskonka (28) - manager projektů
New York- město měst, které nespí
Memoriál Q. Štěpánka
Vážíte si své práce i vy?
A tak jsme se jeden pátek sešli…
Jarní Motúčkosleva
38. prapor
Jaro Na Zahrádce
Masopust
Nákup Multifunkční Pánve Do Firemní Kuchyně
Netradiční oslava
Vztah zaměstnavatel a zaměstnanec a obráceně
Svět kolem nás
Co je to felinoterapie?
Okolí Hanušovic
Velikonoce
Začíná jaro, je čas vyrazit někam ven
Akvarko - Nejhezčí A Živý Zvlhčovač Vzduchu
Nový SKI PARK areál Červená Voda
Response klub ISOLIT-BRAVO – Lední hokej
Víte, že
Program Znalostní spolupracovník Konto -Bravo
Ukázka z připravované knihy Zapomenutá země vzpomíná
Vzpomínka na p. Antonína Šlesingera
1

