Občasník

velikonoce - wielkanoc - easter

…snížení počtu úkolových
pracovníků a zvýšení
produktivity práce.

Správnou tajenku odevzdejte do 2. 5. 2012 do schránky na recepci v IB.

…dělat naši práci na technicky vyšší úrovni a celkově
se všeobecně zlepšit v přístupu k práci.



…rozšiřovat spolupráci se
stávajícími zákazníky, hledat
nové a to vše za použití
nejmodernějších výrobních
technologií.

…jídelna, která bude vynikat nejen kulinářským
uměním, ale také pořádkem,
čistotou a inovacemi.

…zvyšovat produktivitu
práce na středisku KP a plnit
požadavky zákazníků
s úsměvem.

…spokojený zákazník, který
se k nám rád vrací s novými
zakázkami.

…udržet si práci
a budu rád,
pokud si všichni budeme
vzájemně víc pomáhat.

…stabilizovat Obchodní
divizi, zastavit pokles
obratu
a nastartovat růst.

…zvýšit tlak na dodavatele
ve smyslu zvýšení hodnoty
jejich plnění pro naši firmu.

…zvyšovat efektivitu
výroby rastrů a prohlubovat
získané dovednosti v této
technologii.

…Anděl v Hradiskách je po dlouhá desetiletí nejen významným
orientačním bodem, ale plní také
svoji úlohu duchovního povznesení pro vnímavé pocestné. Socha
je bohužel silně zdevastována
působením vandalů. Naše firma
Anděla na svoje náklady opraví,
originál umístí do urnového háje
a na jeho místo instaluje věrnou
kopii této sochy. Tradice tak zůstane zachována.

…trvale docílit takové kvality
výroby, že budeme k zákazníkům jezdit nikoliv kvůli reklamacím, ale pouze na jednání
o nových projektech.

…nástrojárna plná technických a technologických
novinek včetně maximální
automatizace a robotizace.

Tajenka:
…zlepšit technologickou
přípravu výroby
a tím zvýšit produktivitu
práce.

Jméno:

…rychlá, efektivní
a úsporná údržba
strojů a zařízení.
…dovést technologii
broušení
na nejvyšší
možnou úroveň.

Pracoviště:


Tiráž:
Tento časopis vydává firma Isolit-BRAVO pro své spolupracovníky a jejich rodinné příslušníky. Distribuce probíhá zdarma
uvnitř výrobního závodu. Do občasníku může přispět kdokoli ze spolupracovníků a na jakékoli téma. Vedení firmy si vyhrazuje právo odmítnout články, které odporují dobrým mravům, zákonům ČR nebo poškozují pověst firmy. Příspěvky
předávejte nejlépe v digitální formě pomocí e-mailu na adresu stepanek@isolit-bravo.cz. Pracovníci, kteří nemají
přístup k počítači, mohou odevzdat příspěvek i v ručně psané podobě.
Tisk & grafická úprava/ Tisk AS s.r.o. - www.tiskas.cz
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Vylosovaných tenktokrát 5 výherců vyhrává:
1. Bravoska
2. Mixér B-1221
3. Osobní váha BW 70
4. Šachy
5. Vysoušeč vlasů B-4173


List pracovníků a spolupracovníků firmy Isolit-Bravo spol. s r. o.
Kwartalnik pracowników i współpracowników firmy Isolit-Bravo sp. z o.o.
A quadrimonthly gazette of colleagues of Isolit-Bravo.

…prodat v letošním roce
Motúčko s výrobním číslem
4.500!

…provádět náročnou kontrolu parametrů k plné spokojenosti zákazníka.
…posunout aktivní nábor
o řád vzhůru a v předstihu
tak zajišťovat kvalitní nové
spolupracovníky.

Občasník - 3/2011

Obsah:
Vize, inspirace, intuice
Zajímá nás váš názor… 10 + 1 s Milanem Chládkem
Ukázka z připravované knihy Zapomenutá země vzpomíná Dům č. 5 (dnešní Marta Market)
Andělé
Moc bezmocných a bezmoc mocných
Čeština
Nejraději ze všeho mám čtvero roční období aneb čas letí jak bláznivý
Inovační tempo a novinky z D5
Dluhová past
Evidence docházky zaměstnanců přes otisky prstů?
Investice do staveb v roce 2012
Jan Vaněk - příběh na několik životů
Vzpomínka na zimu
Kolik jsme si uložili na Konto-Bravo v roce 2011?
Közmondások, szóllások, szállóigék – výběr z maďarských přísloví
Naše firma – generálním sponzorem nového laparoskopu pro Orlickoústeckou nemocnici
Mariánská hora – poutní místo
Modernizace lisovny
Nad kalendáři 2012
Něco visí ve vzduchu
IB on – line v zimě a předjaří 2011-2012
IB On – line zima i przedwiośnie 2011-2012
Popovídání s panem Pavlem Růžičkou
Pověst o zlatých českých rukách
Radujme se z maličkostí
Řeč čísel je jasná
Rozhovor s mladým nadějným konstruktérem Pavlem Antuškem
Response klub ISOLIT-BRAVO – Lední hokej
Síla magnetů
Škodovka na kolejích
Sportovní výchova naší mládeže je věc důležitá a veřejná
František Halas – Co všechno musí udělat jaro
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VIZE, INSPIRACE, INTUICE
Pilná a poctivá práce není v dnešní době samozřejmá a o to více je ceněna. I ona má ale jeden drobný, posléze
zcela zásadní háček. Pokud není dobře zorganizována, může
být i k ničemu.
Ale i poctivá a pilná práce s vynikající organizací může být
k ničemu – pokud pracujete na nesprávném poli a v nesprávném směru. Práci musí předcházet něco, čemu říkáme
vize a tu získáváme určitou inspirací, které se nám dostává
intuicí. Možná jsem vychrlil rychle několik méně známých
slov a je lepší uvést příklad.
Za hlubokého socializmu bylo snem a vrcholem snažení lidí,
kteří se chtěli bydlením postavit na vlastní nohy, vybudovat
si rodinný domek. Stavělo se tenkrát výhradně svépomocí
(snad ještě dnešní generace tomuto slovu bude rozumět).
Brzy po začátku stavby se ale dráhy svépomocných stavebníků rozdělily: kdo uměl práci organizovat, postavil svépomoc-

ně za dva roky, pokud mu pomáhala celá rozšířená rodina,
a za tři a půl, pokud pracoval sám. Kdo neuměl práci zorganizovat, motal se na staveništi sedm i více let. Ale všichni
pomalí i rychlí stavebníci měli jedno společné – šli za svou
vizí, bez které by byla každá stavba jenom utrpením a která,
vyjádřena slovy jednoho z nich, zněla:
Když poprvé kopneš do země, musíš už v duchu vidět barák, jak
se mu kouří z komína!
Není těžké nahlédnout, že s naší firmou a jejím rozvojem je
tomu zcela stejně.
Pilná, dobře zorganizovaná a efektivní práce je podmínkou
nutnou, nikoli však postačující. Je nám třeba prostřednictvím inspirací a intuicí získat a rozvinout ty správné vize!
Kvido Štěpánek
ředitel IB

Z AJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR… 10 + 1 S MILANEM CHLÁDKEM
V dalším pokračování této oblíbené rubriky jsem zamířil za Milanem Chládkem do Nástrojárny. Milana známe
jako člověka, který je duší výroby, stíhá mnoho věcí a je
bez nadsázky jedním z nejlepších odborníků na výrobu
forem široko daleko. Málokdo ale ví, že Milan má také
široký všeobecný přehled, má rád historii a zajímá se o
celospolečenská témata.

MILAN CHLÁDEK,
VEDOUCÍ NÁSTROJÁRNY
1) Milane, jak hodnotíš současný stav našeho školství
v kontextu připravovaného plánu na zrušení škol v Pardubickém kraji? ( Pardubický kraj hodlá kvůli financím
zrušit ca 20 školských zařízení, tato hrozba vážně krouží
i kolem letohradského učiliště – pozn. redakce).
Hodnotit komplexní stav našeho školství je pro mne obtížné, neboť nemám dost detailních informací o školských problémech. Mohu jen vyjádřit svůj názor na úroveň v oblasti,
kde se pohybuji. Myslím, že naše odborné školství si v době
děravé státní kasy a škrtů na úkor budoucnosti udržuje celkem slušnou úroveň. Prosté zrušení škol bez náhrady z důvodu nedostatku financí je totální blbost a návrh nevzdělance.
Je to cesta do bídy a utrpení. Co vzejde z regionu, kde nejsou
školy? Domnívám se, že škola má mladého člověka usměrnit
nějakým směrem, a ne vychovat. Od toho jsou rodiče, kteří
své ratolesti do školy dávají. A především rodiče by měli školy chránit pro lepší budoucnost svých potomků.
Ještě že je školní docházka od dob Marie Terezie povinná !
2) Celospolečenské reformy jsou jistě potřebné, ale my
všichni z privátní sféry cítíme, že jsou polovičaté a nedostatečné. Souhlasíš?
Co si představit pod pojmem celospolečenské reformy
v době, kdy alfou a omegou jsou peníze, zisk, úspěch za kaž-
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dou cenu ? Domnívám se, že naše společnost jako taková je
již v tuto chvíli nereformovatelná. Všichni usilovně spějeme
k velkému maléru.
3) Nedávno jsem slyšel názor, že současný stav naší společnosti je jen „hrou na demokracii“. Bohužel v jistém
smyslu nezbývá než souhlasit.
Demokracie je pojem do úst politiků a snílků ve stylu co by
kdyby.
A snad ještě do auly filosofické fakulty. Nikdy a nikde
v historii žádná demokracie jako taková neexistovala a existovat nikdy nebude. Společnost bude vždy rozdělena na
vládnoucí, co rozhodují, a ovládané, co slouží . Tak to prostě
je a je to zcela přirozené navíc v souladu s přírodou. Vše je
podřízeno prostému přežití druhu homo sapiens.
Dnešní výhodou je to, že kdo nechce být ovládaný a sloužící,
může se vypracovat na vládnoucího, a naopak.
4)Korupce, klientelismus, tunelování, kmotři…bohužel
denní mantra většiny zpráv. Jedna cestovní kancelář dokonce pořádá zájezdy po stopách korupce. Lze s těmito
jevy vůbec bojovat?
Toto jsou témata jednoznačně odkazující na mezilidské vztahy, které jsou dnes tam, kde jsou. Žijeme v době, kdy co
není zakázáno, je dovoleno, bez ohledu, zda je to nemorální
a neslušné. Rozhodně je nutno s těmito jevy bojovat. Bohužel připadá mi, že zákony a zákonné prostředky jsou tvořeny
tak, aby to nezakázané stále bylo. To se pak bojuje velmi
obtížně ve stylu chyť si mě, když to dokážeš.
5) Přímá volba prezidenta dostává reálné obrysy. Souhlasíš s ní? A jak hodnotíš pomalu končící éru Václava
Klause?
S přímou volbou prezidenta jednoznačně souhlasím. Konečně se alespoň z volby hlavy státu částečně odstraní politikaře-
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ní. Éru Václava Klause hodnotím velmi pozitivně ve všech
směrech. Dle mého názoru je především jeho zásluhou, že
nepapouškujeme do Bruselu na 100% .

Nemám žádný vyložený vzor a s nikým se nesnažím ztotožňovat. Všichni, o kterých něco vím, měli své klady a
zápory .

6) Nejde minout téma Krize. Před časem byla schválena
další obří půjčka předluženému Řecku. Jeho obyvatelé
proti ní paradoxně protestují. Souhlasíš s názorem, že
vyloučení této země a jí podobných z Eurozóny je nevyhnutelné?
To, co se děje v Řecku, nám názorně ukazuje, kam se všichni
hrabeme. Kecá se o demokracii a přitom se kupčí, tuneluje,
korupčí a krade se vlastní budoucnost. Řekové si budoucnost již rozkradli a nezbývá jim, než utáhnou opasky nebo
válčit. Nic, co by tu již nebylo.

10) Natočili jsme pilotní snímek s názvem „Naše vize“.
Podstatnou součástí snímku jsou i naše plány, které ústí
do všeobecně prospěšných aktivit v rámci města. Jsme
přesvědčeni, že něco podobného ve srovnatelném rozsahu v našem regionu nikdo nedělá. Do těchto věcí se pouštíme i přes ne zcela idylické vztahy s místní samosprávou.
Jak vnímáš vztah představitelů Města k naší firmě?
Domnívám se, že vztah představitelů obce k firmě, kde pracuji, je poněkud vlažný. Ale to není nic divného, oni jsou
vlažní celkem ke všemu kromě toho svého osobního.
Pokud porovnám rozvoj okolních měst a Jablonného, tak je
rozdíl vidět.

7) Nedávno proběhly nejen u nás, ale prakticky po celém
světě protestní akce proti smlouvě ACTA (anglicky AntiCounterfeiting Trade Agreement, česky Obchodní dohoda proti padělatelství). Jaký je tvůj názor na tuto věc?
Tento problém nijak zvlášť nesleduji. Pro mne je trochu
záhadou, co je v tomto sportu legální a co je už krádež.
8) Právě probíhá kauza otevřené války na Nejvyšším státním zastupitelství. Jaký je tvůj názor na tuto závažnou a
bezesporu ostudnou věc?
No to je ta hniloba, co vylezla na povrch. Jak reformovat
společnost, když už i soudní moc je nahnilá a labilní?!

+
11) Vím, že máš rád historii. Máš vyhraněnou oblast zájmu, nebo tě zajímají dějiny všeobecně?
Na historii mě zajímají především osudy kontroverzních panovníků a státníků , tedy veřejně činných osob. Ony názorové veletoče dnešních politiků a tunelování
státní kasy není nic nového. Např. takový prvorepublikový
Emanuel Moravec se vypracoval z legionáře až na protektorátního přisluhovače a zaplatil za to.

9) Můžeš vyjmenovat tři historické osobnosti, které obdivuješ, a proč?

UKÁZKA Z PŘIPRAVOVANÉ KNIHY Z APOMENUTÁ ZEMĚ VZPOMÍNÁ
DŮM Č. 5 (DNEŠNÍ M ARTA M ARKET)
Vypráví paní Marie Žižková, dcera armádního generála Ludvíka Krejčího.
Dnešní část je pokračování z minulých čísel.
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V sobotu 5.května 1945 lidi začali zamazávat německé
nápisy a firmy a všem se nám zdálo, že se dnes něco musí
stát. K polednímu přijel na náměstí autobus, obstarávající dopravu mezi Jablonným a Rychnovem, ověnčený československými praporky. Z něho vyskočil rozčilený pan
Mokrejš, papírník co měl obchod proti škole, se zprávou, že
všude,kudy projížděli, je svoboda, republika, prapory, řečnění a plno slávy. Kolem třinácté hodiny vyšel z podzemí
poručík Hýbl, který se skrýval u pana Jelínka v Jablonném,
a za ním následovalo asi sedm mužů, z nichž někteří byli
ozbrojeni. Po odzbrojení německé četnické stanice a hlavně
oddílu uhlířů invalidů byly získány další zbraně a začalo
se vyzbrojovat občanstvo. Na silnice byly postaveny hlídky,
které bílými praporky zastavovaly projíždějící německá vozidla dezertujících Němců, snažících se co nejdříve dostat
k Američanům . Většinou ochotně reagovali na bílý praporek
a zbraně odevzdali, jen aby mohli ujíždět dál na západ. Bylo

jasné, že se přes Jablonné bude stahovat velká část Schornerovy armády, vedla tudy hlavní silnice ze Slezska na Prahu.
Povstání v Praze bylo v plném proudu, převzetí správní moci
v místě i okolí se povedlo a Němcům už nezáleželo na tom,
kudy projíždějí. Jasné ovšem bylo, že zbraně nevydají a zlomí každý odpor, který by je zdržoval v cestě na západ, zvláště
na hlavní silnici .
V noci na neděli 6.5. nebyla situace už tak růžová, německé kolony houstly, povstání v Kyšperku zhaslo, od Verměřovic postupovala kolona na Jablonné a o vydání zbraní
nechtěla slyšet. Na hlavní silnici se ještě dlouze vyjednávalo a nakonec složila zbraně kolona na padesáti autech.
Její velitel (podle vzpomínek přítomných) krásný a sympatický muž, byl pak za to v Hradci Králové za trest zastřelen a kolona si pro zbraně přijela zpět do Jablonného.
V neděli k polednímu přijely od Lanškrouna tři tanky s částí
pěchoty a vypálily na okraj Jablonného několik ran. Byli ranění a mrtví, nastala panika a poručík Hýbl s nejbližšími po-

3

Občasník - 3/2011

nechal Jablonné napospas osudu. Uprchli do vesnic, kde v
klidu vyčkali osvobození Rudou armádou, a povstání rázem
zaniklo. Vidím pořád bratra Ludvíka Chlumského, jak s bílým praporem jede s Němci vyjednávat, aby město nesrovnali
se zemí. Chvíli nato bylo náměstí plné tanků a aut, zbraně
se musely odevzdat, prapory odstranit a Němci prováděli důkladné domovní prohlídky. Německý hejtman, velitel zdejších uhlířů, umluvil velitele kárného oddílu tak, že nedošlo
k těžkým represáliím, jak tomu bylo v několika jiných místech.
Na náměstí stály německé hlídky a smělo se chodit jen
po dvojicích a německé kolony projížděly a projížděly…
Uprostřed tohoto zmatku u nás dopoledne někdo vyzváněl
– hrozně jsme se s mamkou lekly. Za dveřmi stál německý voják a chtěl si u nás uvařit kávu, kterou měl s sebou.
Zrnkovou !!! Byl slušný, nijak nás neohrožoval, mamku na
tu kávu i zval a při tom všem vůbec netušil, že v noci byla
v Remeši podepsána bezpodmínečná kapitulace Německa.
Nikdo jim nic neoznámil a on tvrdil, že se Němci nikdy nevzdají a nakonec válku vyhrají. Když odešel, klepaly jsme se
s mamkou strachy ještě hodnou chvíli, jak jsme byly vyděšené.

s námi u jednoho stolu obědvají českoslovenští důstojníci
s nižší hodností - určitě slovo demokracie neznal. Ti jeho
byli za dveřmi. Nálada byla veselá a družná. Mluvilo se rusky, takže nás to s Jájou nebavilo a jak to šlo, zmizely jsme.
Když jsem druhý den byla na řadě s utíráním prachu, nenašla jsem na prádelníku svou zamilovanou krabičku . Dostala jsem ji kdysi od Marty Kreuzbergerové ( nyní Nepasické)
k narozeninám a byla v ní voňavka a mejdlíčko. Krásně se
stříbřitě leskla, a když se mejdlíčko vymydlilo a voňavka
vyvoněla, nechala jsem si ji na památku a většinou jsme ji
pak využívali jako sběrnu různých drobných nálezů ( knoflíků a špendlíků) . A teď byla pryč a nebyla k nalezení! Až
když jsem na prádelníku za jednou vázičkou našla hromádku knoflíků a špendlíků, přestala jsem s hledáním – všechno
bylo jasné. V domě dochází k nadpřirozeným jevům : když
pánské, černě natřené jízdní kolo, které jsme vyloudily na
dědečkovi ( jiné nebylo k dostání) se záhadně proměnilo
v dámské, proč by se lesklá krabička nemohla proměnit v nitěné knoflíky ? Jestlipak se z ní zaradovalo nějaké ruské
děvčátko ?
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To trvalo do úterka 8.5. Pak začal nápadný úprk Němců,
hlídky z náměstí zmizely a kolem domu č. 5 se valila auta,
tanky, vozíky s vystěhovalci, HJ ( Hitlerjugen, která šla pěšky.) Na noc se utábořili v krámě našeho domu s rozkazem
vzbudit v půl páté. Auta postavili na chodník těsně ke zdi,
pořád něco polévali benzinem a pálili, až se nám zdálo, že
nás chtějí vyhodit do povětří. A ten šílený chvat, to bylo
něco, co nám říkalo, že Rusové nejsou daleko. Auta pak jezdila třemi řadami po silnici – urazila u domu i kus zábradlí.
V noci – asi o půl čtvrté – se ozvala střelba, střely létaly ze silnice pod domem nahoru , u Hugů prostřelily okno a dveře – a já jsem to zaspala, i když jsem měla
postel blízko okna na silnici a pokojem strýce Huga o
pár oken vedle lítaly kulky ! Samozřejmě mě naši hned
vzbudili, a když střelba ustala, pohled z okna vysvětlil vše: Rudá armáda v Jablonném dohonila Schornerovu a pod okny už se valila auta ruská a pronásledovala ji.
Hrozný pohled hned po ránu mě pronásleduje dodnes:
na silnici s hlavou u Paukova hostince a nohama u našeho
chodníku ležel mrtvý německý voják, a když přes něj přejížděla auta, nohy se mu vymršťovaly vzhůru. Nikdo ho ze
silnice nemohl odtáhnout.
Ruský generál se se svým štábem zastavil na náměstí, lidé
přibíhali, vítali je a objímali – však si jistě čtenáři domyslí, jak krásné chvíle to byly. Konec války, konec utrpení !!!
Asi tak po pěti hodinách – když už se jen jásalo - se vrátili
partyzáni s poručíkem Hýblem v čele a hlásili se ruskému
veliteli.
Nevím už přesně, jak se ten ruský generál jmenoval – vybavuje se mi jméno Grinčenko – ale to je celkem jedno. Pamatuji si jeho knír a vyděšené mamčiny oči, když si nás
s Jájou posadil na klín při obědě, který na generálovu
počest naši pořádali. Ani nevím, co bylo k jídlu. Před bytem držel hlídku ruský důstojník a generál se podivoval, že
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Jablonné se topilo v oslavách, pořád někdo někde řečnil, vyhrávala hudba a my, oblečené v krojích, jsme u ničeho nechyběly – Jája, Květa ( Jasanská – Valášková) a já. Účastnily
jsme se též smutné události v Bystrci na pohřbu partyzánského velitele, ale už nevím, jak se jmenoval. Byl to velkolepý pohřeb, děvčata v krojích ( včetně nás), plno partyzánů,
uniforem a oficiálních osobností, pronášely se smuteční
projevy a střílely salvy na rozloučenou. Domů jsme se vracely pěšky, bylo krásně, a tak jsme zůstaly stát na náměstí a
přemýšlely, co budeme dělat. A najednou začaly od Bystrce
sjíždět nákladní vozy s partyzány na korbách. Jedni měli červené košile, druzí byli v zeleném nebo v maskáčích. Květě se
nejvíc líbili ti v červeném. Z náměstí odbočovali do Hluboké
ulice směrem na Těchonín, kde byli ubytováni v kasárnách,
mávali na nás a my na ně zíraly. Když projíždělo třetí auto,
zamávala jsem na ně - pánbůhví proč - také, ale auto kupodivu zastavilo a hoši volali: „Pojeďte s námi !“ Pomohli nám
nahoru, a tak jsme jely.
V kasárnách nás zavedli do jídelny, dostaly jsme čaj a chleba
s „vojenským sádlem“ (tak nazýval můj muž tu pekelnou
řepnou marmeládu, které si užil do sytosti tři a půl roku u
PTP) a měli z nás náramnou legraci – ovšem jen do okamžiku, kdy do jídelny vkročil velitel kasáren. Zapomněla jsem
bohužel jeho jméno i hodnost, ale byl to nesmírně laskavý
důstojník. Vyzpovídal nás, kde jsme se tam vzaly, kdo jsou
naši rodiče a pak nás džípem odvezl domů. S tatínkem si
náramně porozuměli, a tak po jeho odjezdu následovalo hromobití nejvyššího kalibru. Mamka jen lomila rukama, co
mě to zas napadlo.
Z našeho těchonínského dobrodružství se nakonec zrodilo
pěkné přátelství se sličným partyzánem krycím jménem
Jirka, který často přicházel do Jablonného, a dokonce po
letech, když už jsem dávno byla v Praze, mi tatínek vyprávěl,
jak u nás zazvonil neznámý muž, představil se mu a ptal
se na mě . Byl to můj dávný přítel partyzán Jirka, který
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projížděl Jablonným. Asi i on si uchoval vzpomínku na to
krásné léto 1945.
Pro jablonské občany německého původu však to léto
krásné nebylo. Pár individuí s rudou páskou na rukávě
s nápisem RG (revoluční gardy) si na ně vyšlo dokazovat
vlastenecké smýšlení. Vyjížděli i do okolí a jejich řádění pak
končívalo krvavou lázní v lanškrounské kašně. Vrcholem
pak bylo jejich rozhodnutí poslat na třináctiletá děvčátka
zdivočelé ruské vojáky. Nepochopím, jak se mohlo v lidech,
docela normálních, které jsem denně potkávala, zrodit tolik
kruté zvrhlosti!
Poměry se pomalu stabilizovaly, ale nic už nebylo jako dřív.
Velkou chybou byl návrat prezidenta Beneše přes Moskvu.
Vrátil se zcela pod vlivem Stalina a už to nebyl ten náš
prezident, kterého jsme milovali a s láskou vítali. První
svobodné volby vyhráli komunisti a pak už bylo všechno jen
otázkou času…
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Prvorepublikoví důstojníci tu změnu pocítili nejdřív. Na
jejich místa přijeli ze zahraničí náhrady a pro ně už nebylo
místo. Když se prezident vrátil do Prahy, jel se mu tatínek
jako svému vrchnímu veliteli hlásit do služby. Po dlouhém
čekání byl nakonec přijat. Říkal, že to bylo dojemné setkání
( bohužel i poslední), nicméně mu Beneš řekl: „Vy jste
se choval čestně, ale komunisti vás nechtějí a já chci s nimi
vládnout.“ A tak se do armády už nikdy nevrátil. Přihlášku
sice podal, byla kladně vyřízena v r. 1947 se současným
přeložením do výslužby, ale protože žádná jeho žádost o
náhradu bytu v Praze nebyla nikdy vyřízena, zůstali jsme u
dědečka v domě č. 5.
Jablonští měli tatínkovi za zlé, že nebyl v odboji. Když
se po obsazení republiky v r. 1939 organizoval domácí
odboj, usoudil kancléř Přemysl Šámal spolu s generálem
Eliášem, že tatínek je pro svou exponovanost pro domácí
odboj nevhodný a že bude lepší, když se bude angažovat
finančně, což se také celou válku dělo. Z téhož důvodu ho
nezapojili odbojáři Žamberecka a Letohradu, jak mu osobně

sdělili na schůzi odbočky SOPV v Žamberku. Němci
ho nenáviděli a celou válku byl pod pečlivým dohledem
gestapa. Že byl mužem č. 2, kterého Hitler po Benešovi
nejvíce nenáviděl, jsem se nedávno dočetla na straně 367
v Malých dějinách Československa od Zdeňka Kárníka.
Tatínka moc mrzelo nedorozumění s legionářem
Hrabáčkem, mlynářem z Výprachtic, který s ním chtěl po
svém návratu z Terezína navázat spojení. Poslal za tatínkem
( sám jako podezřelý neměl propustku přes hranice do
protektorátu ) ženu – poslici s motákem na tužce. Ve
vedlejším pokoji tatínek moták rozlepil a přečetl . Byla
to výzva k podzemnímu hnutí, psaná rukopisem, který
neznal, a tu ženu nikdy neviděl. Sám o tom napsal toto:
„ Nalétnouti na nejprimitivnější způsob agentů
provokatérů ? Na tento způsob by šel jen člověk, nemající
žádných zkušeností ve zpravodajské službě. Byť i nešlo o
provokaci, metoda práce tohoto druhu nevzbuzovala důvěru
v dlouhé trvání a konec války byl nedozírný. Nacházel jsem
se v situaci velmi těžké. Použil jsem výmluvy, že moták je
tak nešťastně slepen, že po rozlepení nebyl vůbec čitelný.
Druhý den přišla neznámá žena přes střežené hranice
znovu s dopisem. Manželka, která ji přijala, jí řekla, že
nejsem doma a že za mé nepřítomnosti nesmí přijímati
pro mne žádnou korespondenci. Více pokusů nebylo.
Organizace Hrabáčkova také skutečně, jak jsem se doslechl,
byla prozrazena zachycením dopisu. Jemu samému se
podařilo uniknouti do podzemí a ostatní členové byli
pozatýkáni. Poslice žena vzkázala z věznice, že byla ohledně
mne vyslýchána a nic neprozradila. Správně řečeno, nemohla
nic prozraditi i pod sebekrutějším nátlakem, poněvadž v její
přítomnosti jsem se ( dle německého pojetí) nedopustil
ničeho trestného. Vyšetřování vedlo gestapo Šumperk a
já jsem spadal do oblasti gestapa Hradec Králové. Mne
vyšetřující člen gestapa v Hradci Králové Boháč – Hanke, náš
bývalý četník, uvedl po osvobození v protokolu, sepsaném
s ním ve vězení v Hradci Králové , že o mém chování museli
měsíčně podávat hlášení nadřízenému orgánu do Prahy.“
Další pokračování naleznete v čísle Léto 2012

„Vidíte, pane řediteli, že je ta restrukturalizace nutná. Vzhledem
ke kvalitě našich výrobků se mi
tady servisní technici koušou nudou!“
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A NDĚLÉ
Jak už jsem zmínil v krátkém firemním filmu, necháváme
odborně rekonstruovat , restaurovat a posléze zdvojit sochu
Anděla v Hradiskách. Dílo provede sochař Hynek Bláha.
Důvodů je hned několik : Socha je památečná, stará snad
bezmála dvě stě let a kdo ví, zda ne více. Původně byla náhrobkem matky faráře Lukesleho, který křtil v srpnu 1878
v jablonském kostele mého dědečka. Do Hradisek ji nechal
přestěhovat při rekonstrukci starého hřbitova ve dvacátých
letech tehdejší jablonský farář děkan Jan Sokol. Anděl je
před definitivním totálním rozpadnutím a restaurační zásah
je nutný. Dívat se na to, jak se rozpadá a zarůstá kopřivami,
zatímco jinde vzniká spousta různých plechových monster
konzumního života, by bylo veskrze špatné. Navíc je tu zmíněná rošáda s urnovým hájem, kterému nyní vévodí nedůstojné podivné komunistické monstrum ze shnilých prkýnek. To pokud se týká stránky materiální.
Věc má ale také nezanedbatelný rozměr duchovní. Začněme u prostého povznesení – procházíte-li Hradisky, zcela
jistě vás pomyšlení na strážného Anděla, který možná ano,
a možná ne – kdo ví?- chrání naše kroky, povznese víc, než
bude-li tam stát reklama na, řekněme, levné euro palety, tlučené ve středním Jamném.
Podívejme se trochu blíže na to, zda je pravděpodobnější
možná ano, nebo možná ne.
Slovo anděl pochází z řeckého angelos, což znamená posel. Andělé vystupovali, jakkoli se to nezdá, ve všech náboženstvích, včetně pohanských – různí antičtí bohové se
pravděpodobně kryjí s křesťanskými anděly. Tak například
nejvyšší antický bůh Zeus – Jupiter, u Slovanů Perun je
zřejmě archanděl Zachariel, a tak bychom mohli jít dále.
Andělé v monoteistických náboženstvích – to je například
křesťanství a islám – představují inteligenci, která je sice
vyšší než lidská, ale nižší než boží. Andělé jsou tak často
vykonavateli božího záměru směrem k našemu vesmíru. Prvotní křesťanství rozvinulo kolem andělů celou vědu, která
se jmenuje angelologie a nejvíce slávy si užila ve středověku.
V raných dobách byl hlavním angelologem Dionýsos , ve
středověku svatý Tomáš Akvinský. V pozdějších staletích i
samotná církev z propagace andělů postupně vycouvala a
angelologie se dostala na okraj zájmu. Důvodem asi bylo, že
v soupeření s vědou bylo nepohodlné, ke všem lapáliím typu
Placatá versus Kulatá Země, Stojí versus A přece se točí,na
kterých si církevní otcové tvrdošíjně a opakovaně nabíhali
za velké dějinné publicity okázale tryskem na vidle, navíc
ještě obhajovat existenci jakýchsi okřídlených inteligentních
duchovních bytostí! A tak, poučena z minulých nezdarů,
uložila i církev svatá raději potichu tuto nauku k ledu.
Druhá polovina dvacátého a jednadvacáté století přinesly ale
novou vlnu zájmu o angelologii. Myšlenka, že existují duchovní bytosti, jejichž inteligence převyšuje podstatně naši a
z nějakého důvodu je aspoň část z nich ochotná lidem napomáhat, se nezdá mnohým už tak fantastická. Navíc, jak jinak
ani v naší době být nemůže, kolem angelologie se rozvíjí pro
někoho docela dobrý byznys (literatura výpravných knih na
křídovém papíře, kurzy, přednášky, časopisy) a tyto nikoli
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nehmotné, ale zcela materiální zisky jsou zase trnem v oku
jiným, kteří angelologii napadají z údajně přísně vědeckého
hlediska. Na československé scéně tak proti sobě stojí dva
nesmiřitelné subjekty – angelologický spolek Sophia, vedený
bratislavským kybernetikem Emilem Pálešem, a spolek skeptiků Sisyfos v čele se známým astronomem Jiřím Grygarem.
Pro tak oduševnělou vědu je piktoreskní i smutné zároveň,
že mezi oběma tábory už málem došlo k fyzické inzultaci.
Zda skutečným předmětem odmítání angelologie skeptiky
náhodou není ona zmíněná obchodní šikovnost ( či snad
„šikovnost“ ?) angelologů, to ví jen sám Bůh – nebo snad
ještě tak jeho poslové - andělé.
Proč se andělé nějak přímo neprojeví, proč nepodají zprávu a
důkazy o své existenci?
napadá samozřejmě většinu z nás, vychovanou v materialistické době. Jasná odpověď neexistuje. Možná nepodávají
proto, že nejsou, a možná proto, že přicházejí skrze naše srdce a tudy je musí pustit či nepustit každý sám a není to jako
nezávislé rádio. Možná jsou důvody ještě jiné…
Angelologie nějakým způsobem – neptejte se mě jak - vyzkoumala o andělích překvapivě mnoho a samozřejmě také
jejich hierarchii. Na základní úrovni tak stojí andělé, kteří
jsou lidem nejbližší – pomáhají jim a v srdcích s nimi komunikují. Nad nimi stojí archandělé, kteří ještě občas s lidmi také navazují spojení. Vyšší inteligence jsou nám už tak
vzdálené, že spojení s nimi obvykle už nenastává. Jsou to
prapočátky, vlády, mocnosti, andělská knížata,serafíni a cherubíni. Každá hierarchie má ve vesmíru přidělenou určitou
funkci. Angelologie učí a snaží se matematicky dokázat, že
čas je ovládán vždy po násobek sedmi let určitou skupinou
andělských bytostí, které svoji energii promítají do lidstva. A
aby to nebylo jednoduché, ovládají čas na různých úrovních
a v různých periodách různé andělské bytosti. Jejich vlivy se
potom všelijak superponují, takže se není co divit, že vývoj
vesmíru, života, lidstva, národů a nakonec i jednotlivých lidí
je pořádně zamotaný. V zásadě mají prostí andělé na nejnižší
andělské úrovni k vládnutí 72 let, zatímco nejvyšší cherubínové mají k dispozici celé –hory , kde za pomlčku dosaďte
prvo až čtvrto. Protože cherubínů je sedm, k určitému cyklickému opakování vývoje života na Zemi dojde zřejmě až
od osmihor výše.
Podíváme-li se na nejnižší andělskou úroveň dvaasedmdesátiletých cyklů, pak například komunizmus zcela přesně zapadá do vlády zlého démona Nergila (kromě dobrých andělů
existují také padlí andělé, kteří se stali zlými démony), který
naposled nastoupil do funkce v roce 1917 a s bilancí více než
sto milionů zabitých a umučených se poděkoval v roce 1989!
Nejenom mně osobně velmi vadí, že takovéto výpočty se objeví vždy, jak říkali staří latiníci, až „ex post“, tedy až po proběhnuvší předpovědi a nikdy nejsou hlásány hrdě dopředu.
Měl bych pro angelology jeden soukromý tip, který jsem si
nikde nepřečetl, ale je již při letmém pohledu do dějepisu
tak zřejmý, že nechápu, proč je už dávno nenapadl:
Podíváte-li se na vojenskou historii, na první pohled vás
udeří do očí skutečnost, že v určité době vždy vojensky vyni-
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kal jeden jediný národ, který to všem ostatním zle“natíral“.
Poté se vojensky zcela rozklížil a dnes je naprosto bezvýznamný. Tak začněme Spartou – v pátém a čtvrtém století
před naším letopočtem obávanou světovou vojenskou velmocí, dnes ospalým řeckým zapadákovem. Pokračujme Alexandrem Makedonským – jeho říše zabírala prakticky celý
tehdy známý svět. Kdo jsou dnes Makedonci a měli by snad
na nějakou válku kromě té občanské?! Usměrnit je dnes stačí
pár policajtů z EU! Pojďme dále – Římané, tedy Italové, už
v poslední válce nevystrašili vůbec nikoho a sám nacistický mistr-ministr propagandy Josef Goebbels nazval duceho
„posledním Římanem, za jehož hrdinskou tváří římský národ shnije“ . Obávaní Mongolové, kteří vládli největší říši
v lidských dějinách, jsou dnes hodným,pokorným a zcela
bezzubým nárůdkem a jsou rádi, že se o ně nikdo nezajímá.
Arabové hrozili utopit Evropu v krvi a islámu – dnes se na
to chystají sice také, ale jinými orgány, než jsou silné paže.
Příklad nám nejbližší: čeští boží bojovníci – husité – poráželi
čtyřicet let křížové výpravy celého tehdy známého spojeného světa jako na běžícím pásu, téměř stotisícové armády
křižáků nakonec utíkaly už při zaslechnutí jejich bojového
chorálu a nechávaly za sebou všechno včetně kardinálského
klobouku a papežské buly. Jakou armádu dnes máme a jakou
válku by dnes naše republika dokázala vést, to je skutečná
hanba vykládat! A tak dále, přes Turky, Francouze, Angličany, Finy a nakonec Němce, kteří jsou dnes nejzbabělejší
součástí NATO. Není to náhodou způsobeno tím, že onen
válčící národ vždy na určitou dobu posedne démon XY, který je už už skoro dotáhne ke světovládě, poté je nechá zničit
od nepřátel a přestěhuje se zase do kolektivního vědomí jiného národa?!
Největším problémem angelologie podle mého názoru je to,
že nevíte, odkud její znalosti a závěry pramení. Byl snad Dionýsos nějakým způsobem osvícen, nebo si to jenom myslil
a prezentoval jako fakta? To se nedozvíte a současní angelologové vám to moc neusnadní. Hovoří jakoby ve faktech,
ale ta fakta nejsou ničím doložena anebo hovoří v otázkách,
což vám situaci také nikterak neulehčí. Přečtete sto stránek
angelologické knihy a jste tam, kde jste byli na straně jedna.
Přes všechnu úpornou lidskou snahu anděly buď dokázat,
nebo zakázat si tito zcela jistě z našeho hemžení hlavu nelámou a buď jsou, nebo neexistují. Osobně se domnívám, že
existence těchto duchovních bytostí je velmi pravděpodobná – všemi civilizacemi se například promítá pevná víra, že
Země je inteligentní a nikoli jenom materiální planeta. A
právě tato inteligence se rovná jednomu andělu či andělici,
podle angelologie v tomto případě z řádu mocností. A tak je
to dále se živly jako oheň (anděl-elementál Salamandr –výjimečné setkání s ním vám potvrdí zkušení hasiči), voda-(andělice elementálka Nymfa-sám jsem ji na vteřinu zahlédl při
povodni sedmého července 1997), vítr, s planetami, hvězdami, galaxiemi, které jsou v duchovním projevu andělská
knížata, serafíni a cherubíni. Poslední dva jmenovaní jsou
také konstruktéry života, přičemž inteligentní život konstruují a neustále zdokonalují cherubíni, takto inspirátoři všech
vynikajících lékařů.

Kromě mnoha dalších pozitivních aspektů jsou andělé pro
naši firmu inspirující svojí intuicí a invencí. Jak uvádějí současní angelologové Rupert Shelldrake a Matthew Fox ve své
knize Fyzika andělů, základním andělským přístupem je intuice a vize. Vynálezci, hudební skladatelé, básníci, bohem
nadaní lékaři, matematikové, fyzici – ti všichni vedle často
sice perné dřiny staví základ svého úspěchu na duchovních
prvcích, které se jmenují nadání, talent, vize a intuice. Je
velmi pravděpodobné, že tito lidé jsou vnímavější, než většina ostatních, k inspiracím, přicházejícím z duchovního světa
andělů.
My jako firma také kromě perné dřiny závisíme na vizi a
inspiraci a je velmi žádoucí, abychom naslouchali andělům.
Andělé nám příliš nepomohou v tom, co je zavedené a již se
nevyvíjí, ale o to více je zajímá vše, co je v procesu vývoje.
Jen když člověk vyvíjí úsilí, námahu, aspiraci, vyzařuje z něj
to, co ho činí pro anděly viditelným; co jim umožňuje, aby
se s ním spojili a inspirovali ho. Přistupujme k životu tak,
že není všechno jenom konzum, humbuk, kočičí pozlátko
a nevaž se – vodvaž se - a můžeme tím jedině získat. Věřme v hyperkosmické inteligentní bytosti, které v pozitivním
smyslu udržují náš vesmír v chodu a pomáhají nám, když je
o to požádáme.“Jsem s tebou, věříš-li, že existuji, a věříš-li,
že mám ústa, pak mohu mluvit …“ říká anděl Set, který
se do našeho světa prosazuje přes mnoho medií už více než
sto let..
Noc z třiadvacátého na čtyřiadvacátého června se nazývá
svatojánská a je podle pověr plná kouzel a magie. Není to
tak zcela bezdůvodné – v tuto dobu je totiž, seč se to nezdá,
zeměkoule v apogeu – tedy nejdál od Slunce, a tak všemožní
démoni a lidem škodící duchovní bytosti, s nimiž má Slunce
(duchovně archanděl Michael) jinak nevyřízené účty, dostávají výjimečnou příležitost vylézt z pekelných děr a hyperprostorových dimenzí a vcelku beztrestně se po tomto světě
prohánět. V tom jim lze zabránit jen upřímnou čistou myslí
– jak jinak – s pomocí dobrých duchovních bytostí – andělů. Proto tedy to načasování – 20. června s prvním ranním
paprskem bude náš Anděl stát v plně restaurované zbroji
pevně na stráži.
Všichni zájemci o duchovno jsou srdečně zváni do Hradisek k Andělovi 20.června 2012 v 4:39 na mikroslavnost
odhalení.
Kvido Štěpánek
ředitel IB
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MOC BEZMOCNÝCH A BEZMOC MOCNÝCH
V semináři lékařské etiky jsem dostal za úkol napsat úvahu
o jednom výroku filozofa a fyzika Blais Pascala . Zprvu jsem
nevěděl, jak začít. Když byl elaborát ale hotov, napadlo mě,
že by kromě původního účelu mohl být také v Občasníku
jedním kamínkem skládané mozaiky o smyslu našeho života.
Mistr sám prožil život ve Francii Ludvíka XIII. a krále Slunce Ludvíka XIV. a jejich výkonných náměstků kardinálů
Richelieu a Mazarina. Tehdejší společenské poměry nepochybně hluboce ovlivnily jeho názory, které se ostatně v průběhu jeho krátkého života několikrát změnily. Tak například
na jednom místě svých Myšlenek uvádí, že Spravedlnost
bez moci je bezbranná, moc bez spravedlnosti je tyranie
a na jiném zase že „Každá věc je pravdivá nebo falešná
podle toho, z které strany se na ni podíváme“.
Není těžké nahlédnout, že obě tyto myšlenky jsou do značné míry v rozporu, protože kdyby byla pravda tak pružná,
ohebná a relativní, pak by těžko existovala nějaká obecně
uznávaná spravedlnost a také pojem tyranie by byl o sto
osmdesát stupňů relativní . Myšlenka v pořadí zmíněná jako
druhá, ošidně lákavě rádoby pravdivá, správná podle mne
není a vznikla zřejmě pod vlivem nějaké životní frustrace
autora. Zatímco myšlenka první podle mého názoru vystihuje podstatu tohoto světa a jeho vlád. Pascal si jistě všiml,
že v dějinách lidstva se velmi zřídkavě v synergickém efektu
spojí obě zmíněné podmínky – Moc a Spravedlnost. Obvykle totiž bývají odděleny a zatímco spravedlnost je známá
a vlastní skupině lidí bez moci, moc samotná leží v rukou
těch, kteří se na spravedlnost neohlížejí. Celé dějiny lidstva
jsou vlastně bolestným a krvavým hledáním způsobu vlády,
který by přinesl onu synergii spravedlnosti a moci. Škoda,
že víme tak málo o oněch mytických kulturách, které antičtí filozofové označovali jako zlatý věk lidstva. Podařilo se
jim snad tenkrát v šeru dávnověku uspokojivým způsobem
skloubení moci a spravedlnosti vytvořit? Nebo byly jejich
dějiny stejným tápáním, jako jsou naše, a pouze nános tisíciletí jí propůjčil zdání zlata?! Spíš bych se klonil k tomu
druhému. Podívejme se stručně na historii známou – jak by
řekli antičtí dějepisci – věku železného. Aniž bychom zabíhali do podrobností, je zajímavé, že se opakuje zřejmě v kruzích, snad možná ve spirálách. Zmínění antičtí filozofové,
kteří snili o minulém zlatém věku lidstva, žili totiž většinou
podobně jako my – tedy v demokracii.
Když jsem byl malý, vždy mi v hodinách dějepisu vrtalo
hlavou, jak jen to bylo možné, že tyto krásné demokratické
republiky prohrály svůj zápas s něčím na pohled mnohem
barbarštějším – tedy s kmeny, které vedli jacísi zpupní a
nekulturní náčelníci, v lepším případě králové či diktátoři
–detaily nejsou podstatné - ale zkrátka, demokracie padly
a byly nahrazeny systémy absolutistickými, z našeho dnešního pohledu společensky daleko horšími. Jak se to mohlo
jen stát? Bylo to nedopatření či omyl dějin?! Mohla snad za
to nějaká přírodní katastrofa?! Teprve životem v demokracii
jsem pochopil, že to nebyla žádná náhoda.
Zmiňme tu myšlenku jednoho velkého státníka, Winstona
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Churchilla:
V tomto hříšném a žalostném světě se zkoušely a budou
zkoušet mnohé způsoby vlády. Nikdo nepředstírá, že demokracie je dokonalá nebo samospasitelná. Říká se dokonce, že demokracie je nejhorší způsob vlády, s výjimkou
všech ostatních způsobů, které jsme vyzkoušeli. Co asi měl
tento velký a neochvějný demokrat na mysli?! Nebylo mi
to kdysi jasné. Teprve časem jsem pochopil. Sám Churchillův životní příběh na to poukazuje. Muž, který spolu-vyhrál
druhou světovou válku, který po neschopném Chamberleinovi postavil Británii na nohy, smyl nánosy hanby a přivedl
ji k vítězství, by se zcela oprávněně měl těšit doživotní přízni, oslavám a díkuvzdání svých voličů. Namísto toho jej ve
volbách v roce 1945 občané smetli ve prospěch nevýrazného Clementa Attleeho a celkem zákonitě (myšleno zákonitě
podle nesmyslné vrtkavosti přízně davu) jej v dalších volbách
znovu vynesli na post předsedy vlády. Co víc ještě svědčí
o tom, že rčení Hlas lidu-hlas boží je falešné a nesmyslné?!
Že daleko pravdivější je Churchillovo kritické vyjádření o
demokracii?!
A je to celkem zákonité – vždyť, podíváme-li se do svého nitra, najdeme tam přehršel špatných vlastností. Závist, věčné
zpochybňování autorit a úspěchů druhých. To on ne svými
schopnostmi, to on podvodem,! Která autorita a který člověk, jenž se dostal na společenském žebříčku výše než my,
před naší kritikou obstojí?! Místo k opravdu schopným lidem vzhlížíme k takzvaným celebritám. Cizí neúspěch nás
často potěší, i když bychom to navenek nepřiznali. Snižuje
totiž zklamání a pocit viny z případných neúspěchů vlastních. Nejsem tak neschopný, vždyť jemu se také nedaří! Nemá
smysl obviňovat média z tendenčnosti a špatné výchovy.
Média se jenom snaží maximalizovat svůj zisk a dobře vědí,
že stylem ČT2 toho nedosáhnou. Proto jejich zprávy plní
zpovykané Agáty Hanychové a Ivety Bartošové a o vědcích,
vynálezcích, lékařích, učitelích se tam dozvíte pramálo. Nic
si nenamlouvejme, holou skutečností je, že masy touží po
zprávách plných krve, senzací,tragédií, milostných pletek
takzvaných hvězd. Lze potom z takovéto skladby voličů
vytvořit čistý parlament a čistou vládu?
Nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu! říká jedno
krásné přísloví. Lze se pak divit, že předseda takovými voliči
zvolené vlády vlastní nečestnosti vydává za „tak křišťálově
čisté, že ani křišťál křišťálovější být nemůže“?! Co jiného pak
může z takových voličů vzniknout než klany a vlády tu větších tu menších Grossů?! A to nemluvím jenom o České republice, podobné problémy mají demokracie na celém světě
a ve všech dobách! A tak, zcela zákonitě musí jednou prohrát. Jenže, co nastupuje po nich? Vláda autoritářská, která
se možná zprvu zdá nebo i je lepší, ale záhy se diktatury zvrhnou v tyranie s problémy ještě horšími, než měly demokracie. A kolo dějin se otáčí nezadržitelně dále - a jsou tu nové
demokracie, ale protože jsme skoro nepoučitelní, je otázkou,
zda se pohybujeme v uzavřeném kruhu nebo snad po spirále,
tak, že by nové demokracie byly o něco lepší než ty antické?!
Nevím, nevím, zatím to tak moc nevypadá. V marxismu, ze
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kterého povinně skládaly zkoušky naši rodiče, se učilo, že
za neúspěchy všech komunizmu předešlých společenských
systémů může třídní nerovnost a třídní boj. Společenská zřízení prý nebyla a nemohla být úspěšná, protože neodstranila
nerovnost mezi lidmi. Kdyby tu nebyl osmdesát let dlouhý
komunistický experiment na půlce světa, který stál –výpočty
se různí – ale včetně Číny nepochybně více než sto miliónů
lidských životů – člověk by si mohl myslet, že na tom snad
něco je. Seberme všem všechno, ať si nemají co závidět – a
bude Ráj na Zemi! Jenže, jak víme, Ráj na Zemi nefungoval.
Rapidně poklesla tvůrčí aktivita, hospodářství se potýkalo
s nedostatkem hned toho, hned zas onoho a byť majetkové rozdíly byly minimální, lidé si navzájem stejně záviděli.
Technické zaostávání bylo strašné. Lidé byli nespokojení a
bylo nutné je udržovat v poslušnosti násilím.
Jaký společenský systém tedy nastolit, aby Pascalovy dvě oddělené nádoby – tedy moc a spravedlnost se spojily do jedné
spojité nádoby, kterou ostatně učenec fyzikálně zkoumal a
prozkoumal a zanechal nám tu Pascalům hydrostatický zákon, na jehož principu pracují všechny hydraulické stroje?
Jak už jsem naznačil, nevěřím, že je možné s nedokonalými lidmi nastolit systém dokonalejší, než jsou oni sami. I
osvíceného monarchu nakonec smete hněv ulice. Skryje se
za údajně oprávněné požadavky lidu, což budou v případě
skutečně osvíceného vládce jenom věci zástupné, a hlavní
problém bude nechuť poslouchat autority, udržovat kázeň a
pořádek, živit se poctivou, pilnou prací.
Ani systémy založené na náboženské víře se neosvědčily –
vždy do nich stejně pod rouškou víry pronikne ono zvíře
v nás, které nutí zabíjet, mučit, upalovat, v jednadvacátém
století pak odpalovat - tentokrát pro změnu kvůli údajným
požadavkům udržení čistoty od samotného Boha. Čím více
o věci přemýšlím, tím více jsem si jist, že jediná účinná ná-

ČEŠTINA …
„Čeština není jazyk, to je vrozená vada!“ prskali na fakultě cizinci,
když se snažili proniknout do tajů našeho mateřského jazyka. Zápasili se sedmi pády, jazyk si lámali na „řřřřř“, požadovali po nás
vysvětlení záhady, jak to, že slova Praha a Praze se vztahují k jednomu městu... Člověka to donutilo zapřemýšlet o jevech pro rodilého mluvčího naprosto běžných. Uvědomili jsme si, jak krásná
a poťouchlá je řeč, kterou užíváme běžně a většinou naprosto
bezmyšlenkovitě. S češtinou jdou dělat všelijaké vylomeniny...
Jak se vám líbí nejdelší věta složená pouze ze souhlásek?
„Smrž pln skvrn zvlhl z mlh.“

Rekordmanem ve slovech bez samohlásek je sloveso „scvrnkls“.
Naopak všechny samohlásky jsou pěkně poskládané (i v učebnicovém pořadí) ve slovech „mateřídoušky“, „dvacetikoruny“.
Určit přesně, které slovo je v češtině nejdelší, nelze. Ale k favoritům určitě bude patřit i „nejneobhospodařovávatelnějšími“.
Opakování stejných slabik nemusí znamenat, že dotyčný
koktá, třeba si zrovna jen hraje s češtinou:
Ulili-li liliputáni oheň včas, zabránili požáru. (5x) Nebudou se štítiti títi Ti
ti tiší špehové do vazu? (8x)

Naši rodnou řeč také zdobí největší počet háčků, existují slova,
ve kterých se jich objeví i pět: „nejztřeštěnější“, „přesvědčivější“

prava musí vycházet z našich srdcí a myslí – až se alespoň
část z nás zlepší, zlepší se tomu úměrně i společenský systém.
Častěji a upřímněji potřebujeme skládat slavnou přísahu
morální očisty, jak ji složili čeští bojovníci knížete Břetislava
I. nad hrobem svatého Vojtěcha v Hnězdně roku 1039. Je
tu možná jedna dobrá zpráva - v tomto duševním zlepšování snad nemusí platit trojčlenka a přímá úměra. Někteří
esoterikové tu hovoří dokonce o číslech menších než pod
druhou odmocninou – tedy ze čtyř set stačí dvacet i méně,
z tisíce třiatřicet a méně a tak podobně. Logiku to má – jeden charakterní člověk dá příklad mnoha a mnoha dalším,
kteří se rozhodnou jej následovat , přičemž bez tohoto příkladu by tak nikdy neučinili.
Verba docent, exempla trahunt! Slova učí, ale příklady
táhnou!
A tak mi závěrem nezbývá než slavnému fyziku a filozofovi
přes hlubinu času vzkázat :
I bezmála čtyři století po tvé smrti, Mistře, jsou Moc a
Spravedlnost stále dvě oddělené nádoby, jejichž tlusté a neprostupné pláště jsou uhněteny ze silné kůry kolem našich
srdcí. Kůry povrchnosti, konzumního způsobu života , nepřejícnosti a falešného pozlátka. Kůry, která uzamyká naše
srdce v závisti druhým, a i když máme někdy v dějinách
možnost svobodné společnosti, pak ji hloupě prošustrujeme.
Raději dáme průchod diktátorům, abychom je po dlouhé
době zase krvavě svrhávali a nastolovali pracně znovu demokracii, kterou zase promrháme… Je podle mne jenom jedna
cesta, Mistře: Otevřít naše okoralá srdce a spojit obě nádoby
v jednu spojitou, kterou tys tak dobře fyzikálně navrhl a spočítal. Až se toto podaří, nebude už oddělena Moc od Spravedlnosti, nýbrž budou jedno. Ale bude to trvat ještě dlouho…
Kvido Štěpánek mladší

apod.
Umíte těsnopis? No číslicový určitě: Pe3kovi bra3 spa3li, jak 8ahlí
lo3, 3mající pos3břené pi100le, o5 a o5, s3leli.

Také tzv. Q-systém v naší populaci zlidověl: Qapem přiqačil qartál a qelikému přeqapení qalita qasinek qůli qantu dodáveqázne. Qasinky
neqasí.

Víte, co je palyndrom? To je třeba „kobyla má malý bok“ - tedy
věty, které lze číst z obou stran. Těch má čeština také celou řadu,
například: „Fešná paní volá: Má málo vína pan šéf?“ „Do chladu si
masa mísu dal Chod.“ „Sabina hrává na varhany bas.“
A co takhle jazykolamy? Nebudu se zmiňovat o „ohraných“
křepelkách, co lítají přes střechy, ale jak se poperete s tímhle? „V
hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára
Králová.“ „Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či
nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora?“ „Od poklopu ke poklopu Kyklop kouli koulí“.“ Kolouch, kohout s mouchou
mnohou s hloupou chloubou houpou nohou, plavou dlouhou strouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou houskou.“
Kterej hrdina zkusí něco podobnýho v angličtině??? A to jsme
ještě mnohé vynechali, třeba „ˇxandy “ jež, jak patrno, již ani
klávesnice nechce pozřít…
Alena Šafářová
učitelka češtiny a dějepisu
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NEJRADĚJI ZE VŠEHO MÁM ČTVERO ROČNÍ OBDOBÍ
ANEB
ČAS LETÍ JAK BLÁZNIVÝ…
Roční období si rozhodně nevybírám a ani jedno neupřednostňuji. Mám rád všechna a na každé z nich se velice těším. Prostě jsem se přizpůsobil, jak se v přírodě sluší a patří.
Po každé si z něho vytáhnu to, co je na něm nejlepší. Miluji
stejně sníh jako slunce, mráz i déšť. Mám rád den, ale i noc.
Rád lezu do horských výšek a baví mě potápět se pod hladinu moře.
Severáku do tváře odolám stejně jako prahnoucímu slunci
na jižním svahu. Tak to jsem já a budu vyprávět, jak se
nechají krásně prožít všechny tyto vymoženosti naší planety.
Jaro je pro mě prodlužující den, probouzející se příroda a
nádherná země v rozkvětu. Těším se na první sluneční paprsky, které už mají sílu, a také na první krásné dny. Odhození kabátu a první cyklovýlet je vždy úžasný zážitek! Bahnitá
měkká hlína mě vždy zavede do vzpomínek na dětství, když
jsme hrávali kuličky. Určitě prožívám velikonoční svátky, ať
už v duchu tradic, či nikoliv. Rozhodně upletu pomlázku a
vnímám radost z barevných kraslic. Když ráno začnou zpívat na zahradě ptáci, mám to navždy spojené s nástupem na
vojnu, a tak vždycky připomínám: „Když začnou ráno v 5
hodin řvát ptáci, je jaro a já rukuji, tak říkaje duben 1990.“
To se opakuje každý rok, mám to prostě navždy zafixované.
Jinak se rád objevím v Jizerkách nebo na Šumavě. Miluji
rozkvetlé šumavské pláně plné žlutých blatouchů. Dny se
protahují, venku je vidět déle a déle a je jasné, že přijde další
období…
Léto je znamení volnosti, dlouhých letních večerů, klábosení u ohňů, nad sklenkou dobrého vína a hlavně obecné
pohody všech. Jak je to na koupání, je to prostě hotový a
člověk si v hlavě začne plánovat dovolenou. Mimo jiné, určitě proháním kolo, rád si zaběhám a také chodím občas
s kamarády na tenis. O víkendu grilujeme steaky a plánujeme další víkendy. Když přijde čas dovolené, tak to je úplně
nejlepší! Zahodím všechno za hlavu, naložím rodinu, potají
si vezmu notebook, abych mohl pracovat , a vyrazíme. Jak
už jsem mnohokrát zmínil ve svých minulých příspěvcích,
miluji cestování v noci. Nejsilnějším zážitkem z cesty jsou
pro mě zastávky na autogrilech, odpočívadlech na dálnicích.
Popíjím si presso picolo a poslouchám noční provoz dálnice.
Prostě mě to fascinuje stejně jako řvoucí cvrčkové u Jadranu.
Když se vracíme z dovolené, je většinou po senách, jak se u
nás říká: „Svatá Anna, chladna z rána“ - a je po létu. Začnu
se poohlížet po dalším dílu roční doby…
Podzim obdivuji ve znamení pestrosti barev. To, co příroda
předvádí, nedokáže vymyslet ani display nejdražšího mobilu
se svými 60 miliony barev! Je to prostě přirozený úžas! Každý den sleduji, jak se vše mění a připravuje na zasloužený
útlum. Já ještě rychle navštívím párkrát kamaráda, co má
doma tenisový kurt, a pomalu balíme. Moje oblíbené horské
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kolo proženu po Šumavě nebo Krkonoších, zajedu za přáteli
do Jizerek a svého oře pomalu věším na hřebík. Jak začne vát
hřejivý lehký vítr, vybaví se mně babí léto. Miluji ty poslední
horké dny, které příroda ze sebe vydá, vždy mně to připomíná dětství. Sleduji poletující draky nad obzorem, burácející
traktory s kombajny a široké, úžasně zastřižené žluté plochy
strnišť nebo dnes už dobře vykoupené pozemky zrcadlících
se solárních elektráren. To je odraz, i když někdy nevšední, ale jinak krásného a neodmyslitelného ročního období.
Musíme si holt zvykat i na tyto pohledy. A pak už se začnu
připravovat na tu nejdelší a nejchladnější, ale krásnou paní
- dobu poslední…
Zima je u nás v rodině dlouho očekávaná perioda number
one. Je to z důvodu zaměření syna Milana na zimní sporty
spojené s lyžováním. O Milanově „profesi“ jsem se zmínil
v minulém Občasníku. Takže, jak přijde první sníh, nálada
roste a my se těšíme na závody. Času je velmi málo, ale jak
ho někde trochu najdu, proběhnu se na běžkách nebo si zajezdím na snowboardu. Většinu víkendů jsme s Milanem na
horách, takže si sněhu užívám plnými doušky. Sníh a mráz
mně rozhodně nevadí, je to hlavně o správném oblečení. O
náladě samozřejmě ani nemluvě. Když ví člověk jak, nevadí mu sebevětší mráz ani fujavice. Po každé, když je venku pořádná sibérie, tak se mně dobře usíná. V zimě má být
venku pořádný krut, ve sklepě slivovice a pověšené uzené,
jak říkávali staří dědkové. Miluji období vánočních svátků,
vždy se na chvíli zastavím a užívám té pohody. Vyudím si ve
své udírně maso a klobásky a pak se radujeme celé svátky.
Nechybí občasný groček a dlouhé zimní vyprávění. Na Silvestra se pravidelně setkáváme s přáteli v Jizerských horách
na běžkách. Vždy někdo určí souřadnice a v poledne se tam
všichni sejdeme. Letos nás bylo asi 18. To je paráda, čas uteče jako voda, a tak se překlopíme do ledna dalšího roku.
Krátké dny a dlouhé noci, tomu říkám výzva něco vymyslet.
Stále o něčem přemýšlím. V zimě je na to více času, zdá se.
Po Vánocích začíná Milanovi hlavní sezona, takže se dostáváme do jiného režimu, pořád něco řešíme ohledně strategie
a těch věcí kolem a kolem. Ale i tohle období přeběhne jako
ta ostatní a je zase jaro….
Čas letí jak bláznivý… Tak jsem vždy, jak říkám, o rok zkušenější. Poslední dobou sleduji dva důležité body tohoto kolotoče. Mám pocit, že je pořád jen dovolená a zase Vánoce.
Také vám to tak někdy přijde?
Milan Žemlička
vedoucí D5
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INOVAČNÍ TEMPO A NOVINKY Z D5
Obchodní divize D5 připravuje v roce 2012 rozsáhlou expanzi.
To se odehraje v rozšíření portfolia obchodního zboží a také
v masivní inovaci stávajícího a pro Bravo již tradičního produktu.

Další novinkou bude i chopper (objednán z Turecka) se
skleněnou mísou, který nahradí náš stávajíci model B-4190.
Pustili jsme se do neelektrického nádobí a zavedli „tlakový
hrnec“+ ve verzi DUO SET - 6L+4L s pařáčkem.

Z nového druhu sortimentu jsou to keramické pánve a nože.
Dále se připravuje prodej pod značkou Kaercher - to jsou
průmyslové vysavače a také např. elektrická stěrka na mytí
oken.
Od Auto Kelly zavedeme kamery do automobilů a tolik žádané varné konvice na zásuvku v zapalovači auta.
Na rok 2012 připravujeme nové vysoušeče vlasů v pestrých
moderních barvách.
Jeden z fénů bude zároveň s novou žehličkou vlasů a kulmou
tvořit nádhernou sadu se stejným designem. Dále rozšíříme
vlasovku o mini žehličku na vlasy v pěkných pastelových
barvách, která zároveň poslouží i jako kulma - praktická na
cesty.

Nově máme tyčový mixér Oskar B-4312 (pouze s nádobkou
800ml), který je mladším bratrem tyčového mixéru Oliver
B-4311 (bohatší příslušenství).

Mezi novinky zařadíme také dva nové typy rádiobudíku
s pěkným vzhledem,
*
sušičku ovoce samozřejmě už s termostatem,
*
dva typy osobních vah, které nahradí stávající modely,
*
mikrovlnnou digitální troubu,
*
kuchyňskou digitální váhu s dotekovým displayem,
*
nástěnné digitální hodiny.

Mezi očekávané, již objednané novinky také patří ruční šlehač Piggy B-4315 a topinkovač Dante
B-4316, které budou k prodeji od konce dubna 2012. Tyto

dva výrobky tvoří zároveň hezkou sadu.

V roce 2012 jsme už uvedli na trh krásnou kuchyňskou nerezovou digitální váhu B-5074.

Rozšiřujeme i sortiment plastových konvic, a to již objednanou konvicí Iva ve třech pastelových barvách (bílo/modrá,
bílo/zelená, bílo/oranž).Plastová konvice Sherry také ve třech
barvách, ale výraznějších, bude v nejbližší době objednána a
uvedena na trh. Plastových konvic bude samozřejmě i nadále
přibývat.

V neposlední řadě se zabýváme rozjetím prodeje žárovek
LED a nových alkalických baterií, které jsou dokonce dovozem z USA.
Avizovaná Bravoska Grand keramik je na spadnutí a měla by
se začít vyrábět již koncem března.
Soňa Kovalčíková nákup D5.
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DLUHOVÁ PAST
V dnešní době se zvyšuje počet lidí, kteří nestíhají hradit své
závazky, a místo toho, aby své problémy řešili, nechají se zlákat
pochybnými společnostmi, které nabízejí půjčky. Tahle možnost ale bývá jednou z nejhorších, kterou mnohdy zvolí. Tyto
pochybné společnosti mají dosti vysoké úroky a v podmínkách
při sepsání smlouvy jsou také zakotveny takové pokuty a penále
při nedodržení splátkového kalendáře, že celková částka úvěru
se vyšplhá až na několikanásobek půjčené částky. Před tímto
krokem by si každý měl rozmyslet, zda unese tíhu splátek a dalších nákladů, které jsou s tím spojeny. Nakonec se nejen dlužník nezbaví současných závazků, ale závazky rapidně narostou a
on potom neví, kudy z toho ven.
Cesta z dluhové pasti je velmi obtížná a dlouhá. Na trhu je dnes
široká nabídka půjček, úvěrů, kreditních karet a jiných lákavých
možností, které vám sice na krátkou dobu mohou pomoci vyřešit problémy, ale za měsíc, za dva se vaše problémy vrátí nebo i
zhorší a potom už není cesty zpět. Je potřeba problémy řešit včas
a nenechat vše na poslední chvíli. Pokud má dlužník více půjček, tak nejlepší možnost je zažádat o konsolidaci a vše sjednotit
do jediné půjčky. Tato varianta je ale možná pouze u lidí, kteří
Isolit-Bravo, spol.s.r.o.
Výše půjčky
roční úroková sazba
Do 20.000,- Kč
bezúročná půjčka
Do 100.000,- Kč
úročená
Přehled půjček na našem trhu
Název banky
GE Money Bank a.s.
Komerční banka, a.s.
ČSOB

nejsou v registru dlužníků a dosud řádně spláceli. Ostatní, kteří
se dostanou do tíživé situace, už moc možností nemají. Snažit
se se společnostmi domluvit a hlavně s nimi vždy komunikovat!
Proto vám radím, snažte se vyhnout těmto pochybným institucím a vždy si řádně rozmyslete, zda je ve vašich finančních
možnostech, abyste mohli splácet úvěr, který vám banka nebo
jiná firma nabízí. Dále si nezapomeňte přečíst smlouvu a také
smluvní podmínky, které jsou vždy sice napsané malým písmem, ale v celé smlouvě jsou v podstatě nejdůležitější.
Dnešní doba je taková, že bez úvěru či hypotéky nelze bydlet
nebo si postavit dům. Vždy jde vše zvládnout, hlavně to nepřehnat!!!
Naše firma Isolit-Bravo, spol. s.r.o. je také velmi vstřícná ke
svým věrným zaměstnancům. Majitel p. Ing. Kvido Štěpánek
pomůže, pokud to člověk potřebuje a vykonává svoji práci svědomitě a poctivě. Už jsem se setkala s názory, že lidé byli udiveni, že firma nabízí pomocnou ruku a půjčuje zaměstnancům
peníze. Proto bychom si této nabídky ze strany zaměstnavatele
měli vážit!

Od 1. 3. 2012 – 7 %

Výše půjčky
od 30.000,od 30.000,do 600.000,- Kč

Doba splatnost
do 24 měsíců
do 60 měsíců

Roční úroková sazba
7,9 %
od 9,58 % ročně
8,9 % ročně

Pěkné prožití velikonočních svátků vám přeje
Eva Brdíčková
Finanční účtárna

EVIDENCE DOCHÁZKY ZAMĚSTNANCŮ PŘES OTISKY PRSTŮ ?
Pracuji jako mzdová účetní, proto se s „píchačkou“- tj. doklad,
který slouží k evidenci docházky zaměstnanců, setkávám prakticky každý den. Každé výplaty začínají odsouhlasením, popř.
doplněním docházky o dovolenou, jiné překážky, a to tak, aby
byl splněn fond pracovní doby v daném měsíci. Když jsem nyní
v novinách četla článek, že trendem jsou biometrické systémy, zavzpomínala jsem na dobu, kdy na vrátnici /nyní sklad PO/ byly
klasické píchací hodiny-mnozí jistě pamatují se mnou. Docházka
se zaznamenávala na papírové karty a vše se počítalo ručně.
Doba pokročila a nyní využíváme elektronický čipový docházkový systém. Na rozdíl od propisky a papíru je přesnější a rychlejší.
Systém automaticky provádí výpočet příplatků,
přesčasů, lze z něj exportovat data do mzdového systému. Šetří
náš čas při zpracování docházky a následné tvoření podkladů pro

12

mzdy. V budoucnu možná budeme zaznamenávat svoji přítomnost v práci tzv. biometricky- rozeznáváním pracovníka snímáním
prstu, dlaně nebo zornice. Biometrie = identifikace osob podle jedinečných fyziologických znaků člověka. Snímače biometrických
údajů znemožňují falšování docházky, zaměstnanci navíc nemusí
nosit u sebe čip, který se dá ztratit či zapomenout doma. Mimochodem věděli jste, že identifikaci podle otisku prstu využívali již
ve staré Číně? Fakt, že každý člověk má jedinečnou a nenapodobitelnou strukturu otisku prstu, využívá moderní doba stále víc /
zabezpečovací systémy, bankovní sféra, přístupy do počítačů a sítí,
nové cestovní pasy již také obsahují biometrické údaje/ .
Věra Kalousová
MÚ
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INVESTICE DO STAVEB V ROCE 2012
V roce 2012 firma plánuje investovat do těchto staveb:
Pro zlepšení dopravní situace na silnici II/311 bude pro parkování kamionů před vjezdem do skladovacího areálu firmy
vybudováno nové odstavné parkoviště pro dva kamiony. Parkoviště bude umístěno 50 m od křižovatky u železničního
přejezdu. Tím se zlepší průjezdnost silnice, omezí nebezpečí
dopravní nehody, zlepší přehlednost dopravní situace na křižovatce a na železničním přejezdu.
Opakované poruchy funkce čistírny odpadních vod u administrativní budovy by měla zlepšit výstavba nové čerpací
jímky. Tato úprava napraví chybu v konstrukci technického
řešení čistírny a zabrání jejímu zapáchání, které se v předešlých letech často opakovalo.
Další stavbou je vybudování zimní zahrady navazující na jídelnu závodní kuchyně. Zimní zahrada je plánována v místě
stávající střechy mezi jídelnou, bytovým domem a budovou
montáže. Tyto prostory budou sloužit jako jídelna pro 50
osob. Nabídnou nové atraktivní prostředí pro naše strávníky a současně odstraní nevzhledný výhled z oken jídelny a
bytového domu a vyřeší i nevyhovující stav nynější střechy.
V současné době připravujeme projekt na modernizaci skladovacích budov NT.
Budovy byly zakoupeny v roce 2005 a opraveny v letech

2006 až 2007. Jejich dispozice neodpovídá požadavkům
na moderní logistická centra. Skladovací prostory jsou
rozčleněny množstvím příček, výška prostor je nízká a neumožňuje využití manipulační techniky. Technický stav
budov odpovídá jejich stáří a v budoucnosti by si vyžádal
další náklady na opravy, zejména střech. Z těchto důvodů
plánujeme demolici nevyhovujících budov Stará Kotelna a
budovy Pneuservisu. Na uvolněných plochách bude vybudována nová skladovací hala o rozměru 36 x 50 m a výšce
7,5 m. Halu bude tvořit moderní ocelová lehká konstrukce opláštěná čedičovými panely a přitom splňující náročné
požadavky na požární odolnost stavby. Dále bude opraven
stávající sklad barviv. V jeho prostorách se vybuduje nový
servis automobilů, který umožní opravy kamionů naší autodopravy. Náklady na modernizaci budov dosáhnou částky
23 milionů Kč. Tuto vysokou částku na výstavbu chceme
snížit získáním dotace z programu Nemovitosti, který bude
vypsán agenturou CzechInvest.
Další prostředky na zlepšení stavu budov plánujeme získat
využitím dotací z připravovaného programu již zmiňované agentury CzechInvest, v tomto případě zaměřeného na
úspory energií.
Ing. Josef Rubeš
Vedoucí PZP

JAN VANĚK - PŘÍBĚH NA NĚKOLIK ŽIVOTŮ
Dnes přinášíme druhou část rozhovoru s panem Janem Vaňkem, jehož život by vydal svojí intenzitou, pohybem a aktivitou
na několik životů běžných.

OBČASNÍK:
Mohu se vás zeptat, jak chápete své životní poslání?
JAN VANĚK:
Vaší, poněkud neobvyklou a hlavně nečekanou otázkou
na závěr další části našeho rozhovoru, jste mne trochu vyvedl z míry. Nenapadá mě totiž na ni rychle žádná adekvátní
odpověď, a tak se musím k ní zřejmě v našem rozhovoru
pomalu propracovat.

Jan Vaněk žije v Lucemburskou se svou krásnou ženou Cornelií
a ani ve svých sedmdesáti letech není důchodcem - stále aktivně
pracuje jako zástupce několika firem vyrábějících termosetické
materiály a vyvíjí rovněž velké množství mimopracovních aktivit.

Naše životy, limitované už jejich samotnou délkou, jsou
promítnuty do časového spektra vesmíru a světových dějin
něčím tak zanedbatelným, že bychom měli všichni bedlivě
dbát na to, jak tento krátký okamžik na naší planetě strávíme - mezi lidmi, které jsme doslova náhodně potkali,
těmi, kteří nám byli předurčení ve formě rodiny, spolupracovníků, přátel i okruhu známých. Víc jich, až na náhodná, letmá setkání, nemáme možnost v životě poznat. Každý
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z nás z vlastní zkušenosti dobře ví, jak brzy budeme i těmito, neřku-li těmi, kdo přijdou po nich, navždy zapomenuti.
Navždy, definitivně, jinak to ani možné není. Po tom, kdo
nedosáhl velikosti Mozarta, Beethovena či dalších velikánů nadpozemské velikosti, nezůstane na této planetě žádná
stopa. Pouze pomíjivá, krátkodobá, prchavá vzpomínka nejbližšího okolí…
Aby tyto úvahy nebyly deprimující, je třeba žít pro vlastní
životní pocit – alespoň si to myslím. Svůj život prožít tak,
aby se člověk sám za sebe a za svou existenci nemusel stydět.
Pokud samozřejmě tento pocit vůbec zná. V praxi to znamená asi to, že přestože každý z nás je směsí dobra a zla, že
je třeba, aby dobro v nás natrvalo převládlo a jako lidskou
bytost nás charakterizovalo.
Navykl jsem si v životě nehodnotit lidi, s nimiž se setkám,
podle prvního dojmu, který může být - a často skutečně i
je – zavádějící a nesprávný. Navykl jsem si nehodnotit lidi
podle jejich vnějšího vzhledu, jejich vlastností, okamžitě
zřejmých a viditelných – i když se nám tyto na první pohled
zdají sebevíce předurčující, pro toho kterého jedince charakteristické a pro jeho celkové posouzení důležité. Jediným důležitým kritériem v dnešní hektické, často podivné a povrchní společnosti, s níž mnozí lidé nestačí držet tempo, selhávají
a chovají se tzv. „nenormálně“, je totiž pouze to, zda je ten
který člověk dobrý, či špatný. Ostatní kritéria jsou nepodstatná. Každý z nás totiž záhy zjistí, že v určitém směru je pro
druhé rovněž „nenormální“. S tímto pojmem tedy operovat
nelze. Každému je třeba dát šanci, aby byl dobrý i k nám.
Záhy zjistíte totiž i to - zabýváte-li se někým hlouběji
(k čemuž dnes velká většina lidí nenalezne ani chuť, ani nechce obětovat svůj údajně tak drahocenný a důležitý čas), že
skutečně špatných lidí je kolem nás velice málo. Zdánlivá
lidská špatnost je často výsledkem nesprávného postoje k lidem. Každý člověk je neopakovatelné individuum a vyplatí
se s ním hlouběji zabývat. Myslím si v této souvislosti, že na
světě není nic důležitějšího než dobré mezilidské vztahy, na
něž by měl každý z nás úzkostlivě dbát a vážit si jich.
Jinak myslím - ve smyslu mého oblíbeného citátu - že žádný cíl na tomto světě není tak důležitý, aby nás použití nesprávných metod opravňovalo k jeho dosažení. Jinými slovy
řečeno - náš život je příliš cenný a hlavně příliš krátký na
to, abychom se k sobě chovali špatně.
.
Mluvit v mém případě o vlastním poslání v této souvislost,
mě poněkud uvádí do rozpaků. Na toto se necítím být dosti
významným a důležitým. Myslím si, že vlastní pocit ze života, že jsem se nezpronevěřil svým vlastním zásadám, je pro
mne dostatečným zadostiučiněním. V tomto smyslu bych
rád prožil zbytek svého života.
OBČASNÍK:
Spolu s naší firmou IB a Městem Jablonné nad Orlicí jste
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na podzim 2011 pořádal výstavu o politické vězeňkyni
Dagmar Šimkové. Jaké jsou vaše pocity, zkušenosti a poznatky z organizace a průběhu zmíněné výstavy?

Úvodem bych chtěl říci, že možnost spolupořádání této,
svým společenským významem zcela mimořádné akce, bylo
pro mne něčím, čeho si osobně velice vážím. Vzdát tímto
způsobem poctu tak mimořádnému člověku jako byla Dagmar Šimková, je velkou věcí. Spolupráce s firmou IB mě
přes oboustranné počáteční „klopýtání“ o překážky z důvodů chybějících zkušeností s akcemi podobného typu záhy
přesvědčila o nevídaném potenciálu firmy IB, a to nejen
v oblasti výzkumu, technologického vývoje a vlastní výroby,
který mi byl již předtím dobře znám - nýbrž i ve zdánlivě ne
tak důležitých (samozřejmě pro povrchní hodnocení) „okrajových“ segmentech firemního spektra, jako jsou PR-oddělení s odborníky, zabývajícími se propagací firmy a jejich
výrobních programů, vlastní grafické centrum atd. Stejně
tak jsem byl překvapen i výběrem a následně profesionalitou východočeských subdodavatelských firem v oblasti reklamní tiskařské grafiky. Za mé koordinace práce těchto lidí
s týmem pražských spolupracovníků a autorů výstavy rostl a
vyzrával celý zmíněný okruh spolupracovníků rychle, takřka
před očima, do této obtížné úlohy. Až do stadia, kdy dosáhl
v oboru, který předtím pro ně byl velkou neznámou, vysoké
profesionální úrovně, kterou pak návštěvníci výstavy patřičně oceňovali jak ve formě výstavních panelů, tak průvodce
výstavou či pozvánek na ni. Právě tato práce, spolu s vaším
důsledným a rovněž vysoce profesionálním způsobem vedení zmíněných vlastních firemních týmů a jejich motivací,
včetně interní koordinace práce, mne po celou osmiměsíční
dobu příprav akce naplňovala uspokojivým pocitem, že naše
společná práce má význam.
Toto se ukázalo již při vernisáží počátkem září, na níž se
skvělým způsobem podílel i náš další partner - Město Jablonné nad Orlicí. Zřídkakdy se podaří takto dobrá spolupráce
na podobném projektu, který byl velice náročný hlavně tím,
že byl realizován současně ve třech jazycích. Můj dík patří i
starostovi města panu Wágnerovi za nezištné, spontánní poskytnutí nádherných historických výstavních prostor, které
tolik návštěvníků výstavy obdivovalo, stejně jako vysoce angažovaným pracovníkům Informačního centra města. Jedním slovem řečeno: výstava byla významným mezinárodním
úspěchem, materiály z ní byly prezentovány v listopadu na
podobné vzpomínkové akci v kanadském Torontu. Celá věc
tímto nekončí, neboť o výstavu projevila zájem Národní
galerie v Praze, v česko-anglickém provedení bude tato otevřena včetně doprovodného přednáškového cyklu dne 23.
května 2012, v den výročí narození Dagmar Šimkové, v Památníku národního písemnictví v Praze na Vítkově - tedy
v historickém, každém Čechovi známém prostředí. Spolu
s autory výstavy jsme právem na tento vývoj, zpočátku velice
obtížného záměru, hrdi. Největší odměnou pro mne osobně
jsou pak velice krásná, emocionální slova návštěvníků výstavy nejen z ČR, nýbrž i z řady dalších evropských zemi,
zapsaná v knize návštěvníků výstavy. K dokreslení pro mne
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nezapomenutelného dojmu z celé akce přispěla i účast České
televize a Českého rozhlasu. Zážitkem, snad vůbec největším, byla pak přítomnost spoluvězeňkyň Dagmar Šimkové
na otevření výstavy. Ještě dodatečně touto cestou bych chtěl
poděkovat za příkladnou spolupráci jak vám osobně, tak i již
zmíněným pracovníkům vaší firmy i všem ostatním, kteří se
na naší společné akci podíleli, včetně autorů výstavy. Prostě
všem, kteří se zasloužili o její úspěch. Všichni společně jsme
se zasadili o to, aby jména a životní osudy lidí, kteří projevili
tolik osobní statečnosti a odvahy postavit se na odpor nelidské komunistické totalitě padesátých let minulého století,
nebyly současnými generacemi zapomenuty.
OBČASNÍK:
Co si myslíte o Benešových dekretech a vyhnání Němců,
Rakušanů a Maďarů z tehdejšího Československa?
Na tuto otázku se pokusím odpovědět poněkud stručněji
než na předchozí. I když samozřejmě nejsem odborníkem
v oblasti mezinárodního práva, myslím si, že viděno z dnešního pohledu Benešovy dekrety v tomto směru obstát nemohou. Je možná otázkou času, kdy budou prohlášeny za neplatné od samého počátku. Detailně toto nedokáží posoudit,
je to pouhá domněnka. Faktem je, že role jejich autora, druhého prezidenta bývalého Československa, není zdaleka tak
jednoznačně pozitivní, jak ji dodnes řada Čechů a Slováků
vnímá. Posoudit toto s konečnou platností je však úkolem
historiků, ne naším. Je to nutno učinit jako vždy s patřičně velkým časovým odstupem. Zahrnuje-li však jakýkoliv
dokument podobného rázu prvky schvalování či tolerance
násilí a princip kolektivní viny, nemůže v mých očích nikdy
trvale obstát. A to i když dnes je pouze dokumentem historickým, nemajícím pro českou současnost žádný praktický
význam. Hovoříme-li o odsunu nebo chcete-li o vyhnání
sudetských Němců z bývalého Československa, není možno
tuto událost vytrhávat z historického kontextu - z tehdejších
pocitů ztraumatizované společnosti, ovlivněné jak právem
nenáviděnou Mnichovskou dohodou, tak neoprávněným
obsazením území suverénního státu spojeného s následnými
barbarskými činy okupantů, toužící po odplatě. Jistě zejména tyto pocity a důvody vedly ke vzniku Benešových dekretů
a všeho, co se potom událo. Ztotožňuji se zde s názorem Pavla Tigrida: princip a důvod odsunu lze pochopit a - viděno
z určitého pohledu - možná s ním i souhlasit. Se způsobem,
jakým byl však odsun proveden, nemůže však naproti tomu
dnes souhlasit žádný slušný, demokraticky smýšlející člověk.
Podotýkám: dnes. A jak říká známý německý publicista Ralph Giordano: zločiny spáchané Němci nemohou v žádném
případě ospravedlňovat zločiny spáchané na (často zcela nevinných) Němcích. Na druhé straně dávat rovnítko mezi hitlerovské zločiny, v dějinách lidstva zcela ojedinělé a s ničím
obdobným srovnatelné, a vyhnání německého obyvatelstva
také nelze. Stejně tak jako skutečnost vyhnání nelze posuzovat odtrženě od událostí, které tomuto předcházely, nelze
tyto předcházející události hodnotit bez toho, aniž bychom
se nad způsobem vyhnání nezamysleli.

Faktem zůstává, že řada postkomunistických států střední
a východní Evropy se v tomto smyslu musí vyrovnat i se
svou vlastní minulostí - nejen poukazovat na druhé. Ať je již
toto jakkoliv nepříjemné a často i bolestivé. Ani vysídlené
sudetské Němce není možno „házet do jednoho pytle“. Řada
z nich si nejen uvědomila vlastní historický omyl tehdejšího
souhlasu (většinou už generace svých rodičů) s okupantskou
německou politikou, či dokonce její podpory, ale i zasloužila
se významnou měrou a konkrétními počiny např. o záchranu historických a kulturních památek v českém pohraničí,
své bývalé vlasti. Bez jakýchkoliv podmínek či pocitů kdysi
spáchané křivdy. Tito lidé se svým nepolitickým, humanistickým myšlením a čestným postojem si v každém případě
zaslouží naše uznání - překročili svůj vlastní stín. Že existují i
opačné případy „věčně včerejších“ - o tom nelze mít pochyb.
Tito jsou však v dnešním Německu v zanedbatelné menšině.
Tzv. „Charta der deutschen Heimatvertriebenen“, což znamená volně přeloženo „Charta německých vysídlenců“ z 5.
srpna 1950 činí však svým textem dojem, jako by se vyhnání
odehrálo v historickém vakuu. O tom, co mu předcházelo,
v ní nenajde čtenář bohužel ani zmínky. To vyžaduje samozřejmě důkladné revize stejně jako pohled na již zmíněné
spáchané násilí na německém civilním obyvatelstvu při jeho
vyhnání. Pokud jde o jiné vyhnané národnostní menšiny,
tam byla zřejmě situace trochu jiná, mnohdy možná ještě
komplikovanější - zejména v souvislosti s bývalým samostatným fašistickým státem na území dnešního Slovenska.
Navíc jsem nikdy neměl - na rozdíl od sudetských Němců
– příležitost tyto otázky s těmito národnostními menšinami
diskutovat. Dobře známá je však skutečnost, že Rakušané
patřili mnohdy k nejfanatičtějším obdivovatelům a zastáncům hitlerovského režimu - což později vehementně popírali.
OBČASNÍK:
Spolu s vaší ženou žijete v domě, který jste si postavili
v Moersdorfu v Lucembursku. Co vás zavedlo právě do
této země?
JAN VANĚK:
Byla to víceméně náhoda přesídlit po dvou předcházejících do země, která byla kdysi, po dobu téměř jednoho a
půl století, pevně politicky spjata s mou vlastí a v níž je český
král Jan Lucemburský dodnes národním hrdinou č.1. Po
dlouhá léta jsme žili v nedalekém, již dříve v mém vyprávění
zmíněném, německém pohraničním městě Trieru. Jednoho
dne, před mnoha lety, získala moje žena v konkurzu místo
sekretářky v sousedním Lucembursku, kde já jsem tehdy
již měl svou vlastní firmu. A jak to bývá, dojíždění z jedné
země do druhé nám začalo být pomalu na obtíž. Situaci
komplikovaly i některé administrativní záležitosti, týkající se
provozování mé firmy v jiné zemi, než jsme žili.
A tak jsme se rozhodli se do Lucemburska přestěhovat. V
rámci EU a zvláště v jejím jádru, kde žijeme, není nic leh-
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čího - něco asi jako přestěhovat se z Braníku na Žižkov. Absurdní pro každého, kdo zde nežije, je představa, že při stavbě domu jsme na stavební povolení čekali (celých) pět dní
po předložení žádosti! Prostě si pověsíte kabát na věšák jinde
a je to. Jak to krásně říkal Jiří Voskovec: doma jsem tam, kde
si mohu pověsit na věšák klobouk. Tak snadné to bylo i v
našem případě - evropská realita ve své nejlepší podobě - tak,
jak by měla být a fungovat všude. Jistě pak každý pochopí,
že na myšlenku vzdát se dobrovolně členství v EU nikdo za
těchto okolností zde, stejně jako v okolních státech Francii,
Belgii a dalších, nepřijde. Země sama je na počet obyvatelstva zhruba tak velká jako Brno s okolím - čítá půl milionu
obyvatel. Svou rozlohou pak velká asi jako půlka bývalého
Královéhradeckého kraje, kde jsem se narodil. Svým významem politickým je však tento skřítek mezi evropskými zeměmi velikánem. Naše stejnojmenné hlavní město, kam denně
za prací dojíždí z vlastní a tří sousedních zemí stejný počet
lidí jako má město obyvatel, je spolu s Bruselem prakticky
paralelním hlavním městem Evropy - což asi ví málokdo.
Zasedání Evropské komise se koná střídavě vždy po měsíci
tam či tady, sídlí zde sekretariát EU a část parlamentu, Evropský soudní dvůr a řada dalších vrcholových evropských
organizací. Ale to by nebylo to nejpodstatnější. Ptají-li se
mne přátelé a známí na totéž, na co se ptáte dnes vy, odpovím jim velice krátce a jasně: žijeme tu proto, protože tady
všechno funguje, jak má. Současně asi nejpoužívanější slovo
v ČR - slovo „kauza” - ve zdejším slovníku nenajdete.
Po mnoha letech života v tzv. konstituční monarchii, v
níž žijeme, jsem nejen pevně přesvědčen o tom (na rozdíl
od většiny Čechů, kteří vám s typickým mávnutím ruky
suverénně odvětí - vždyť ono je to všude stejné!), že právě
evropské konstituční monarchie jsou tím pravým politickým zřízením a nejlépe fungujícím státním útvarem. Státní
útvary tohoto typu jsou zeměmi s nejspokojenějším obyvatelstvem, zeměmi, v nichž se lidem nejlépe a nejbezproblémověji v dnešním světě žije. Tím druhým, co mám na mysli,
je, že řada problémů, spojená jinde s nefungující, složitou,
neproniknutelnou státní mocí, legislativou, soudnictvím a
právním řádem obecně, je zde vyřešena sama od sebe neměnnou osobou v čele státu. Pevnou veličinou, solidním základem, osou, kolem níž se vše točí, neautoritativní, nýbrž
vysoce váženou aristokratickou hlavou státu, králem, který
se u nás vzhledem k velikosti státu skromně nazývá velkovévodou (oficiální oslovení je Vaše královská výsosti). Řeknu-li
někomu v ČR, že žiji v zemi, kde lidé mají rádi či alespoň
plně respektují své politické představitele a naopak, zní to
pro české uši jako nepodařený vtip či jako bezmezné přehánění. Je tomu ale skutečně tak. Krátké úřední cesty, pragmatická správa země, rozumné argumenty mají zelenou. V USA
fungují dobře distrikty: sem s nimi, uděláme si čtyři i v naší
malé zemi (jsou srovnatelné s českými kraji). Ve Švýcarsku
zase kantony : sem s nimi, uděláme si 12 kantonů (českých
okresů). A tak by bylo možno jmenovat tato - pro mnohé
téměř absurdní - fakta ještě dlouho. O politiku a stát se zde
neklopýtá, nestojí nikomu v cestě.

systém vedení a správa státu nezavedou i ostatní? I když
nechám stranou skutečnost, že zavést v ČR konstituční monarchii za současných podmínek možné není a možná by ji
málokdo přál (třeba se ale mýlím!?), neoddiskutovaná však
zůstává skutečnost, že od státu, vedeného nejoblíbenějším
evropským, mnoha mezinárodními oceněními vyznamenaným politikem J.- C. Junckerem, by se mnozí mohli mnohému přiučit a mnohé aspekty vedení státního útvaru, právního řadu atd. převzít a aplikovat ve vlastni zemi. Proč se
tak neděje, je zřejmě otázka chorobných mocenských ambicí
politiků a lobistů kolem nich, zahleděnosti sama do sebe,
patentu na rozum spolu s vlastní samolibostí a omezeností.
Otázka vlastností, které nejsou zrovna ukázkou lidské velikosti. Bohužel jak je vidět, takovéto typy populistických
politiků v Evropě magicky přitahují masy. Považuji to za
úchylku,osobně bych takovouto „léčebnou kůru” mnoha zemím Evropy vřele doporučoval.
Jinak je možno ještě dodat, že Lucembursko je zemí s
nejvyšší zaručenou hodinovou mzdou v Evropě, což zcela
jistě vede k tak důležitému sociálnímu smíru ve společnosti.
A zřejmě i jedinou evropskou zemí, která pochopila, že nepřetržité utahovaní daňového šroubu vlastnímu obyvatelstvu
vede k opaku toho, co chci dosáhnout, toho, co jmenujeme
růstem národního hospodářství. O spokojenosti obyvatelstva ani nemluvě. Na druhé straně daně neplatit, či opačně
jako stát nebýt schopen je od firem či obyvatelstva vybrat
- na tuto myšlenku zde dosud nikdo nepřišel. Daňové kontroly jsou jednoznačné, nekompromisní a nejsou předmětem
žádných diskuzí.. A tak se odehrává vše v zemi, kde každé
inteligentnější dítě v pokročilejším školním věku hovoří zcela samozřejmě čtyřmi jazyky s takovou samozřejmostí, že by
zřejmě každého nezasvěceného pozorovatele uváděla při detailním pozorování v němý úžas. V zemi s největším počtem
telekomunikačních satelitů ze všech zemí na světě a sídlem
společnosti ASTRA sídlí i mohutná centrála holdingu RTL,
největší evropské televizní a rozhlasové společnosti, své sídlo
zde má celá řada světových koncernů. Na druhé straně zde
podnikat či uplatnit se pracovně v zaměstnaneckém poměru
v silné mezinárodní konkrurenci lidí ze zhruba 120 zemí světa, které čítá multinárodní komunita Lucemburska, v zemi s
třemi oficiálními úředními jazyky (lucemburština, francouzština a němčina), klade mimořádné nároky na odbornost,
jazykovou vybavenost a hlavně na osobní disciplinovanost
každého jedince.V době, když jsem přišel spolu s moji ženou
do země, čítala česká komunita (s českou taxikářskou společností!) zhruba 100 lidí (musím upřesnit: Čechů a Slováků
dohromady), žijí dnes, hlavně zásluhou evropských úřadů,
na čtyři tisíce Čechů a Slováku včetně rodin.
Tolik dnes stručně o Lucembursku, zemi, o níž by se dalo
zajímavě povídat celé hodiny. Nakonec již ani pro firmu IB
zemi dnes už ne zcela neznámou - o čemž si blíže povyprávíme někdy příště.
redakce Občasníku

Nabízí se tedy myšlenka - proč takovýto transparentní

16

Občasník - 3/2011

VZPOMÍNKA NA ZIMU
Na podporu sportovních aktivit dětí, mládeže a občanů v zimním období nevěnuje Město žádné úsilí na
vytvoření ledové plochy. Za nepříliš šťastné řešení považuji místní rybník - ó pardon - místními zastupiteli
nazývaný „koupaliště“. Každý rok stejná písnička - koupaliště je v zimním období napuštěné tak, jako by byla
hlavní sezona, tedy až po okraj. To není příliš bezpečné
pro děti, když je pod nimi minimálně 1,3m vody. Letos
bylo díky příznivým klimatickým podmínkám možno
využít zamrzlé plochy na bruslení. Plocha má vynikající
rozměry cca 70 x 30m, ale také spoustu nerovností a
především záludností v podobě dvou přítoků a jednoho
otvoru se sběračem nečistot. Pryč je doba, kdy hasiči
upravili ledovou plochu vyčištěním a nastříkáním. To
bylo však myslím stejně jen jednou. Holt není už čas
ani peníze! Ani nemluvě, že veřejné osvětlení nefunguje
nebo je vypnuté, přičemž vstup na koupaliště je otevřen
pro veřejnost. Pustili byste děti na takové kluziště bez
dozoru?
Proto jakmile letos uhodily mrazy, neváhal jsem a ze
svého postavení správce tenisového kurtu a předsedy
LTC Sokola Jablonné n. Orl. jsme se se členy tenisového klubu rozhodli proměnit náš tenisový kurt na bezpečnou ledovou plochu pro děti a dospívající mládež.
Jen pro představu: Velikost tenisového dvorce je 24 x
11m, ale celková plocha je 36x17m. Takže nebylo co řešit, když nepočítám sněhovou nadílku 30-40cm, kterou
nám příroda postavila do cesty. Byli jsme dva nadšenci,
zkusili jsme lopatami odházet část plochy, ale po zlomení
dvou násad jsme se sice pořádně zahřáli, ale plocha stále
připomínala Antarktidu. Pochopili jsme, že bez sněhové
frézy to nepůjde. Po kamarádech jsme sháněli, až jsme
nakonec sehnali, ale s tím, že dotyčný ji má u bratra až
v Cotkytli a že je nutno půjčit auto s vozíkem nebo nějakou dodávku. Takže po značných útrapách byla hobby
fréza na místě.
Fréza byla opravdu jen hobby, a to pro lidi, pro něž je
koníčkem dofukovat ve dvacetistupňovém mrazu prázdné kolo po projetí dvou až třech drah. Předpoklad, že
kolo nafouknu u pumpy, nebyl správný – nefunguje
kompresor, zamrzl. Co teď, kamarád má svoji firmu na
opravu vysokozdvižných vozíků se sídlem v Těchoníně,
tak holt naložit a odvézt. Připomínám, byla sobota cca
19hod. Po menších problémech se povedlo kolo nafouknout a hurá zpět do Jablonného! Takže znovu začínáme
frézovat se značným zpožděním. Asi po hodinovém ježdění se fréza opět porouchala. Tentokrát kolo upadlo
z osičky. Takže v mrazu oprava, která proběhla až kupodivu rychle, a pokračujeme dále. Po další hodině opět
upadlo kolo, a tak již značně unavení jsme práci ukončili s tím, že vše doděláme hned v neděli ráno. Tak konečně nastalo ráno a hurá do práce! Zbyly nám asi tak
dva pásy široké čtyři metry, ale jsou to metry, na které
nikdy nezapomeneme. Po hodinovém frézování klekla
fréza úplně. Prostě klid, americká svíčka bez přístupu.

Další postup - ručně doházet zbytek plochy. Páry šikovných rukou vyhazují zbytky, ale sněhu je příliš. Druhé
ruce opět servis do Těchonína a návrat na kurt. Oprava
se zdařila, a tak jsme po útrapách plochu připravili na
první nástřik. Mrzlo, až praštilo. Tak hurá pro hadici!
Zapojíme hadici a nic, zamrzlá voda. Všechny pohledy
směřují na mě, protože já jsem správce a zodpovědnost
je na mých bedrech. Říkám – pánové, klid, je zapotřebí hořák a přívod rozmrazit. Tak s trochou nejistoty se
chopím hořáku a jdu do šachty metr a půl pod zem. A
povedlo se. Voda jde naplno.
Je neděle odpoledne asi tak 16 hodin a já můžu provést první nástřik. To znamená zpoždění jeden den, ale
počasí je příznivé, kolem minus patnácti. První hrubý
podklad je proveden, hned začínáme vrstvit další nástřik. Plocha je dostatečně velká na to, aby stačila zamrznout, než přejdeme z jedné strany na druhou. Za
neděli se nám povedlo udělat cca sedm vrstev. Druhý
den ráno je všední den, naštěstí mám odpolední směnu,
tak můžu provést ranní nástřik. Odpoledne už bruslíme.
Jen tak na zkoušku. Celá akce trvala dva dny s veškerými útrapami. Další dny se jen led rovná a hladí. Zájem
mládeže je patrný. Chtělo by to branky…Za pár dní jsou
i branky. A první klání, byť dětská, jsou zde! I patřičná
hrabla jsou vyrobena speciálně na led.
Další týden nás zaskočila sněhová kalamita. Tentokráte fréza nezklamala a po dvoudenní vydatné dávce sněžení stále bruslíme. Jenom podotýkám, že led sloužil 18
dní a nikdo z nás nelituje obětovaného času pro děti a
dospívající mládež.
Veškeré náklady spojené s ledovou plochou jsme hradili z vlastních kapes. Je trochu zarážející, že Město o takové věci nejeví zájem. Přesto si myslím, že i bez Města a
sponzorů se dá s trochou nadšení něco dobrého udělat.
René Kulhavý
ŘKJD2
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KOLIK JSME SI ULOŽILI NA KONTO-BRAVO V ROCE 2011?
Divize Lisovna :
2 670 455,--Kč
Divize Nástrojárna: 1 001 130,--Kč
Divize Montáž:
318 634,--Kč
Divize OK :
77 342,--Kč
Divize Doprava:
104 184,--Kč
Divize Správa:
1 337 514,--Kč
Celkem

5 509 259,--Kč

Zůstatky na účtech po výběru ¼ do roku 2012:

Lisovna:
Nástrojárna:
Montáž+Kovo:
Údržba:
Servis:
Doprava:
Obch.oddělení:
NT:
Kuchyň:
Správa:

8 000 951 ,--Kč
3 630 233,--Kč
864 505,--Kč
1 707 863,--Kč
263 088,--Kč
243 136,--Kč
164 066,--Kč
354 031,--Kč
176 393,--Kč
4 891 531,--Kč

Celkem naspořeno: 20 295 797,--Kč
Mzdová účtárna

KÖZMONDÁSOK, SZÓLLÁSOK, SZÁLLÓIGÉK – VÝBĚR Z MAĎARSKÝCH PŘÍSLOVÍ
Možná stojí za to se zmínit, jak tenhle článek vznikl. Bylo to
asi takhle:
Na pravidelných středečních schůzkách technologických vynálezců se mi zdálo, že jakýsi úkol nepostupuje dostatečně rychle.
Teď trochu odbočím – já osobně a jistě všichni ostatní jsme
velmi rádi, že mezi sebou máme spolupracovníky, kteří buď
mají jako mateřštinu cizí jazyk nebo jím aspoň hovoří tak, že
je rodilý mluvčí jako cizince nepozná. Moc jim tuto výhodu
závidím… A tak vedle řady dalších, o kterých se s jejich laskavým souhlasem zmíníme někdy příště, je tu mezi námi také
muž, který mluví česky jako my všichni a přitom zcela stejně
výborně maďarštinou rodilého mluvčího. A tak – to už jsem
zase zpátky u původní myšlenky - když se onen zmíněný úkol
stále protahoval, řekl jsem : Přátelé, tohle nám jde, jako když
sexx a maluje! A protože jsem chtěl, abychom se té maďarštině
něco přiučili, požádal jsem: Laďo, jak se to řekne maďarsky?!
Laďa přemýšlel, dokonce si vyžádal čas do příští schůzky, ale
pak rozhodně řekl: Nic takového maďarština doslovně nemá! A
protože už tomu věnoval práci, sestavil nám maďarská přísloví
do dále uvedeného přehledu.
A ještě něco : doslovný překlad onoho českého do maďarštiny
zní: Szarni és festeni! (sarni éš fešteni). A to mám také od Ladi.
Kvido Štěpánek st.
Přísloví - to je nekonečně barevný a rozmanitý svět, který
je stvořen pro naše ponaučení, inspiraci a obohacení šedosti
všedních dnů. Povznáší a barví každodenní komunikaci. Je kořením, jež dochucuje tu nekonečnou polévku slov, kterou každý
den vychrlíme na lidi kolem nás. Každý z nás tento fascinující
svět obohacuje, vnáší do něho nenásilně svou unikátní pečeť,
a to přizpůsobováním těchto nesporných moudrostí k obrazu
svému, přetvářením a doplňováním svých myšlenek a pocitů.
Čtenář níže nalezne užší výběr z nepřeberného množství maďarských přísloví a lidových moudrostí, doplněný o volný překlad do jazyka českého (v závorce fonetická česká výslovnost):
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A büntetés már ennek irgalom – Pro něho je trest slitováním. (
a buntetéš már ennek irgalom)
Varjú a varjúnak nem vájja ki a szemét –Vrána vráně oko nevyklove. (varjú a varjúak nem vája ki a semét)
Ki mint vet, úgy arat – Co zaseje, to bude sklízet. (ki mint vet,
úď arat)
A vér nem vállik vizzé – Krev se nikdy ve vodu nepromění. (a
vér nem válik vizé)
Kutyából nem lesz szalonna – Ze psa nikdy slanina nebude.
(kuťából nem les salonna)
Csak sast nemzenek a sasok – Z orlů se rodí pouze orli. (čak šašt
nemzenek a šašok)
Vak vezet világtalant – Slepý vede nevidomého. (vak vezet világtalant)
Legjobb az egyenes út – Nejlepší cesta je ta přímá. (legjobb az
eďeneš út)
Sok beszédnek sok az allja – Z hodně řečí hodně smetí. (šok
besédnek šok az alja)
Vak tyúk is talál szemet – I slepé kuře nalezne zrno. (vak ťúk is
talál semet)
Idegen tollakkal ékeskedik – Chlubí se cizím peřím. (idegen tolakal ékeskedik)
Szegény mint a templom egere – Je chudý jako kostelní myš.
(segéň mint a templom egere)
Sötétben minden tehén fekete – Ve tmě je každá kráva černá.
(šotétben minden tehén fekete)
Ami a szivén az a száján – Co na srdci, to na jazyku. (ami a sivén
az a sáján)
Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa – Každý je svého
štěstí strůjcem. (minndenki a maga serenčéjének a kováča)
Szöget ütött a fejébe – Vrazit mu hřebík do hlavy. (soget utott
a fejébe)
A szabadság drágább az aranynál – Svoboda je vzácnější nežli
zlato. (a sabadšág drágább az araňnál)
Kilóg a sorgól – Vybočuje z řady. (kilóg a sorból)
Rend a leleke mindennek – Pořádek je všeho duší. (rend a lelke
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mindennek)
Elszabadult a pokol – Rozpoutalo se peklo. (elsabadult a pokol)
Senki sem próféta a saját maga hazájában – Nikdo není prorokem ve své zemi. (šenki šem próféta a šaját maga hazájában)
A könnyű is nehéz a nemakarónak – I lehké je těžké pro toho,
komu se nechce. (a koňňu is nehéz a nemakarónak)
A munka dicséri a mestert – Práce chválí mistra. ( a munka
dičéri a mestert)
Többe kerül a leves mint a hús – Polévka je dražší nežli maso.
(tobbe kerul a leveš mint a húš)
Ember segits magadon s az Isten is megsegit – Člověče, pomoz
sobě a i Bůh ti pomůže. (Ember šegítš magadon š az Išten is
megšegít)
Aki sokat igér, keveset ad – Kdo hodně slibuje, dává málo.(aki
šokat igér, kevešet ad)
Eső után köpönyeg – Po děšti plášť. (ešo után kopoňeg)
Ember embernek farkasa – Člověku člověk .je vlkem. (ember
embernek farkaša)
Bort iszik vizet prédikál – Víno pije, vodu káže (bort isik vizet
prédikál)
Nem ismer sem embert sem Istent – Nezná ani člověka, ani
Boha. (nem išmer šem embert šem Ištent)

Nehezen felejti a magyar a bosszút – Těžko zapomíná Maďar na
křivdu. (nehezen felejti a maďar a bossút)
Sok polyva közt egy szem búza – V množství plev jedno zrnko
pšenice. (šok poľva kozt eď sem búza)
Kivánom neki azt, mit Ö kiván nekem – Přeji mu to, co on
přeje mně. (kivánom neki azt, mit o kiván nekem)
Mond meg ki a barátod s megmondom ki vagy – Řekni, kdo je
tvůj přítel, a já řeknu, kdo jsi. (mond meg ki a barátod š megmondom ki vaď)
A nagy tolvaj leszakad a kicsi pedig fennakad – Velký zloděj
sítem propadne a ten malý se zachytí. (a naď tolvaj lesakad a
kiči pedig fennakad)
Az embernek csak az arca ismerhető, de az arca nem ő. Ő az arca
mögött van. Láthatatlan. – U člověka známe pouze jeho tvář,
ale jeho tvář není on, on je za ní, je neviditelný. (az embernek
čak az arca išmerheto, de az arca nem o. O az arca mogot van.
Láthatatlan.)
Maťo Ladislav
ŘKJ D1

NAŠE FIRMA – GENERÁLNÍM SPONZOREM NOVÉHO LAPAROSKOPU
PRO ORLICKOÚSTECKOU NEMOCNICI

Koncem minulého roku nás navštívil ředitel Orlickoústecké nemocnice MUDr. Řezníček a sdělil nám informace o
dalším směřování a záměrech nemocnice. Doufám, že mi
promine mou stručnost, ale shrnu to do dvou jednoduchých
otázek a odpovědí:
“Má být v UO plně vybavená moderní nemocnice?“
„Mají snad naši zaměstnanci, jejich rodinní příslušníci a
ostatní obyvatelé regionu jezdit za zdravotnickou péčí jinam?“
Logické odpovědi se přímo nabízejí. Na první otázku ANO,
na druhou NE.
Ale tím to nekončí. Pokud něco chceme, tak se nemůžeme
pouze spoléhat na druhé ( v tomto případě na stát ), ale
měli bychom také sami něco udělat.
Proto jsme se rozhodli, že se naše firma stane generálním
sponzorem nákupu nového laparoskopu pro chirurgické a
gynekologicko-porodnické oddělení Orlickoústecké nemocnice.
Konkrétně to znamená následující :
1) přispějeme částkou 300 tis. Kč
2) oslovili jsme další případné sponzory
3) pomůžeme nebo přímo provedeme výběrové řízením na
dodavatele laparoskopu

Uvedu zde několik základních údajů celého projektu nákupu laparoskopu:
- předpokládaná cena – cca 1,7 mil. Kč + případné nástavby
(ty ale budou řešeny, pokud budou peníze)
- výběrové řízení na dodavatele by mělo proběhnout v dubnu
- nákup by se měl uskutečnit do konce června 2012
Rád bych se nyní vrátil k výše uvedenému bodu 2 – oslovení
dalších sponzorů.

Oslovili jsme nám známé firmy a instituce většinou z Jablonného a blízkého okolí.
Chci tímto na stránkách našeho Občasníku poděkovat firmám :
Flexcon, VAK Jablonné, VVS Verměřovice, ZEZ Silko
a dále organizacím Městu Jablonnému nad Orlicí a Nadačnímu fondu nadaných
(všichni jsou uvedeni abecedně a nikoli podle výše příspěvků),které se nás rozhodly podpořit a přispět také.
Pokud jsme někoho zapomněli oslovit, tak se mu touto cestou omlouvám, a pokud chce přispět, budeme rádi, když se
nám ozve. Snažili jsme se nicméně oslovit všechny, o kterých
víme, že dát mohou. K uveřejnění této věty mě vedla poznámka majitele jedné z výše uvedených firem, který nám
poděkoval, že jsme ho oslovili.
Ne každý oslovený nám slíbil příspěvek, někteří odmítli
z různých důvodů. Toto samozřejmě respektujeme. Žijeme
v demokracii a každý má právo se svobodně rozhodnout, zda
přispěje a na co přispěje. Jenom si neodpustím malé „rýpnutí“, do těch, kteří, ač slíbili, že si to rozmyslí a dají vědět, se
již se neozvali. Je přeci dobrým zvykem a slušností na jasně
položenou otázku dát jasnou odpověď. Dětinské „neodpovím“ v tomto případě vyznívá spíše hloupě.
Předpokládám, že vás v letním čísle Občasníku již seznámím
s výsledky výběrového řízení a s uvedením laparoskopu do
provozu.
Petr Bodlák
vedoucí Sales and Marketing
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M ARIÁNSKÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO
Nad Horní Čermnou se zdvihá půvabná výšina, zvaná
Mariánská hora. Tudy probíhá evropské rozvodí. Voda odtékající směrem severním do Dolní Čermné teče do Tiché
Orlice , Labe a Severního moře. Voda odtékající směrem jižním k Hornímu Třešňovci pokračuje do Moravské Sázavy,
Moravy, Dunaje a Černého moře. Pohled severovýchodní
nám nabízí věnec lesních vrchů Orlických hor. K jihovýchodu se otevírá pohled do Moravu. Zde o samotě na temeni
hory, v nadmořské výšce 503 m n.m., stojí kostel Narození
Panny Marie.
V roce 1814 se na Vrších odehrála zázračná událost s formanem Antonínem Keprtou z Kunvaldu, který vezl mlýnské kameny z Pruska na Moravu. Pozdě večer jel zde
nakloněnou, rozježděnou cestou a marně se snažil držet
povoz, aby se neskácel. Síla jeho nestačila a vůz s nákladem mlýnských kamenů se převrhl. Nevida pomoci, volal
k Panně Marii, aby mu šťastnou hodinku smrti vyprosila.
V tom vzplála u něho záře, v ní se zjevila postava, jež beze
slova se svítilnou v ruce vůz nad ním zvedla Vozka vstal
bez pohromy a jel dále, světlo tak dlouho vida, dokud na
dobrou cestu neuhnul. Načež postava i se světlem zmizela.
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Antonín Keprta pak na památku svého zázračného zachování pověsil na lípu obrázek, zázračný děj představující.
V roce 1864 zde byla postavena kaple, ale poněvadž nestačila
velkým zástupům poutníků, byl v r. 1875 vystavěn současný
kostel.
Vnitřní zařízení kostela je prosté, stylově připomínající novogotiku. Jednomanuální varhany, z části vsazené do balustrády kruchty, mají šest rejstříků. Kostel měl dva zvony, které
byly za 2. světové války zabrány pro válečné účely Německa.
Proto byl po válce odlit nový zvon, který je tam dosud.
V roce 1865 byl postaven vedle kostela patrový domek,
který sloužil poutníkům jako hostinec. Poutní místa mívají
křížové cesty, tu má i naše Mariánská hora, zasazenou do
krásné přírody. Rok co rok se zde v neděli po 8. září scházejí
poutníci ze širokého okolí.
Tichý, odlehlý i vyhledávaný areál poutního místa na Mariánské hoře i dnes působí příjemným dojmem a osvěží každého návštěvníka, poutníka či turistu.
Hana Menclová
servis
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MODERNIZACE LISOVNY
Všichni jste si zajisté všimli,že 80 až 90 % dílců,které na
naší lisovně lisujeme, jsou dílce pro automobilový průmysl.
Tato výroba je velice náročná a ne každá lisovna ji zvládne.
Naším cílem a směrem je maximální automatizace a tím
minimalizace 100% kontrol dílců, které se běžně provádějí,
ale možná málokdo ví,že toto není nikde obsaženo v ceně
dílců.Znamená to tedy , že veškeré náklady s tím spojené
jdou na náklady firmy. Za měsíc únor bylo například 3860
hodin použito na 100% kontrolu. Pokud si tyto hodiny přepočteme na počet pracovníků,tak zjistíme,že bylo potřeba
22 pracovníků , což znamená téměř jedna směna nebo jedna
střední firma.
Proto bylo zahájeno sledování dílců kamerou a následné
zrušení 100 % kontroly. Začali jsme samozřejmě s dílci, které jsou nejvíce objemové, ale naší snahou je postupně kontrolovat všechny dílce. Motto naší firmy je - co lis - to robot
a kamera = žádná 100% kontrola.
Jako další směr je ekonomika výroby. Každý zmetek , který
se vyrobí, je čistá ztráta a samozřejmě snižuje zisk divize.Řešením je zpracování zmetků a následné přidávání regenerátu
kontrolovaně pomocí gravimetrů. Naše firma nakupuje 7
těchto zařízení v hodnotě 975 000,-Kč.

Další investiční krok je nákup temperančních jednotek,
díky nimž je výrobní proces stabilní, a ačkoli se to nezdá
, i rozdíl v teplotě formy o 5 stupňů může znamenat výrobu zmetků. Proto je již objednáno 10 kusů těchto zařízení
v hodnotě 1 375 000,-Kč.
A jako největší investiční náklad bude nákup 7 lisů včetně
robotů , kde v současné době probíhá výběrové řízení na 2
lisy s uzavírací silou 400 tun a 5 lisů s uzavírací silou 180
tun, které budou náhradou za starší tipy Battenfeld . Celková investice bude ve výši 22 500 000,-Kč.
Sečteno podtrženo celková investice na začátku roku bude
24 850 000,- Kč do nových zařízení,které nám umožní být
konkurence schopni. Z částky výše uvedené je vidět, že firma investuje nemalé peníze do modernizace. Je však třeba
si uvědomit , že i na pracovníky se budou klást vyšší a vyšší
nároky.
Pevně věřím tomu , že se všichni těšíme na uvedení těchto
nových zařízení na lisovnu.
Karel Slavík
Vedoucí lisovny

NAD KALENDÁŘI 2012 . . .
Tradiční česko-slovenský kalendář BRAVO 2012 je oknem
do každodenního života české továrny na domácí pohodu.
V 52 týdnech se seznámíme s jednotlivými divizemi a středisky a s jejich odpovědnými pracovníky. Neméně zajímavá je nabídka výrobků do kuchyně, domácnosti, k péči o tělo aj. Vtipné,
humorné repliky z hlav zaměstnanců, šité na míru firemnímu
prostředí a provázené zdařilými karikaturami, oživují každou
stránku. 15., 22. a 32. týden oslavuje originální, patentovaný
český výrobek, kompletně vyráběný na linkách firmy – Motúčko – Motofúrik / s doplňky/, který dokonale slouží v zemědělství, na zahradě, ve stavebnictví… Jeho oblibu dokládají verše
spokojeného majitele. Tančící Slon – drobné vedlejší podnikatelské aktivity - nabízí zednické a instalatérské práce, rozvody
topení…- 7.týden. Pneuservis – 10.týden - spolehlivě provede
přezutí nebo opravu pneu, Autoservis – 43.týden - zvládne běžné opravy motorových vozidel a zajistí i technickou kontrolu.
Elektro – 17.týden - rychle, kvalitně a cenově příznivě provede
elektroinstalaci, Satelity – 36.týden - zajistí instalaci nejmodernější satelitní techniky v krátkém čase a v profesionální kvalitě.
Pokud se případně na elektrospotřebiči objeví nějaká závada, servisní středisko ji zaručeně kvalitně a obratem odstraní –
38.týden. Jablonští si chválí a oceňují Jablonského Gurmána,
jeho bezkonkurenční služby pro veřejnost a skvělý cateringový
servis na svatby, oslavy… 12. a 28. týden.
Firmě nejsou lhostejné handicapované děti a sociálně slabí
studenti. Do Nadačního fondu nadaných vložila od roku 1995
více než 16 mil. Kč, což je ojedinělý počin v okolí !!! – 9. a 23.týden. V posledních 20 letech je Bravo generálním sponzorem
Memoriálu Quido Štěpánka – 35.týden.
K mnoha pracovním a sociálním benefitům firmy patří i dobře vybavená posilovna – 46.týden.
Za své aktivity a jako moderní, přátelská a společensky zodpovědná firma získala 2. MÍSTO – FIRMA KRAJE 2011 –
14. týden. Přesto se zkušený personální manažer IB často musí
zabývat scestnými nároky uchazečů o práci, inspirovanými

Řeky – 14. týden. Firma není lhostejná ani ke svému okolí –
parkoviště a příjezdová cesta. Bohužel, většinou se však setká
s nepochopením zastupitelstva – 9.týden. Vtipy a karikatury se
dotýkají i politické scény. Suchá žehlička 4297 snad zázračně
vyžehlí státní rozpočet – 19.týden, na zahradním grilu B 4213
se budou grilovat politici v nedělních Otázkách VM – 21.týden. Kalendář BRAVO 2012 se stal příjemným kamarádem i
za hranicemi firmy a republiky. Mnozí z nás si pořídili kalendář
2012 – Jablonné nad Orlicí žije na fotografiích aneb najdi si
své předky. Mě samozřejmě kromě jiných měsíců zaujal červen,
který od nepaměti patří školákům, učitelům a jejich aktivitám.
Jsem dojatá nad fotografií učitelského sboru r.1956. S úctou a
láskou si všechny Pedagogy připomínám. Nejprve samozřejmě moje zlatá maminka Jaroslava Štěpánková – sdílela tehdy
zármutek nad smrtí svého otce a zároveň radostně očekávala
narození mého bratra. Další laskavé a trpělivé Učitelky 1.stupně
– bývalá ředitelka M.Neškudlová, A.Mlynářová, J.Oulehlová,
V.Stránská a O.Filipová s otevřeným srdcem nás zasvěcovaly do
tajů věd a radovaly se z prvních našich úspěchů. Na 2. stupni
působily A.Černohousová, E.Paulová, D.Volhejnová , M. Venišová a E.Rolečková. Na dodržování kázně žáků dohlíželi ředitel
K.Matyáš, F.Pelinka, S.Kolář a nezapomenutelní J.L. Bičík , J.
Stránský a J. Keprta. My, jejich vděční žáci, na ně vzpomínáme
nejen při setkáních spolužáků… Většina těchto milých Učitelů
už sleduje školství pouze z kantorského nebe… Jediná, s kterou
se moc ráda setkávám a připomínám si naše společné roky, je
moje bývalá třídní profesorka z králického gymnázia Z.Chauerová. Myslím, že není snad jediného jejího studenta, který by
na ni nevzpomínal v dobrém a s úctou a láskou ji nechoval ve
svém srdci. Slunce v duši přináší tradiční kalendář Jablonné
nad Orlicí, jehož autorem je zkušený místní fotograf p. Oldřich
Štangler. Jednotlivé měsíce v roce zdobí jim odpovídající profesionální barevné záběry různých míst našeho města i okolí.
Díky!
Alena .Šafářová, učitelka
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NĚCO VISÍ VE VZDUCHU

Máťa Tým - Jaroslav Stejskal, Jan Kožnar, Kvido Štěpánek

V létě to budou čtyři roky, co se poprvé, kam naše paměť
sahá, začalo intenzivně mluvit o krizi. Říkám to správně –
začalo se mluvit, ale v podstatě se nikomu nic krizového nestalo. Nepatrně se omezilo rozhazování států, nepatrně firem
a i trochu lidí. Politikové, závislí na hlasech veřejnosti, nechali jako zdánliví hodní – ve skutečnosti velmi neschopní a
velmi zlí- strejdové populisticky vytisknout několik desítek
tun pestrobarevných papírků s hodnotou několika bilionů
euro a dolarů, odpustili Řecku dluhy – a vzájemně se obviňují, kdo táhne svět do pekel. Filmově to má jméno Road to
perdition. Nechci o tom dále psát, je to zbytečné a jsou toho
plné noviny.
Ač jsem životní optimista, tak v tomhle podle mne není
návratu. Náš vlak někdy před deseti lety přejel poslední kopřivami zarostlou výhybku a řítíme se do tmavého tunelu
soumraku naší civilizace. Ani vy, ani já s tím nic nenaděláme.
Spíše nás bude zajímat otázka, co my vespolek, co naše firma
Isolit - Bravo??? Přežijeme?! A jestliže ano, tak v jaké podobě
?!
Myslím, že jediná správná odpověď je ta, kterou dává selský rozum. Sotva jsme začali vnímat svět, velice rychle jsme
pochopili, že jednou nevyhnutelně zemřeme. Přesto nikdo
z nás, až na výjimky psychicky narušených, neodmítal s poukazem na svůj stále se blížící konec vstát z postele, chodit do
školy, mýt si ruce, oženit se, čistit si zuby, mít děti, postavit
dům nebo koupit kolo a auto. Prostě žijeme - a leckdy docela
divoce – přesto, že s naprostou jistotou víme, že zemřeme, a
navíc, že jsme každého večera svému konci o nenávratných
čtyřiadvacet hodin blíže.
Tak podobně i ve firmě pracujeme na plné obrátky, jakkoli chmurné komentáře běží ve sdělovacích prostředcích a
jakkoli je každým dnem zřejmější, že zásadní změna jménem
Konec naší civilizace je otázkou krátkého času.
Něco sice visí ve vzduchu – ale my pracujme o to více
s chutí, uvědoměle a správně!
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Nástrojárnu naplňujeme podle naší společné vize moderními stroji. Ve dvanáctém týdnu jsme nainstalovali na
podzim objednanou NC brusku ELB na plocho, která svojí
produktivitou a pracovními rozsahy dává dříve nedosažitelné výrobní možnosti. Jako u brusky předchozí – CNC tvarové - jsou případné překážky dány nikoli strojem, ale námi
samotnými. Vždyť přesto, že CNC máme od roku 2008,
ještě i v roce 2012 proběhlo „nenaplnění prémiové složky“
některým spolupracovníkům, kteří se z vlastní pohodlnosti
finesy brusky nenaučili a raději brousili méně produktivně –
po staru! To jistě není ani uvědomělé, ani správné a daleko
bychom se takhle nedostali.
V nedávné době jsme si do Nástrojárny zakoupili Propalovačku na velmi dlouhé a velmi štíhlé otvory především k navlékání řezacího drátu, jedinečný 3D stereomikroskop Lynx
s optikou, která je schopná natáčet úhel pohledu i přesto, že
součást i objektiv stojí - samozřejmě spojený s počítačem,
zařízení na produktivnější leštění vložek forem ultrazvukem.
Naše plány pokračují přes podstatně efektivnější „bagrování“- tedy obrábění hrubých rozměrů polotovarů. CNC
frézka je objednána s dodáním, další, ještě lepší přístroj na
leštění vložek a brusku na kulato.
Nejlepší nakonec: V současné chvíli provádíme výběrové
řízení na šestiosé obráběcí centrum spojené s vyvrtávačkou
extrémně štíhlých otvorů – není problém vyvrtat díru o
průměru 4 mm do délky 500 milimetrů! Dále uvažujeme o
laserovém sintrovacím stroji, který z prášku příslušného složení zhmotní jakkoli trojrozměrně složitou, a třebas i dutou
kovovou součást – například budoucí vložku formy s neuvěřitelně propletenými, a tudíž velmi účinnými chladicími
kanály. Celá tato investiční akce se pohybuje kolem třiceti
milionů korun.
Přejděme k Lisovně.
V nedávné době jsme investovali do gravimetrů, termů,
rychloupínacích spojek Staubli a pancéřových hadic na
všechny formy a na všechny lisy. Poslední jmenované není
žádná maličkost. Mercedesem sice nejezdím, ale všiml jsem
si, že ze stejných pancéřových hadic si nechává Mercedes vyrábět propisovačky a dává je svým bohatým zákazníkům jako
suvenýr: Podívejte, považte, všechny hadice na vašem autě
jsou ze stejně kvalitního materiálu jako tahle propisovačka!
A tak podívejte, považte, že my jsme si pořídili v rámci bezpečnosti a čistoty mercedesové hadice do celé Lisovny!!!
Nejdůležitější investiční akcí v Lisovně je nyní výběrové
řízení na 6 nových lisů, jejichž cena bude téměř milion euro.
O investicích do budov se zmiňuje v jiném článku Ing.
Josef Rubeš. Shrnu tedy jen to nejpodstatnější: V rámci zlepšování našich pracovních podmínek jsme se rozhodli rozšířit jídelnu na téměř dvojnásobek. Nebude žádná špeluňka,
ale přímo tropická zimní zahrada! Více prozrazovat nebudu,
nechte se překvapit. Dobré chutnání a pohodové obědy!
Kromě běžné údržby budov, kterou letos chystáme v odlehčeném veselém efektivním stylu namísto uklopýtané obvyklé, připravujeme řešení starých budov v areálu NT – jejich částečnou demolici a náhradu moderní dvojhalou.
Dokud žijeme, je potřeba stále tvořit a nespokojovat se
se zavedeným a zaběhaným. Před třemi lety jsme zavedli
dva týmy a s trochou nadsázky jsme je nazvali Vynálezci.
Konkrétním výsledkem jednoho týmu je Motúčko, které
v současné chvíli slaví 2.500 prodaných. V březnu vytvořilo
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rekord, který se nám už nestal od roku 1992, kdy velkoobchodníci stáli na tehdejší vrátnici od půl páté ráno fronty
na friťáky.
V Německu se o něj prodejci poprali a napadli se!
Dalším připravovaným výrobkem týmu je elektrický paletový vozík Máťa, který v současné době v podobě prototypu
sbírá zkušenosti u paní Hedvigy na montáži Tyco.
Druhý tým se zabývá technologiemi a v jeho rejstříku je
například nasazování průmyslových kamer na kontroly výlisků, které se díky úsilí především Ládi Maťa a Tomáše Kříže podařilo zavést skutečně v masovém měřítku (celkem už

dvanáct kamer a jedeme dále – cílem je co lis, to robot a
kamera) a mnohé další pokrokové výrobní technologie.
Je toho ještě spousta dalšího, veskrze pozitivního, co by
stálo za zmínku.
Důležité je - že krize sem, blbá nálada tam - jediným
účinným lékem na všechny splíny je vidět za sebou slušnou
práci!!!
Kvido Štěpánek
ředitel IB

IB ON – LINE V ZIMĚ A PŘEDJAŘÍ 2011-2012
-IB získal Pamětní medaili a Pamětní list předsedkyně Parlamentu ČR Miroslavy Němcové za dlouholetý pozitivní
přínos ke zlepšování podnikatelského a firemního prostředí
v ČR
-v Nástrojárně jsme investovali do nové NC brusky ELB
a propalovačky
- IB natočil krátký film o firmě a jejích vizích. Snímek s
názvem „Naše vize“ je s úspěchem promítán na výrobních
poradách.
- na Recepci připravujeme k instalaci velkoplošnou obrazovku, na které budou prezentovány naše vize, aktuální
zprávy a dokumenty ze života IB.

-na základě zvýšené zakázkové náplně (zejména v lisování
a opracování prepregu) jsme přijali 10 převážně tuzemských
spolupracovníků pro Lisovnu plastů.
-zúčastnili jsme se skromné oslavy 60. výročí založení
Průmyslové školy Letohrad. Nad učilištěm, které je součástí školy a vyučuje stěžejní obory Nástrojař a Zámečník, visí
hrozba uzavření. Pardubický kraj bude v blízké době rušit 20
školských zařízení, na jejichž provoz nemá prostředky. Jsme
rozhodně proti jakékoliv aktivitě, směřující k uzavření či
omezení těchto oborů a v případě potřeby se spojíme s ostatními zaměstnavateli. Stěžejní obory musí zůstat zachovány!
- v jídelně je nová tematická nástěnka s vizemi spolupracovníků

- pustili jsme se do realizace první z obecně prospěšných
aktivit, zaměřených na zvelebení našeho města a jeho okolí. Akce s názvem „Anděl“ spočívá v záchraně kulturní památky, sochy Anděla, která je dnes silně zdevastována. IB
zajistí na vlastní náklady rekonstrukci sochy a výrobu přesné
kopie. Originál bude umístěn v jablonském urnovém háji,
kopie spočine na již tradičním místě v Hradiskách.

- zúčastnili jsme se okresního kola „Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“ v Lanškrouně.

-další naší aktivitou je klíčová pomoc při získání nového
laparoskopického přístroje pro nemocnici v Ústí nad Orlicí.
Značnou část financí zajistí přímo naše firma a klíčovou roli
sehraje i při oslovení ostatních sponzorů.

-připravujeme přeměnu nevzhledné stavební proluky mezi
jídelnou, bytovým domem a Montáží na Atrium – rozšířenou jídelnu v podobě celoskleněné zimní zahrady pro zlepšení komfortu všech pracujících

- vedení firmy připravilo článek do Jablonského zpravodaje, který reaguje na změnu systému pomoci v rámci Nadačního fondu nadaných. Fond opouští paušální podporu
Tělovýchovné jednoty a sportovních oddílů a reaguje tak na
stále naléhavější potřeby sociálně slabých a nemohoucích.
Částí veřejnosti je bohužel tato změna chápána negativně.
IB se již dávno smířil s tím, že „doma není nikdo prorokem“, nicméně jsme přesvědčeni o tom, že naše charitativní
činnost je nejen v rámci regionu zcela ojedinělá a záslužná.
Vždyť kolik místních podnikatelů a živnostníků (mnohdy
zastávajících zastupitelské funkce) pomáhá potřebným, byť
jen v řádu jednotek procent pomoci, kterou vynakládá IB?

-studií a rámcovým stavebním plánem jsme odstartovali
přeměnu NT na moderní průmyslový areál

- IB podpořil plesy a karnevaly mnoha místních a spádových organizací hodnotnými dary do tomboly.
-notářským zápisem o náhradě škody způsobené firmě
jsme uzavřeli kauzu zpronevěry bývalého zaměstnance RP

- zahájili jsme poptávkové řízení na 6 nových vstřikovacích lisů, dále na vyvrtávací a obráběcí šestiosé centrum,
laserový sintrovací stroj a speciální termy na současné vyhřívání a chlazení během jednoho cyklu

-za první dva měsíce letošního roku se prodalo 252 Motúček; příslušenství jsme doplnili o orací pluh,transportér
břemen Herkules,vinařskou nástavbu a verzi Power se zvýšeným výkonem a zvýšenými užitnými vlastnostmi
-do posledního dubna bude dokončeno nové parkoviště
kamionů u silnice naproti NT
- divize D5 uvedla v lednu a únoru na trh následující výrobky : elektrickou pečicí pánev ve dvou variantách ( obdélníková a čtvercová ), přenosné rádio analogové a digitální (
obě dvě rádia ve dvou barvách - stříbrná a černá ), nerezovou kuchyňskou váhu s miskou a vysavač Topaz v barevné
kombinaci modro/stříbrná.
-na spadnutí je projekt Grand Bravosky s povrchem kera-
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mika. První testy dopadly velmi dobře.
Mimo jiné se divize D5 zabývá prodejem Motúček, v této
době se pokouší prosadit do ZOO a do oblasti chovů koní.

- v Lisovně jsme investovali do nových gravimetrů, termů
a rychlospojek Staubli

-investovali jsme do 3D mikroskopu Lynx

IB ON – LINE ZIMA I PRZEDWIOŚNIE 2011-2012
-IB został uhonorowany medalem i listem Pamiatkowym
przez Miroslavę Niemcovą przewądniczącą parlamentu
Republiki Czeskiej za długotrwały i pozytywny wpływ na
poprawę środowiska firmowego i biznesowego w Republice
Czeskiej.
- w Narzędziowni zainwestowaliśmy w nową NC szlifierkę
i przepalarkę
- IB nakręcił krótki film o firmie i jej wizjach. Film zatytułowany „Nasze wizje“ jest z powodzeniem prezentowany na
zebraniach produkcyjnych
- na Recepcji przygotowujemy instalację dużego ekranu,
na którym będą prezentowane nasze wizje, aktualne wiadomości i dokumenty z życia IB
- rozpoczęliśmy realizację pierwszego społecznego działania, mającego na celu poprawienie naszego miasta i jego
okolic. Działanie o nazwie „Anioł“ ma na celu ochronę zabytkowej figury Anioła, która jest obecnie mocno zdewastowana. IB z własnych środków zapewni rekonstrukcję posągu
i stworzenie wiernej kopii. Oryginał będzie umieszczony w
jabłońskim gaju Urnowym, kopia spocznie w tradycyjnym
miejscu w Hradiskách.
- kolejnym działaniem jest kluczowa pomoc w uzyskaniu
nowego laparoskopu dla szpitala w Ústí nad Orlicí. Znaczną
część funduszy zapewni nasza firma, odegra również kluczową rolę w dotarciu do innych sponsorów.
- kierownictwo firmy przygotowało artykuł do Jablońskiego biuletynu, który odnosi się do zmian w systemie pomocy w ramach funduszu pomocowego. Fundusz zaprzestaje
wsperania wychowania fizycznego i sekcji sportowych i reaguje tym samym na wciąż zwiększające się potrzeby słabych
i chorych. Przez część społeczeństwa ta zmiana jest niestety
postrzegana negatywnie. IB już dawno zmierzył się z tym,
że „Nikt nie jest prorokiem we własnym domu“, jakkolwiek
jesteśmy przekonani o tym, że nasze czynności charytatywne
w ramach regionu są wyjątkowe i godne pochwały. Ilu lokalnych przedsiębiorców i biznesmenów (często zajmujących
reprezentacyjne funkcje) pomaga potrzebującym, chociażby
w ułamku procenta pomocy, którą oferuje IB?
- IB wsparło lokalne imprezy i bale karnawałowe wartościowymi darami na loterie.
- aktem notarialnym dotyczącym pokryciu szkody została
zamknięta sprawa sprzeniawierzenia byłego pracownika RP.
- w związku ze zwiększonymi zamówieniami (zwłaszcza
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w formowaniu i opracowaniu prepregu) przyjęliśmy 10 w
większości krajowych współpracowników do wtryskowni.
- wzięliśmy udział w skromnych obchodach 60 rocznicy
założenia Szkoły Przemysłowej w Letohradzie. Nad placówką kształcącą narzędziowców i ślusaży, która jest częścią
szkoły, wisi groźba likwidacji. Powiat Pardubicki będzie w
najbliższym czasie likwidował około dwudziestu placówek
szkolnych, na których utrzymanie nie ma środków. Jesteśmy
stanowczo przeciwni jakimkolwiek działaniom, mającym na
celu zamykanie lub ograniczanie działalności w tych dziedzinach. Jeżeli powstanie taka potrzeba, skontaktujemy się z
pozostałymi pracodawcami. Kluczowe obszary muszą pozostać zachowane!
- na stołówce powstała nowa gazetka ścienna której tematem są wizję naszych współpracowników.
- wzięliśmy udział w powiatowym „Festiwalu wiedzy i
techniki dla dzieci i młodzierzy w powiecie Pardubickim“
w Lanškrouně.
- rozpoczęliśmy konkurs ofert dotyczący zakupu 6 nowych
wtryskarek i wiercąco obrabiającego sześcioosiowego centra,
urządzenia do spiekania laserowego i specjalnych termostatów do jednoczesnego ogrzewania i chłodzenia w trakcie cyklu.
- przygotowujemy zmianę niewidocznej luki budowlanej,
pomiędzy stołówką, domem mieszkalnym i montażem na
Atrium – rozszerzoną stołówkę w formie oszklonego zimowego ogrodu w celu polepszenia komfortu wszystkich pracujących.
-badaniem i ogólnym planem budowy rozpoczęliśmy
zmianę NT na nowoczesny park przemysłowy.
- w ciągu pierwszych dwóch miesięcy zostały sprzedane
252 Mototaczki; akcesoria uzupełniliśmy o pług, transporter
ładunków Herkules, winiarską nadbudowę i wersję Power o
zwiększonej mocy posiadającą większe własności użytkowe.
- do końca kwietnia zostanie ukończony nowy parking dla
ciężarówek przy drodze na przeciwko NT.
- dywizja D5 wprowadziła na rynek w styczniu i lutym następujące produkty: elektryczną patelnie opiekającą posiadającą dwie wersje (prostokątną i kwadratową), przenośne odbiorniki analogowe i cyfrowe (oba odbiorniki są dostępne w
dwóch kolorach – srebrnym i czarnym), wagę kuchenną ze
stali nierdzewnej z miską i odkurzacz Topaz w kolorystycznej
kombinacji niebiesko/srebrnej.
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-w powietrzu wisi projekt Grand Bravoski o powierzchni
ceramicznej. Wyniki pierwszych testów są bardzo zadowalające.
Poza innymi, dywizja D5 zajmuje się sprzedażą Mototaczek, w tej chwili stara się przeforsować produkt w ZOO i
hodowlach koni.

- wtryskownia zainwestowała w nowe gravimetry, termostaty i szybkozłączki Staubli

- zakupiliśmy mikroskop 3D marki Lynx

POPOVÍDÁNÍ S PANEM PAVLEM RŮŽIČKOU
Jsou spolupracovníci, kteří jsou šikovní a u práce přemýšlí,
a to jsou ti, kterých si vážím. Ale jsou i tací, co už dopředu
vědí, že to nepůjde a že to a tamhleto je špatné atd. Tak to
je ten případ, který mě rozčílí. Naštěstí tito spolupracovníci
nemají šanci moc dlouho ve firmě přežít, protože ti dobří a
poctiví je vyštípou.
3.) Práce s lidmi není jistě jednoduchá, ale určitě přináší i
některé úsměvné chvilky. Máte nějakou veselou historku,
o kterou se s námi můžete podělit?
Zrovna nedávno jsem zaučoval nového pracovníka na pozici mistra lisovny. Měli jsme noční směnu, na které provádíme v NT kontrolu nakládek. Telefonuje skladník a žádá
o kontrolu naloženého auta. Zaučovaného mistra žádám o
provedení této kontroly v NT. Asi po 30 min volá znovu
skladník, že stále čeká na kontrolu nakládky. Jdu hledat potenciálního mistra, kde že je? Ten stál celou dobu u odstaveného auta naší firmy a nadával, kde je řidič. Stačilo udělat
pár kroků a našel by správné auto i s řidičem !

- narozen 12. 7. 1970
- studoval Vojenské střední odborné učiliště – MARTIN
- zakončeno maturitní zkouškou
- ve firmě pracuje od 1. 11. 2001
1.) Pane Růžičko, práce mistra zde v IB je zde vaší první
profesí?
Ne, není. Do I-B jsem přišel z Lanškrouna, kde jsem pracoval ve firmě AVX. Na pozici mistra jsem ale nebyl žádným
nováčkem, jelikož jsem tuto funkci vykonával ve firmě Abner –Moravská Třebová.
2.) Máte na starosti jako mistr chod jedné směny a tím
pádem mnoho spolupracovníků. Čeho si na těchto svých
spolupracovnících vážíte nejvíce a naopak co vás dokáže
nejvíce rozčílit?
Směnu, kterou řídím, mohu přirovnat k fotbalovému
mužstvu. Jsem v pozici trenéra, který si vybírá hráče, aby
dosáhl na 1.ligu, a ne na okresní přebor.Tak to je i na směně.

4.) Ze svých zkušeností byste mohl rozdávat, co je pro vás
největším hnacím motorem k tomu, abyste byl dobrý mistr, a spolupracovníci, kteří s vámi pracují, si vás vážili.
Dobrý mistr? Tím ale nikdy nebudete bez dobrých výsledků a právě tyto výsledky dosáhnete pouze s dobrým kolektivem spolupracovníků. Měl jsem možnost mistrovat na
kovovýrobě, montáži a nyní na lisovně. Věřte, ti pracovníci
se nějak neliší, akorát mají odlišnou práci. Vysvětlíte jim, co
mají dělat, a oni to udělají. A to je ta práce s lidmi.
Rád vzpomínám na své začátky v I-B. Nastoupil jsem na
kovovýrobu, kterou řídil ŘF - Ing. Štěpánek, který mě podle
své praxe naučil, jak se vyvarovat řešit věci slovy „to nejde“
nebo „nepůjde“. Velká škoda, že nemá více času, aby kromě
vedení firmy mohl dát každému takovou praxi.
5.) Pokud by vám to nevadilo, zeptám se i na něco ze
soukromí. Vaše krásná žena není Češka a říká se, že není
jednoduché sdílet jednu domácnost s protějškem, který
je cizinec. Jak to vidíte vy? Můžete nám toto tvrzení vyvrátit?
Vůbec mi to nevadí, ale kdyby to tak bylo, že soužití dvou
Čechů je ideál, tak proč je u nás tolik rozvodů? Problém
asi nebude v národnosti, ale ve vzájemné toleranci a porozumění.
6.) Práce není jistě jedinou vaší životní náplní. Jak nejraději trávíte svůj volný čas?
Volného času moc nemám, ale pokud to jen jde, tak nejraději si užívám volna na chalupě nedaleko Lanškrouna. Ka-
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ždoročně jezdíme na hory do Beskyd. Rád se podívám na
kvalitní film a fandím F1.
7.) Máte nějaké životní motto, kterým se řídíte?
ZA ČLOVĚKA MLUVÍ ČINY, NIKOLI SLOVA.
Všem spolupracovníkům a čtenářům přeji klidné veliko-

POVĚST O ZLATÝCH ČESKÝCH RUKÁCH
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noční svátky.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho pracovních i osobních
úspěchů.
Lucka Pávková
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R ADUJME SE Z MALIČKOSTÍ
E-mailová korespondence bývá různá a naštěstí často i potěšující a optimistická.
Musíte se radovat z maličkostí! říkával můj dědeček.
Nahlédněme spolu, jaký potěšitelný e-mail nám jednoho krásného slunečného březnového rána optickými kabely přihrčel a
my se z něho radovali:

Zdravím kolegové,
níže uvádím, jak bláznivě, ale, jsem se prosadil s prvním
Motúčkem v ZOO, jak jsem získal objednávku přímo od
ředitele ZOO Košice a ještě něco navíc.
Nebylo to lehké, telefonicky to prostě nelze, řeknou, že nic
takového nepotřebují a dostat se k někomu, kdo o tom rozhoduje je nemožné. Stojíte za bránou a nepustí vás dovnitř.
Jak jsem na to od lesa šel:
Tak jsem si vypozoroval, když odběhla vrátná a podlezl jsem
závoru, najel s Motúčkem v tichosti mezi lidi, co tam vozili
s kolečky cosi ke zvířatům. Přijel jsem mezi ně a prohlásil:
„mám se tu hlásit o práci“ koukali na mě, jako když spadnu
z oblakou. Povídám: „nakládej! Já to mám placený od fůry“,
borec mě naložil se slovy: „choď hore k buvolom“ a já vyrazil
rovně do brutálního svahu, zatímco oni jezdili cikcak po cestičce. V tom si vrátná všimla na kamerách, že mezi ty zeleně
oděné muže nepatřím a šla po mně. Řvala jak pavián....
Povídám: „mám se tu hlásit o práci, pozval mě sám ředitel,
kde je vlastně, o půltu měl být. Rychle ho zavolejte nebo
odejdu!“ V tom šla okolo technická pracovnice a všimla si,
že osa mého „kolečka“ je jiná, než mají jejich kolečka a od-

halila mě, že jsem jim to přišel prodat. Byla to holka mazaná.
Představila se jako ing. která ví o technice úplně všechno.
Když jsem jí odprezentoval, jak to celé funguje, mimo jiné,
měla velký zájem, jak je elektromotor uložen v ose, zeptala se
mě, kam se leje benzín. A když jsem jí to celé vysvětlil ještě
jednou, tak dala nový dotaz: „a čo sa do toho leje preboha?“,
to šla do kolem už i vrátná, naštěstí zároveň přicházel ředitel,
který byl pro náš produkt zapálen hned, jak ho viděl, a tak
jsme šli jezdit. Pak jsem tam ještě musel přejet všechny potoky a projet všechny kopce a bylo ujednáno. Udělali jsme
ihned objednávku na první kus. Zároveň sdělil, že potřebuje
nejméně 4ks, ale nemá to ve finančním plánu, takže potřebuje otestovat dva provozy a pak, že bude postupně dokupovat.
Mezi řečí jsem pochopil, že má velký vliv na ostatní ZOO, a
že bude v Košicích velký „mejdan“ pro všechny ZOO. Dohodli jsme se na zápůjčku jednoho Motúčka na 3 měsíce,
protože potřebují testovat ty dva jejich provozy současně a
za to jsem dostal pozvání na prezentaci Motúčka při výroční
valné hromadě všech ZOO z Československa a budu moci
odprezentovat Motúčko před všemi šéfy těchto organizací.
Konkrétně, v květnu se sjede asi 30 šéfů všech ZOO v Košicích a my budeme u toho.
Peněz nazbyt sice nemají, ale když se pro to nadchnou, jistě
najdou cestu, jak si ten nákup obhájit.
Tak to jen velmi stručně, jak ač nestandardně a s určitou
dávkou štěstí se lze prosadit!
Milan Žemlička

Ř EČ ČÍSEL JE JASNÁ
V letošním roce jsme byli opět úspěšně auditováni v rámci
systému jakosti ISO/TS 16949.
Auditoři jsou zkušení matadoři, kteří v rámci své profese
navštěvují desítky moderních a prosperujících společností
ročně. Podrobně zkoumají nejen výsledky firmy, ale i systém
péče o zaměstnance, vzdělávání, rozvojový potenciál apod.
U mne se loučili slovy: „Víte, stačí se podívat na vaše čísla
a je jasné, že se o firmu a její pracovníky staráte dobře.“ K
tomu není třeba nic dodávat a nechme tedy ona čísla hovořit:
V roce 2011 vydala společnost na penzijní připojištění zaměstnanců částku 814.100,- Kč, celkově byla od startu programu vynaložena částka 5.980 635,-Kč
V r. 2011 přispěla firma na stravování svých zaměstnanců (i
bývalých) částkou 1.401.699,-Kč.
V roce 2011 vydala společnost na podporu sportovních aktivit částku 15.000,- Kč.

V roce 2011 bylo zapůjčeno 1.771 000,- Kč, celková zapůjčená částka za posledních 5 let činí 10.001.269,-Kč.
V roce 2011 firma vydala na životní pojištění 231.492,-Kč.
Celkově vydala společnost od startu programu na životní pojištění zaměstnanců částku 2.304.642,- Kč.
Celkově vynaložila firma na výuku jazyků v roce 2011 částku 123 600,-Kč.
V roce 2011 bylo uloženo na účty spolupracovníků 5.009
259,- Kč, celkem je na účtech uloženo 21.750.755 Kč.
V roce 2011 byly vyplaceny mzdy ve výši 115 528 194,- Kč
(částka je bez 34% odvodů na soc. zabezpečení a zdrav. pojištění).

Martin Šlesingr
Personální oddělení
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ROZHOVOR S MLADÝM NADĚJNÝM KONSTRUKTÉREM PAVLEM A NTUŠKEM (29)
Pavla jistě v naší firmě nepřehlédnete. Při jeho 203 cm to
opravdu nejde  !
1.) Pavle, tvoje pracovní pozice se zde postupně vyvíjela. Mohl bys tedy čtenáře Občasníku se svým postupem
seznámit?
Ve firmě jsem byl prvně již po svém vyučení nástrojařem,
absolvoval jsem zde 14 denní praxi. Poté jsem pokračoval ve
studiu a do Isolitu - Bravo se vrátil až po jeho dokončení.
Nejprve mě čekalo takové menší kolečko po nástrojárně a až
poté pozice konstruktéra. Na začátku mě čekala, jako každého, konstrukce přípravků a jednodušších forem. Postupné
zdokonalování mě dovedlo až k nakreslení první formy, která nebyla zrovna nejjednodušší. Samozřejmě potom už přicházely složitější a větší formy, což pro mě znamenalo velký
skok kupředu, a jsem rád, že jsem v té době měl podporu od
svých kolegů. Časem jsem se vypracoval na pozici zástupce
vedoucího konstrukce. Byla to pro mě opět nová zkušenost,
která znamenala naučit se komunikovat se zákazníkem a
umět vyhovět jak jeho, tak našim požadavkům. V současné
době pracuji na pozici vedoucího konstrukce.
2.) Ve firmě jsi byl tedy i na praxi, myslíš, že to bylo výhodou?
Určitě ano. Na letních brigádách jsem si vyzkoušel práci i
v jiných firmách na strojařských pozicích, což pro mě bylo
obrovskou zkušeností, z které čerpám i nyní. Naučilo mě to
hlavně mít cit ke strojařině a dalo mi to všeobecný přehled o
používaných technologiích.
3.) Přemýšlel jsi o tom, že by sis rozšířil ještě své vzdělání?
Určitě ano. Nyní mě mrzí, že jsem nedokončil studium
na vysoké škole, i když už mi k
absolvování mnoho nechybělo.
Pokud by někdy nastaly jisté
příznivější okolnosti, rozhodně
bych o tom uvažoval.

6.) Jsi plný síly a elánu do života, jak říkáš, dobíjí tě tvé
koníčky. Můžeš nám prozradit, které to jsou?
Rozhodně rád sportuji. Hraji závodně volejbal, rád lyžuji
a v poslední době hodně jezdím na horském kole. Nesmím
zapomenout na cestování. Velice mě lákají exotické země a
neobvyklá místa.
7.) Uvedl jsi i cestování. Jaký je tvůj největší cestovatelský
zážitek?
Určitě je to loňská dovolená v Maroku. Během 14 dní
jsme projeli skoro celou tuto zajímavou zemi a zažili opravdu spoustu nevšedních zážitků, které se mi vryly hluboko do
paměti. Mohu doporučit. Láká mě také Asie, ale nevím, kdy
se tam podívám…
8.) Taky mě zaujala ta cyklistika. Máš i nějaké ocenění z
tvých najetých kilometrů?
Není to nic velkého, zúčastnil jsem se pouze několika závodů, ale neřekl bych, že jsem si vedl nějak špatně. Například
závod Lipnotour České spořitelny byl pro mě asi největším
zážitkem. Ale rozhodně je stále co zlepšovat ( smích). Jinak
jsem rád, když si vyrazím na projížďku po našich horách, a
ani nemusím s nikým závodit.
9.) A co životní motto, máš nějaké?
Čekej to nejhorší, doufej v to nejlepší.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho najetých kilometrů bez
nehod a hodně konstrukčních úspěchů :-)
Lucka Pávková

4.) Dokázal bys říci, jaký by
měl být správný konstruktér?
Úplně nedokázal, jelikož
těch zkušeností také tolik ještě
nemám, ale rozhodně těch aspektů je mnoho. Určitě by měl
mít strojařské cítění, být pečlivý, zodpovědný a také trpělivý.
5.) Jistě není jednoduché být
na tvé pozici, máš nějaký recept, jak to zvládnout levou
zadní a hlavně s úsměvem?
Není to snadné, ale určitě
mi pomáhají mé koníčky, díky
kterým si člověk od práce odpočne a vyčistí si hlavu.
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R ESPONSE KLUB ISOLIT-BRAVO – LEDNÍ HOKEJ
Response klub ISOLIT-BRAVO
tradičně organizoval lední hokej na
zimním stadionu v Ústí nad Orlicí. Hokejová sezona Response klubu I-B 2010/2011 byla zahájena
20.11.2011.
Naplánováno bylo 9 utkání, z toho
tři zápasy se nekonaly z organizačních důvodu stadionu.
Hrálo se každou druhou neděli a celkem bylo odehráno 6
zápasů.
Setkání se uskutečnila mezi týmy NÁSTROJÁRNA a
ZBYTEK I-B.

TABULKA ZÍSKANÝCH BODŮ
VÝHRA

REMÍZA

PROHRA

POČET
BODŮ

NÁSTROJÁRNA

1

0

5

2

ZBYTEK
I-B

5

0

1

10

Tabulka střelených branek
NÁSTROJÁRNA
ZBYTEK I-B
46 : 66
Touto cestou chceme poděkovat vedení firmy za finanční
podporu této akce a těšíme se na další hokejovou sezonu
Response Klubu Isolit-Bravo 2012/2013.
Suvák Slavomír

Tým Zbytek I-B i tento rok obhájil vítězství v poměru získaných bodů 10:2 vůči týmu Nástrojárna. Nástrojářům se nedařilo prolomit vítěznou šňůru protivníka až do
posledního utkání. Na závěr sezony v
posledním utkání zmobilizovali síly a
dokázali otočit utkání a získat vítězství. Soupeřivost a nadšení pro lední
hokej všech zúčastněných přispěly ke
správné atmosféře při každém utkání.

„Karle, pojď si s námi taky trochu zapařit!“

SÍLA MAGNETŮ
Tak jako kdysi v pověstech a bájích přitahovala magnetová
hora lodě, které se do jejího okolí dostaly, tak i mne přitahují šperky, které jsem nedávno objevila.
Nejsou to jenom prstýnky,náramky či náušnice, které vypadají dobře, ale jejich nošení léčí. Vyzkoušela jsem to nejen
na sobě, ale i na své rodině. Jak jsem se k nim dostala, je
vlastně náhoda, i když já jsem přesvědčena, že náhody neexistují a vše, co se nám děje, má nějaký důvod, smysl. Díky
tomu jsem objevila vliv a účinky magnetoterapie.
Pochopitelně, nejdříve jsem pomocí internetu „sondovala“, jestli se nejedná o nějaký podvod, kterých je kolem
nás jako hub po dešti. Překvapilo mne, že první záznamy
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o používání magnetů jsou známy již 4500 let před naším
letopočtem, ale masivně se jejich využití rozšířilo až v druhé
polovině 20. století. V řadě zemí se stala běžnou léčebnou
metodou rehabilitační magnetoterapie.
Je několik druhů magnetů - ať už ty přírodní, nebo umělé. Neodymiové magnety, které se vkládají do šperků, jsou z
umělých magnetů nejsilnější (za 100 let ztratí pouze 1% své
síly). Nošením dochází k tomu, že magnetické pole rovnoměrně prostupuje každou buňkou těla, zvýší se prokrvení,
okysličení, detoxikace, zintenzivní se látková výměna, započne hojivý a regenerační proces. Magnety také působí proti
zánětům, revmatismu, otokům či bolestem.
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Současný životní styl snižuje pozitivní působení magnetického pole na náš organismus. Je to způsobeno převážně
tím, že trávíme většinu života v železobetonových budovách,
autech a pobyt v přírodě je omezen. Používáním mobilních
telefonů a jiných moderních přístrojů, bez kterých si život už
nedokážeme ani představit, se na tom také podílí. Ve spojení
se stresem a uspěchaností dnešní doby se riziko onemocnění
zvyšuje. Ano, mluvím o civilizačních chorobách, jako je bolest hlavy, kloubů, díky sedavému zaměstnání i bolest páteře,
ztuhlost svalů, nespavost, stres či ztráta energie.
A když je tu možnost, jak zmírnit „neduhy“ dnešní doby,
říkám si, proč to nezkusit? Mnohem lepší řešení než polykat
prášky, postupovat nepříjemná vyšetření či zdlouhavou rehabilitaci!
Také jsem byla skeptická, podobně asi jako vy při čtení
tohoto článku, ale všichni víme, že když si něco vyzkoušíme na „vlastní kůži“, vše je najednou jinak a názor mnohdy

změníme.
Těším se, že brzy vyzkouším další produkt, a to je tyčinka,
která vodu (či jakýkoliv nápoj) zmagnetizuje. Ač jsem četla,
že předávkování prakticky neexistuje, stále doufám, že poté
nebudu i já přitahovat předměty ve svém okolí
Rozhodně nechci, aby můj článek působil jako reklama na
tyto šperky (úmyslně proto neuvádím jejich název), jen jsem
se s vámi chtěla podělit o tento malý zázrak, který mne v
posledních týdnech zaujal, ba přímo pohltil.
A jestli čtení tohoto článku způsobí jen to, že se na chvilku
zastavíte a uvědomíte, že je občas třeba zpomalit, pak jsem
velmi ráda, že jsem to byla zrovna já.
Přeji vám všem hodně zdraví!
Kateřina Poláčková

ŠKODOVKA NA KOLEJÍCH
V tomto článku bych představil novou lokomotivu ŠKODA 109 E (obr. 1), která je moderním vysokorychlostním
vozidlem a patří k nejmodernějším strojům na trhu. Lokomotiva řady 380 českého značení je třísystémová elektrická
lokomotiva, kterou vyrábí Škoda Transportation v Plzni.
Historie tohoto stroje započala již v letech 1993 – 1994,
kdy Škoda Plzeň vyprojektovala nový typ lokomotivy pod
továrním označením 103 E. V roce 1996 byl návrh přepracován na parametrově stejné vozidlo, avšak s použitím
modernějších výkonových prvků, a tovární označení bylo
změněno na 109 E. Model této lokomotivy byl následně
představen na odborné výstavě TRANSPORT ´97.
Začátkem roku 2005 došlo k jistým změnám v projektu
lokomotivy, nejviditelnější z nich byla změna designu čela
z důvodu zakomponování požadavků nově připravované
evropské normy pro odolnost vozidel proti nárazu. V roce
2006 si České dráhy vybírají barevné řešení lokomotivy s
modrou střechou, pásem kolem čelního okna a modrým
rámem. V prosinci tohoto roku skelet lokomotivy 109E
úspěšně prošel statickými pevnostními zkouškami a v roce
2008 se objevuje první prototyp na zkušební koleji v areálu
firmy.

Obr. 1. ŠKODA 109 E v čele vlaku IC na brněnském hlavním
nádraží. (25.3.20011)

Po dalších zkouškách ve Velimi je v roce 2010 nasazena do
zkušebního provozu, a to nejprve na nákladní vlaky a od 15.
prosince jezdí s cestujícími na trase Praha – Břeclav. Nyní
je schválen zkušební provoz pro 15 lokomotiv a v osobní
dopravě jich jezdí 10. České dráhy mají smlouvu na dodání
celkem 20 lokomotiv.
Nakonec ještě pár čísel. Cena této lokomotivy se pohybuje
okolo 130 milionů Kč. Je to kolos vážící 88 tun, což znamená 22 tun na nápravu. Její maximální rychlost je 200 km/h,
což je ale v Česku rychlost nedosažitelná, na nejmodernějších koridorech je povolena jen stošedesátka. Trvalý výkon je
6400 kW na všech napájecích systémech (při trvalé rychlosti
102 km/h), maximální výkon je pak 7200 kW.
Ještě rád bych se v tomto článku zmínil o jedné lokomotivě
jezdící po našich kolejích, a to sice o lokomotivě Eurosprinter ES 64 (obr. 2.), která je známá také pod označením rakouských železnic Taurus. České dráhy mají od rakouských
drah pronajato sedm těchto lokomotiv, kterými zajišťují
provoz vlaků Eurocity na trase Vídeň–Praha–Drážďany. Název Eurosprinter není samoúčelný. Tato lokomotiva značky
Siemens je totiž držitelkou světového rychlostního rekordu
platného pro sériově vyráběné lokomotivy, kterého dosáhla
2. září 2006 na vysokorychlostní trati Ingolstadt-Norimberk,
kdy při experimentu s připojeným měřicím vozem dosáhla
rychlosti 357 km/h. V běžném provozu však dosahuje “pouze“ maximální provozní rychlosti 230 km/h a maximálního
trvalého výkonu až 6400 kW.
Původně jsem chtěl v článku přinést srovnání těchto dvou
mašin, o kterých jsem se zmínil, ale po chvilkovém rozmyšlení jsem usoudil, že by nebylo až tak jednoduché srovnání na
patřičné úrovni zpracovat (za předpokladu, že jsem nechtěl
srovnávat pouze technická data) a zabralo by mi to o hodně
více času a úsilí a také by to asi převyšovalo možnosti tohoto
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článku.
Tak jen takové představení dvou strojů, které můžete také
potkat v České republice na tratích, hlavně pro ty, kteří vlakem příliš nejezdí.

• V roce 1903 jezdily na zkušební trati poblíž Berlína elektrické vlaky rychlostí přes 200 km/h. Vysokorychlostní železnice se však začaly v Evropě stavět teprve na sklonku 20.
století.
• Elektrifikace železnic ve velkém začala v Evropě až ve
druhé polovině 20. století. Jednotlivé státy tehdy ale nespolupracovaly, takže vznikly odlišné systémy napájení elektrických drah.
• Zatímco silniční, letecká i vodní doprava je založena na
spalování fosilních paliv, železnice může využívat elektřinu i
z jiných zdrojů.
Pavel Řehák

použitá literatura:
Obr. 2. Eurosprinter ES 64 v barvách českého národního fotbalového týmu.

Na úplný závěr ještě pár zajímavostí:
• První elektrickou lokomotivu předvedl světu Werner von
Siemens na Živnostenské výstavě v Berlíně v roce 1879. Byla
určena k práci v dolech.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lokomotiva_380#cite_note-7
http://109-e.wgz.cz/
http://www.skoda.cz/Files/press-room/na-ceskych-zeleznicich-jezdi-nove-lokomotivy-z-plzne/
http://technet.idnes.cz/nejrychlejsi-lokomotiva-sveta-muze-na-ceske-koleje-fx4-/tec_technika.aspx?c=A080116_165107_tec_technika_rja
https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/120_
let/Pages/na_kolejich_prijizdi_budoucnost.aspx

SPORTOVNÍ VÝCHOVA NAŠÍ MLÁDEŽE JE VĚC DŮLEŽITÁ A VEŘEJNÁ
Tento článek jsme otiskli v březnovém čísle Jablonského zpravodaje. Reagovali jsme tak na vzájemné neporozumění s představiteli Města ve věci dalšího směřování příspěvků v Nadačním
fondu nadaných. Celá věc se stala hojně diskutovanou aférou
a běžně se prezentovala stylem „Kvido odmítá dát peníze na
místní děti“. Bohužel nás to nepřekvapilo. Domníváme se, že
pomoc potřebným má mít jasnou prioritu a nemá podléhat spekulacím nad hlasy potenciálních voličů. Pozorný čtenář nechť
si udělá názor sám.

Sportovní výchova naší mládeže je věc důležitá a veřejná
Vážení spoluobčané,
se začátkem nového roku jsme zaznamenali pokračování
diskuse na téma pozastavení příspěvků Nadačního fondu
nadaných pro místní tělovýchovnou organizaci. Celá situace
je interpretována v mnoha verzích, proto vedení společnosti
Isolit-Bravo považuje za vhodné sdělit svůj nezkreslený názor na celou věc.
Nadační fond nadaných po celou dobu své existence podporuje především handicapované spoluobčany, studenty,
nezisková sdružení a spolky a dosud podporoval také tělovýchovu. Naše firma vložila do fondu prostředky ve výši
16.202. 131,-Kč. Jejich nezanedbatelná část směřovala
také sportovním oddílům, a to buď prostřednictvím tělovýchovné jednoty, nebo přímých darů na provoz oddílů. Jen
na provoz místní, tedy jablonské tělovýchovné jednoty, tak
naše firma přispěla částkou 500 000 Kč. Jak jistě uznáte, jedná se o impozantní číslo, které je v kontextu srovnatelných
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měst a firem zcela ojedinělé! V současné době, kdy dochází k
dramatickým škrtům v rozpočtech charitativních organizací
a stát ubírá příspěvky také postiženým jednotlivcům, jsme i
my nuceni přehodnotit směr naší činnosti. Jen pro ilustraci
– přispíváme spoluobčanům, jejichž životní příběhy vyvolávají mrazení v zádech nás všech. Tak třeba maminka hluchoslepých (!) dvojčat, rodiče autistických dětí či mozkovou
obrnou těžce postižený mladý muž mohou vyprávět, jak jim
náš příspěvek pomohl. Podobných případů, ať jednotlivců či
organizací, jsou na každém zasedání Rady NFN desítky. Položíme-li tedy na jednu pomyslnou misku vah tyto skutečně
dramatické, naléhavé a bez přehánění často srdcervoucí příběhy a na druhou jistě záslužnou sportovní činnost dětí a
dospělých, kteří žádný handicap nemají, a tito dospělí jsou
v plné výdělečné činnosti, pak – věříme, že uznáte spolu s
námi – musí dostat přednost ti slabí, postižení, nemohoucí,
v tomto světě téměř ztracení.
Nelze za této situace přehlédnout ani tu skutečnost, že Tělovýchovná jednota dostala kdysi zdarma od českého státu
automatický stroj na peníze – Sazku, se kterou udělala v
civilizovaných zemích něco zcela neslýchaného – nechala ji
vytunelovat a přivedla ji do bankrotu. Vzhledem k tomu,
že Tělovýchovná jednota je demokratickou institucí, nemohou se její členové ani funkcionáři na všech úrovních svého
podílu zodpovědnosti za tento naprosto neuvěřitelný debakl
vzdát.
Představitelé Nadačního fondu vykonávají svou činnost v tichosti, bez publicity, zdarma, nevyplácejí si žádné mzdy ani
jiné prebendy a těší se nezištně z pomoci svým bližním. Za
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sedmnáctiletou existenci NFN nebyla vyplacena ani jedna
koruna na jakoukoli režii fondu – celá částka 16.202.131 Kč
věnovaná firmou Isolit-Bravo plus ca 700 000 Kč věnovaných Městem Jablonným bylo rozděleno potřebným.
Mrzí nás proto, když náš zcela férový návrh na změnu struktury příspěvků vyzní u části spoluobčanů negativně a některými je takto halasně šířen (zejména v nálevnách příslušné
cenové kategorie). Dokud totiž plynuly tučné příspěvky v
letitém pořádku, bylo vše zdánlivě bez problémů. Nyní je
nám přisuzována role těch zlých, kteří „brání rozvoji místního sportu u mládeže“. Tak to rozhodně není, takový úmysl,
záměr, ale ani moc nemáme.
Jak je již uvedeno v nadpisu, považujeme sportovní výchovu mládeže za věc důležitou a hlavně veřejnou. Apelujeme
proto především na místní podnikatele a živnostníky a také
na rodiče, jejichž děti mnohdy sportovní oddíly intenzivně
využívají: Pojďte přispět na dobrou věc a podpořte sportovní aktivity v našem městě! Pojďme společně udržet a
podpořit nadšení dobrovolných vedoucích a instruktorů!
Naše firma věnuje ročně na dobročinnost kolem 3.000.000
Kč, ale nezůstaneme stranou ani v této akci a přispějeme
také. Jenom nás v tom nenechávejte samotné! Když funkcionáři vytunelovali Sazku, nezbývá nám, než se o zodpovědnost za jablonský sport podělit.
Zástupci tělovýchovy a oddílů by měli zveřejnit částku, která jim chybí na provoz v letošním roce, a oslovit všechny,
jimž na dobré věci má záležet. Zřejmě by stálo za to zveřejnit
nejen seznam případných dárců, ale i těch, kteří přispět odmítnou. Možná se pak všichni společně podivíme nad tím,
komu na naší mládeži skutečně záleží !
Za vedení společnosti Isolit-Bravo
Martin Šlesingr, Václav Vacek, Petr Bodlák, Kvido Štěpánek
Pro úplnost a korektnost otiskujeme i článek pana starosty, kterým reaguje na naši výzvu ke společné snaze a odpovědnosti.
Pokud očekáváte apel na ostatní (mnohdy velmi dobře situované) ekonomické subjekty, budete zklamáni. Jeho text je velmi
politicky korektní, diplomaticky vyvážený a skvěle poskládaný.
Jen v něm nehledejte něco konkrétního… Snaha nedotknout se
voliče žádným závazkem či výzvou je úsměvná a bohužel zcela
zapadající do reality dnešních dnů…
redakce Občasníku

Vážení čtenáři,
nedá mi, abych jako dlouholetý činovník naší tělovýchovy
a v neposlední řadě jako člen Nadačního fondu nadaných
na tento článek stručně nezareagoval.
Nesouhlasím s tvrzením v článku „zcela férový návrh změny struktury příspěvků vyzní u části spoluobčanů negativně“. O změně struktury příspěvků, chápu statutu nadace,
nepadl ze strany partnera, firmy Isolit, žádný návrh. Ztotožňuji se s tím, že lidské neštěstí v podobě celoživotního
zdravotního postižení se nedá vyvážit žádnými penězi , a
proto si vážím firmy Isolit, že v takové míře podporuje
prostřednictvím svým i prostřednictvím Nadačního fondu
nadaných osoby odkázané na pomoc druhých a spolu s nimi
i humanitární organizace. Mým upřímným přáním je, aby

tato podpora potřebným probíhala prostřednictvím nadačního fondu i nadále. V současné době se však statut fondu
opírá o tři pilíře - podpora studentů, humanitární činnost
a obecně prospěšná činnost. Součástí třetího pilíře je podle
mého názoru i podpora činnosti mládeže.
O absurdním tvrzení, že jablonští funkcionáři tiše tolerovali tunelování Sazky, nechť si čtenáři udělají názor sami.
Mrzí mne, že výše podepsané vedení společnosti považuje
zástupce tělovýchovy za partu „pívíků“, která v „nálevnách
příslušné kategorie“ přemítá o tom, z koho vyrazit peníze.
Skutečnost je takováto – z celkového počtu 190 dětí je v tělovýchovné jednotě 140 dětí, které se účastní registrovaných
soutěží na úrovni kraje i republiky. Náklady spojené s účastí
v těchto soutěžích, doprava a startovné, činí okolo 150 tis.
Kč ročně. Průměrný příspěvek z nadačního fondu 50 tis. Kč
byl vždy přísně rozdělen právě mezi mládežnické oddíly na
pokrytí uvedených nákladů. O zbylé dvě třetiny potřebné
částky se musí podělit další sponzoři oddílů, spolu s rodiči
malých sportovců.
Miroslav Wágner

Nemám rád psaní odpovědí na odpovědi, nicméně rád bych
se v pozitivním smyslu telegraficky vyjádřil ke slovu pana
starosty:
1.není nutné, abychom přicházeli se změnou statutu nadačního fondu. Jak sám uvádí, podpora tělovýchovy v něm není
a na to, která obecně prospěšná činnost je přednější, mohou být samozřejmě různé názory. Náš názor je, že maminka
hluchoslepých dvojčat si zaslouží podporu přednostně před
sportovci.
2.odmítám, že by náš názor, že v demokracii voliči zodpovídají za svoji vládu, byl absurdní. Naopak, přesně tak to je
a platí, že jaký lid, taková vláda a jací členové, takoví funkcionáři. Popírání této v demokracii naprosto jednoznačné
úměry je populizmus a laciné nadbíhání voličům.
3.o tom, že bychom zástupce tělovýchovy považovali za
partu „pivíků“ nepadlo v článku ani slovo.Že nicméně ze
zmíněných „náleven příslušné kategorie“ nevychází nic účelného ani rozumného nebo tvůrčího či dobrého, je smutná
pravda a všeobecně známo.
4.slova bez konkrétních údajů a čísel nemají smysl. Náš návrh je, nechť se všichni o „díru“ v dotacích pro sportovce
podle svých možností podělíme. Příspěvky budou uveřejněny, budou jasné a přehledné a i naše firma – i přes masívní
pomoc jiným a jinde – se do podpory tělovýchovy zapojí.
Jaký ještě férovější a vstřícnější návrh můžeme podat?!
Kvido Štěpánek
ředitel IB
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FRANTIŠEK HALAS – CO VŠECHNO MUSÍ UDĚLAT JARO
Vytáhnout trávu z hlíny
a na zeleno natřít.
Načernit pěkně stíny
a všechno živé sbratřit.
Nachystat noty ptáčkům,
obléci naho stromy,
vysmát se poškoláčkům,
pozlatit střechy, domy.
Všem hadům svléci kůži,
načesat řádně louky,
spočítat lístky růží
a pruty leštit, brouky.
Rozmíchat v lese barvy
a kdeco zrána zrosit,
probudit v zemi larvy
a teplo do děr nosit.
Včeličkám květy sladit
a děcka nutit vstávat
a kožich kočkám hladit
a peckám jádra dávat.

TRPÍTE „ODSUNOVADITOU“?
V poslední době se stále častěji setkávám s reakcí kolegů:
„Nestíhám, jsem totálně zavalený úkoly!“ Neslýchám to jen
z různých stran svého pracovního okolí, ale i mimo ně. Dříve tomu bylo především v období před koncem roku nebo
před plánovanými dovolenými. To se nejednomu z nás přihodí, že množství každodenních úkolů nás uvádí přímo v
zoufalství! A ty, kteří pracují na různých vedoucích a referentských pozicích, často představa, co všechno mají zajistit,
co všechno se může stát, když se něco nepodaří, frustruje a
vyčerpává.
Příčina těchto jevů a stresových situací může být různá. Lidé
nestačí plnit důležité věci, často jich dělají mnoho najednou
a maximálně se snaží využívat svůj čas. Přesto povinnosti
nezvládají a nakonec se ukáže, že zásadní úkoly důležité pro
firmu nesplní z důvodu řešení velkého množství úloh operativních. Další příčinou může být, že lidé málo nebo vůbec
nedelegují, protože si myslí, že vše nejlépe zvládnou sami.
Nikoho nezacvičí, nedůvěřují spolupracovníkům nebo delegují nedostatečně a s delegovaným úkolem mají nakonec
více starostí, než kdyby ho splnili sami. Pak jsou často zahlceni obrovským množstvím detailních činností a na to důležité již nezbývá čas. Rovněž další příčinou může být špatné
stanovení priorit nebo neřešení prioritních úkolů vůbec.
To vše vytváří tlak a stres, který je v určité míře pro typo-
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vou skupinu pracovníků potřebný, ovšem přesáhne-li určitou míru, stává se kontraproduktivní a může vést i k větší
chybovosti až apatičnosti či chronické „odsunovaditě“. To
znamená, že člověk jen úkoly kupí na hromadu a reaguje až
na to, kdy kolega, který je v procesním řetězci za ním, začne
hulákat, že nemůže své úkoly plnit. Pokud se vytvoří situace,
kdy hulákajících je více, tak prioritu úkolu vyhodnotí podle
hlasitosti hulákajícího a vykoná jej, aby měl klid. Tak se
člověk sám přesouvá od systematické práce do role hasiče
požárů. O tom, zda ho takový systém práce uspokojuje a zda
každý den odchází domů s pocitem dobře odvedené práce
nebo jen s pocitem, že tentokráte to naštěstí vyšlo a nic se
nevysmolilo, je již na něm samotném.
Někomu se může tento systém zdát celkem logický a mohl
by si to srovnávat s takzvaným tažným systémem řízení. Ovšem velké nebezpečí pro firmu nastává v okamžiku, kdy se
takto uvažujících a vyhořelých pracovníků v jednom procesním řetězci najde více. Pak to může vést až ke kolapsu procesní činnosti, kdy volání po nedostatečném plnění přijde
pozdě, kdy již může vzniknout i finanční škoda společnosti.
To, jestli právě vy patříte k lidem, kteří mají sklony k „odsunovaditě“, si můžete vyzkoušet pomocí níže uvedeného
testu.
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TEST: Jak je vysoký váš „kvocient odsunovadity“?

d)skoro vždycky

Hledám důvody a omluvy, abych odsunul obtížný problém.
a)téměř nikdy
b)někdy
c)často
d)skoro vždycky

Musím nejprve vyřídit vše, co mám na stole, abych mohl
začít s důležitým úkolem.
a)téměř nikdy
b)někdy
c)často
d)skoro vždycky

Vyhýbám se tomu, abych si stanovoval konečné termíny.
a)téměř nikdy
b)někdy
c)často
d)skoro vždycky
Potřebuji tlak, abych pracoval na obtížných úkolech.
a)téměř nikdy
b)někdy
c)často
d)skoro vždycky
Nastává příliš mnoho vyrušení, která mě zdržují od toho,
abych vyřídil důležité věci.
a)téměř nikdy
b)někdy
c)často
d)skoro vždycky
Když se po mně žádají nepříjemná rozhodnutí, vyhýbám se
jasným odpovědím.
a)téměř nikdy
b)někdy
c)často
d)skoro vždycky
Zanedbávám kontrolu a dotažení u důležitých projektů.
a)téměř nikdy
b)někdy
c)často
d)skoro vždycky
Pokouším se, aby za mě nepříjemné věci vyřizovali ostatní.
a)téměř nikdy
b)někdy
c)často
d)skoro vždycky
Beru si práci domů, abych ji udělal večer nebo o víkendu.
a)téměř nikdy
b)někdy
c)často
d)skoro vždycky
Jsem často moc unavený nebo moc nervózní, abych se chopil
důležitých věcí.
a)téměř nikdy
b)někdy
c)často

Vyhodnocení:
Sečtěte, jak často jste hodnotili „skoro vždycky“, „často“,
„někdy“ a „téměř nikdy“. Vynásobte tento počet příslušným
číslem a zaneste výsledek do tabulky. Sečtěte výsledky a získáte svůj „kvocient odsunovadity“.
Počet

téměř nikdy
někdy
často
skoro vždycky

Násobit
číslem

Výsledek

1
2
3
4

C e l k e m
„kvocient
odsunovadity“
Výsledek 10-20 bodů znamená, že nemáte v principu s „odsunovaditou“ žádný problém.
Pokud je výsledek 21-30, problém máte, ačkoliv se zdá, že
nijak vážně nezatěžuje.
Jestliže je kvocient v rozmezí 31-40 bodů, pak pravděpodobně trpíte často „odsunovaditou“ a ve vážné formě. V tomto
případě je to pro vás upozornění, že váš stres nevzniká z
důvodu nedostatku času, ale stresové situace si vytváříte tím,
že čas nevnímáte včas.
Jak jsem se již zmínila, další příčinou vysokého tlaku a přehlcení úkoly může být způsobeno nedostatkem delegování.
Ovšemže některé z vás může napadnout, ale co to vlastně je?
Nebo si myslet, že se jedná jen o přeposlání úkolu podřízenému kolegovi s principem padajícího …
Na téma delegování vznikla řada odborných seminářů,
přednášek a publikací. V odborných diskusích se samozřejmě střetávají názory podpůrné s názory s výhradami k této
technice.
Já mohu říct, že patřím k zastáncům této metody už nejen
pro výše uvedený důvod řešení své přesycenosti úkoly, ale i
proto, že jsem v tom vždy spatřovala rozvoj svých kolegů,
podklady pro jejich snazší hodnocení a do procesů se dostávaly nové přístupy a metody. Pokud se to vše bere za správný
konec. Ovšem taky jsem se setkala s těmi výhradami, které v
krátkosti shrnu do pocitu nenahraditelnosti (jen já to zvládnu nejlépe), obava z neoblíbenosti (že chci své úkoly přenést
na jiné), náročnost na přípravu delegování a definice úko-
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lu, obavy z nepochopení nadřízeným (že nabude dojmu, že
jsem nepotřebný, když za mě úkoly řeší delegovaný kolega).
Ovšem znovu připomenu důležitost, že delegování musí být
činnost, která je řízenou záležitostí a nespočívá jen v tom,
že svému podřízenému pošlu e-mail se zápisem, kde je text
úkolu a u toho napsáno jeho jméno. Delegováním se totiž
nezříkám odpovědnosti za splnění úkolu a také musím nejdříve dle priorit úkolů, které mám udělat, vybrat ty, které
mohu delegovat, a vhodně zvolit pracovníka, který daný
úkol bude řešit. Také s ním zadání úkolu řádně projít a ověřit si, že tomu rozuměl, že mu jsou známy průběžné termíny
plnění úkolu a podobně.
Existují jak odborné semináře, tak publikace a firmy dnes
hojně užívají dotační programy z Evropské unie nebo vzdě-

lávací programy úřadu práce. Je možné žádat i o výše zmíněné téma. Jako jedno z mnoha témat pro rozvoj osobnosti
každého řídícího pracovníka.
Šárka Slavíčková, projektový manager
Použité informační zdroje:
Friedel John, Gabriele peters – Kuhlinger – „Jak úspěšně
zvládnout tlak a stres v práci“ , Grada Publishing a.s. 2006
Oldřich Šuler – „managerské techniky“, Rubico s.r.o. 1995
Oldřich Šuler – „ Zvládáte své managerské role?“, Computer Press a.s. 2002
František Bělohlávek – „Desatero managera“, Computer
Press a.s. 2009

VELIKONOCE
Jak nám pohled z okna napoví, blíží se nám jaro a s jarem
jeden z nejvýznamnějších svátků – Velikonoce. Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, neboť každý rok připadají na
jiné dny, nicméně, podstata jejich významu zůstává nezměněná již po celá staletí. Zajisté nebude pro nikoho žádným
překvapením, že Velikonoce jsou svátkem křesťanským. Již
málo je ovšem známo, že jejich počátky jsou spojeny s tradicí židovskou.
Židovský svátek Pesach je připomínkou Božího osvobození Izrealitů z egyptského zotročení a slavného odchodu z
Egypta. Na znamení Boží ochrany židovské rodiny v Egyptě
obětovávali beránka, symbol nevinnosti, a jeho krví potírali
rám dveří svého domu. Věřili, že je tato oběť uchrání před
zkázou. Samo židovské jméno pro Velikonoce – „pesach“
znamená uchránění, ušetření.
Pro křesťany je doba Velikonoc oslavováním zmrtvýchvstání Ježíše Krista, který je v křesťanské ikonografii znázorňován jako beránek, a tedy oběť, což ho spojuje s ikonografií
židovskou. Tento vztah mezi židovskou a křesťanskou tradicí
je dále zdůrazněn faktem, že vzkříšení se podle křesťanské
tradice událo právě v blízkosti židovského Pesachu. Velikonoce jsou tak současně s Vánocemi nejdůležitějšími svátky v
obou náboženstvích.
V Čechách se velikonoční zvyky liší od oblasti k oblasti
a od města k městu. Velikonoce již dávno nejsou svátkem
pouze křesťanským, ale přenesly se i mimo církev. Prastarou
tradicí v Čechách je hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno chodí chlapci po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky pomlázkou z vrbového proutí a
recitují koledy. Tato tradice má ženám a dívkám zajistit zdraví a plodnost. Ženy pak na oplátku dávají mužům a chlapcům malovaná vajíčka, která jsou symbolem nového života.
K dalším velikonočním zvykům patří pečení beránka,
který je nejen symbolem božího stáda, ale také odkazuje
na dříve zmiňované křesťansko-židovské kořeny velikonočních svátků. Na druhou stranu - další symbol Velikonoc
- zajíček, spojuje Velikonoce s pohanskými rituály, které
oslavovaly příchod jara. Jedna z verzí vysvětlujících ikono-
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grafii zajíčka je spojena s oslavou svátku pohanské bohyně
plodnosti Eostre. Eostre podle legendy proměnila ve vánici
umrzlého ptáčka v zajíce a on pak z vděčnosti kladl vajíčka
jako pták. Dokladem , že bohyně Eostre je důležitou součástí velikonočních tradic, může být i to, že z jejího jména byly
odvozeny názvy pro Velikonoce v jazycích jako je angličtina
(Easter) nebo němčina (Ostern).
Dnešní uspěchaná doba jen málokomu dovolí vyrábět
ručně malovaná a zdobená vajíčka, plést si vlastní pomlázku
a trávit večery pečením velikonočního beránka. Přesto si Velikonoce zachovávají i nadále svoji jedinečnost a atmosféru.
Příjemné prožití svátků velikonočních přeje
Daniela Štefanská
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VIZE
…snížení počtu úkolových
pracovníků a zvýšení
produktivity práce.

…rozšiřovat spolupráci se
stávajícími zákazníky, hledat nové a to vše za použití
nejmodernějších výrobních
technologií.

…dělat naši práci na technicky vyšší úrovni a celkově
se všeobecně zlepšit v přístupu k práci.

…spokojený zákazník, který
se k nám rád vrací s novými
zakázkami.

…udržet si práci
a budu rád,
pokud si všichni budeme
vzájemně víc pomáhat.

…zvyšovat efektivitu
výroby rastrů a prohlubovat
získané dovednosti v této
technologii.

…trvale docílit takové kvality
výroby, že budeme k zákazníkům jezdit nikoliv kvůli reklamacím, ale pouze na jednání
o nových projektech.

…nástrojárna plná technických a technologických
novinek včetně maximální
automatizace a robotizace.

…zlepšit technologickou
přípravu výroby
a tím zvýšit produktivitu
práce.

…rychlá, efektivní
a úsporná údržba
strojů a zařízení.
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…stabilizovat Obchodní
divizi, zastavit pokles
obratu
a nastartovat růst.

…zvyšovat produktivitu
práce na středisku KP a plnit
požadavky zákazníků
s úsměvem.

…dovést technologii
broušení
na nejvyšší
možnou úroveň.

…prodat v letošním roce
Motúčko s výrobním číslem
4.500!

…zvýšit tlak na dodavatele
ve smyslu zvýšení hodnoty
jejich plnění pro naši firmu.

…jídelna, která bude vynikat nejen kulinářským
uměním, ale také pořádkem,
čistotou a inovacemi.

…posunout aktivní nábor
o řád vzhůru a v předstihu
tak zajišťovat kvalitní nové
spolupracovníky.
…Anděl v Hradiskách je po dlouhá desetiletí nejen významným
orientačním bodem, ale plní také
svoji úlohu duchovního povznesení pro vnímavé pocestné. Socha
je bohužel silně zdevastována
působením vandalů. Naše firma
Anděla na svoje náklady opraví,
originál umístí do urnového háje
a na jeho místo instaluje věrnou
kopii této sochy. Tradice tak zůstane zachována.
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…provádět náročnou kontrolu parametrů k plné spokojenosti zákazníka.
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Z ÁNIK EUROATLANTSKÉ CIVILIZACE
V kterémsi historickém Občasníku, který již nemůžu najít, jsem uveřejnil několik srovnání upadajících antických
říší se současnou dobou. Posléze mi to nedalo a po kouskách
před spaním jsem si přečetl knihu amerického autora Edwarda Gibbona z 18. století Úpadek a pád říše Římské.
Rysy, kterými se vyznačovala upadající a zanikající říše
Římská, jsem si telegraficky vypsal a seřadil do dále uvedených bodů. Posuďte sami, zda vám to něco nepřipomíná?!
1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez
otců.
3. Senioři jsou zanedbáváni . Lidé pečují o domácí mazlíčky
více než o svoje staré rodiče.
4. Literatura a umění se stávají bezduchým,vytváří se planá
zábava za každou cenu.Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá,nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí
horentní sumy.
5. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována a vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří
nájemní žoldnéři.
6. Lidé pilně a tvrdě pracující jsou zesměšňováni a jako vzor
se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.
7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje
neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože
stát se o něj vždy nějak postará.
8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.
9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.

10. Přestává se vyrábět a pěstovat , protože výroba doma je
moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních
zemí.
11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást,většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.
12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí
se rodí stále méně.
13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají.
14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti a zisku.
Udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit,
aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.
15. Staletími předků prověřené hodnoty - jako je čest, smysl
pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost,zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.
16. Šíří se cynizmus.
17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovedností a poctivé práce.
18. Do země přichází velké množství cizinců.
19. Politikové nadbíhají luze, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry).
20. Občané stále a na všechno nadávají.
Tolik tedy Edward Gibbon v roce 1775 o pádu říše Římské.
Kvido Štěpánek
ředitel IB

VELIKONOCE
Vážená paní,
Děkuji za dodání Vašeho výrobku. Tento víkend jsme ho
hned otestovali. Z přiložených fotek je zřejmé, že s ním pracujeme opravdu v drsném terénu, na rozhledně Vlčí hora ve

ních polomů při vichřici, po skalní čedičové stezce s velkým
stoupáním. Dali jsme mu zabrat.
Musím Vám napsat, že jsme byli nadšeni. Zejména můj
syn (na fotkách), který dostal motůčko jako dárek k naroze-

šluknovském výběžku (600 m n.m.).
Dokonce jsme ho vyzkoušeli i jako naviják pro přibližování dřeva. Vozili a tahali jsme mohutné dubové špalky ze zim-

ninám, nic jiného celý víkend nedělal.
Dovoluji si touto cestou smeknout před Vašimi konstruktéry. Je to důkaz, že české hlavy dokážou vymyslet a české
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ruce vyrobit úžasné věci, že nemusíme mít vše ze zahraničí,
nejlépe ze zámoří.
Během těchto dnů si desítky českých a německých turistů
Váš výrobek při práci fotografovaly, několika jsem dal i Vaší
webovou stránku. Přiložené fotografie, pokud jsou kvalitní,
můžete využít pro reklamní a marketingové účely.
(Jediná drobná poznámka: lanová spojka na smyčce lana
navijáku a karabina jsou slabé. Nahradili jsme je mohutnějšími).
Mnoho dalších podobných nápadů přeje
Ing. Miloš Janda

MOTÚČKO A JEHO NOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Široká pneumatika:
- 1,6x širší pneumatika k Motúčku pro lepší záběr v terénu

Na začátku února jsem prodali Motúčko s číslem 2000 a
našim cílem je tento rok prodat 2500 Motúček, tedy vyrobit
Motúčko s číslem 4500. Jistě to není nejsnazší cíl, ale ke
splnění tohoto cíle by nám mohlo napomoci i nové příslušenství, které Motúčko dělá víceúčelovým a pro mnohé ještě
zajímavějším.
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Nástavba na přepravky:
- nástavba na přepravky se připevňuje na nástavbu Mokaře,
- přepravky se vsadí do konstrukce a při transportu nehrozí
sklouznutí přepravek z nástavby Mokaře,
- rozměry rámečku jsou 52 x 36 cm.
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Vidle:
- vidle se výborně hodí k přepravování a manipulaci objemnějších a těžších předmětů, které se do Motúčkové či Mokařové nástavby nevejdou,
- rozměry vidlí jsou šíře 58 cm a délka vidlice 50 cm.

Brzda:
- brzda je připevněna k držáku
baterie,
- používá se k přibržďování
z kopce s těžkým nákladem,
- montáž brzdy možná pouze u výrobce, nutný zásah do
elektroinstalace motoru.
V případě vašich dotazů
k Motúčku a jeho příslušenství či jeho objednání mě neváhejte kontaktovat: Lucie
Pávková, e-mail: pavkova@isolit-bravo.cz, tel.: +420 465
616 641.
Těším se na vaše objednávky 

Pluh na brázdy:
- pluh na brázdy se výborně hodí pro práci na poli,
- u tohoto pluhu je možné nastavit tři polohy záběru, min.
28 cm, střed 35 cm a max 39 cm.,
- ve všech těchto záběrech je pluh velmi výkonný.

NOVÉ STROJNÍ VYBAVENÍ NC BRUSKA ELB
A SPECIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ PRO LEŠTĚNÍ FOREM V NÁSTROJÁRNĚ ISOLIT
Naše nástrojárna vyrábí především vstřikovací formy pro
automobilový průmysl. Jedná se o výrobu forem pro tvarově velmi složité dílce . Soustřeďujeme se na vzhledové výlisky
od interiérových obložek až po reflektory do světel.
S ohledem na skladbu zakázek ,kde nyní již prakticky
chybí nástroje na technické díly je nutno udržovat vysokou
technologickou úroveň výroby a strojního vybavení.
Nástrojárně investujeme do strojního vybavení ročně cca
8-10mil kč.
Je nutno připomenout ,že během posledních dvou let
jsme zcela obnovili strojní park CNC frézek .Nahradili jsme
10let staré , neproduktivní stroje z Kovosvit Sezimovo Ústí
novými moderními stroji Tajmac ZPS Zlín portálové konstrukce ,čímž jsme výrazně zvýšili přesnost výroby a produktivitu práce.
Zatím poslední strojní investicí je CNC bruska ELB.

BRAVO

Motiv pro nákup brusky nové koncepce a generace, určené především pro rovinné broušení a vybrušování jednoduchých tvarů je zproduktivnění broušení velkých dílů a
desek.
Již parametry stroje jsou zajímavé . Pracovní rozsah broušení je 1500x800x500mm a brusný kotouč má průměr
0,5m.Stroj má nosnost 1900kg a hlavní pohon je zajištěn
hydraulikou.
Další zajímavosti stroje je lože stroje z mikrogranitu.
Oproti běžně používané litině má lepší tepelnou stálost a
stroj stavěny z tohoto materiálu by měl být přesnější než
stroje stavěné z tradičných materiálů např.litina. Na přesnost
stroje je kladen důraz a proto je stroj
vybaven teplotní stabilizací včetně tepelné stabilizace
hydraulického oleje .
Další významnou předností stroje je rychlost broušení.
Pracovní rychlost posuvu stolu je 35m/min což je více než
dvojnásobek oproti bruskám nyní v nástrojárně nasazeným.
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Předpokládáme že tento stroj nahradí dvě nyní užívané
brusky.
Stroj je osazen nejmodernějším řídícím systémem STC
(Siemens-Touch-Control).
Tento řídící systém umožňuje stroj nasadit na bezobslužný
automatický provoz, při kterém se na stroji vykoná několik
brusičských operací na více dílech najednou bez nutnosti zásahu operátora. Stroj např. vyhodnocuje otupení brusného
kotouče a automaticky upravuje parametry obrábění , popř.
automaticky brusný kotouč naostří a provede patřičné korekce.
Toto je nezbytné pro užití stroje v nočních hodinách bez
přítomnosti operátora.

Další nemalou investicí v nástrojárně ze vybudování speciálního leštícího pracoviště na místě bývalé údržby. K tomuto
kroku nás v podstatě donutili zákazníci , jejichž požadavky
na konečné povrchové úpravy a kvality leštěných povechů
jsou rok od roku vyšší. Především u leštěných povrchů výlisku do světlometů . Pracoviště je vybaveno moderní technikou od Korejské firmy Marathon a Japonské firmy Nakanishi.
Milan Chládek
vedoucí Nástrojárny

PES NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA

Už od mala jsem si přála mít svého psa. Skoro před dvěma roky se mi přání splnilo. Rozhodli jsme se s přítelem, že
si pejska pořídíme. Takže začalo přemýšlení nad tím, jakou
rasu si vybereme. Chtěli jsme středně velké plemeno, které
tady v okolí moc není. Rozhodli jsme se pro border kolii.
(To jsme však ještě netušili, že přijde soutěž Talentmanie,
a borderka tam předvede vynikající dog dancing, a soutěž
skoro vyhraje. Jak to tak bývá, když začne být něco nebo
někdo populární, chtějí to všichni. A hned bylo všude „přeborderkováno“.)
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Jakmile jsme měli jasno, v tom že chceme právě border
kolii, začalo hledání inzerátů. Hledali jsme převážně na internetu. Když jsme objevili inzerát, který nám vyhovoval,
ihned jsme kontaktovali majitelku štěňátek a na pejska jsme
se zajeli podívat. Tam nám řekli, že štěňata jsou poprvé očkovaná, a že další očkování a odčervení je čeká za tři týdny,
a že jakmile budou očkovaná podruhé můžeme si pro něho
přijet.
Tři týdny uběhly jako voda, a my si vezli pejska domů.
Dostal jméno Quattro. Majitelka nás varovala, že první noc
nám asi prokňourá, protože se mu bude stýskat. Ale jelikož
jsme si pro něho jeli celkem pozdě, usnul brzy únavou a na
předchozí domov si ani nevzpomněl.
Quattro se rázem stal veškerou náplní našeho volného
času. Když mu byly asi 4 měsíce, začala jsem s ním chodit
na cvičák do Jablonného, kde se naučil základní povely jako:
sedni, lehni, zůstaň, ke mně. Ze zdravotních důvodů jsem
tam chodit přestala, ale základní povely trénujeme pořád.
Quattro je živel, který by nejradši pořád běhal a hrál si. Od
té doby co ho máte, trávíme převážně volný čas venku na
procházkách a na výletech.
Na jedné procházce, když jsme měli Quattra asi 3 měsíce,
jsme byly u řeky, házeli jsme mu frisbee. Quattro měl žízeň,
tak se šel k řece napít, ale tou dobou už pár dní pršelo a voda
byla rozvodněná a byl tam silný proud. On přišel k řece, a
vešel tam předníma packama, ale jak byl ještě malý a neměl
žádnou sílu, tak ho proud stáhl do řeky a odnášel ho. Přítel
pro něho okamžitě skočil. Quattro byl celý vyděšený a mokrý. Od té doby do vody nechtěl, měl strach. Až jednou na
Pastvinské přehradě, když jsem já i přítel šla do vody, a on
zjistil, že musí zůstat na břehu sám, tak ze začátku kňučel,
ale po chvíli se odhodlal a do vody šel a doplaval za námi.
Zjistil, že mu ve vodě nic nehrozí a od té doby ať už koupání
v řece, nebo na Pastvinách miluje.
Říká se, že pes je nelepší přítel člověka, a podle mě je to
pravda. Pes vám je vděčný, za každou chvíli s vámi, a je věrný.
Když vám je špatně, lehne si k vám a dává na vás pozor, když
se cítíte mizerně, přinese míček, položí vám ho k nohám a
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chce, abyste si s ním hrály, dělá vám společnost a vás špatná
nálada hned přejde.
Samozřejmě jsou i chvíle, kdy přemýšlíte, jestli to byl
opravdu nejlepší nápad si psa pořídit. Když vás v noci budí,
že potřebuje jít ven, když se vrátíte z práce a nejdete doma
rozkousané bačkory, nebo když venku prší nebo je tam –
20°C a vy s ním musíte jít ven.
Když si to ale porovnáte, zjistíte, že klady převažují nad
zápory. Kdybych se měla dnes rozhodovat znovu, určitě bych
si psa pořídila zase.
Pro informaci:
Border kolie je vytrvalý ovčácký pes dobrých proporcí, který byl původně určený především k práci u stáda. Jeho půvab
a ladné rysy jsou v harmonii s vynikající tělesnou stavbou.
Historie
Plemeno bylo vyšlechtěné na konci 19. století na pomezí
Anglie a Skotska. Tato oblast se nazývá Border Counties. Pů-

vodně bylo plemeno určeno hlavně pro shánění ovcí do stád.
Povaha
Border Kolie se řadí k nejinteligentnějším plemenům, je to
učenlivý a pracovitý pes. Je to velmi živé, pozorné a obratné
plemeno. Je hodně aktivní, proto potřebuje dostatek prostoru a pohybu venku. Kolie celkem snadno vychází s ostatními
zvířaty, ale lepší je, když je k tomu vedena už od štěněte. K
lidem je také velice přátelská, ke svému pánovi dokáže silně
přilnout a plně se mu oddat. Pokud má vhodného pána, je
z ní příjemný společník toužící splnit každé pánovo přání.
Je to pes pro každou legraci, pro každý psí sport. Je to pes
fyzicky zdatný a odolný nepřízni počasí. Nesnáší hrubost,
psychický nátlak, zklamání a fyzické či psychické tresty ze
strany pána. Border kolie je schopná naučit se stovky „kousků“. Border kolie je neagresivní plemeno. Border kolie jsou
velmi citliví psi a potřebují jemné vedení, často jsou schopni předvídat povely předem. Pokud je Border kolie správně
socializovaná a dostatečně zaměstnaná, je z ní nenahraditelný společník. Nejvíce se hodí k aktivním lidem, kteří jsou
ochotni jí dát dostatek pohybu.
Vzhled
Border kolie je pes středního vzrůstu, není ale těžkopádná
ani příliš lehká. Psi dorůstají až okolo 54 cm, feny jsou o
něco menší. Samci jsou i těžší a dosahují hmotnosti cca 22
kg, feny cca 19 kg. Srst je buď dlouhá, středně dlouhá, nebo
krátká.
Je mnoho barevných variant srsti, nejčastější je černá s bílými znaky (mezi klasické bílé znaky patří límec, ponožky,
bílá špička ocasu, bílé břicho, bílá lisina). Mezi další patří
např. hnědobílá, blue merle, red merle, tricolor atd.
Eva Balášová
finanční účtárna

„Vidíš, teď je Pepa konečně šťastnej. Spojil své dvě lásky – Motúčko a motorku!“
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