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IB ON-LINE OD VÁNOC 2012 
DO VELIKONOC 2013
C- na rok 2013 připravujeme  investice v celkové výši 120 

milionů Kč.
C v tuto chvíli jsou již vystaveny objednávky za65 milionů 

Kč. Na zbývající investice probíhají výběrová řízení. Na 
nic z toho jsme nedostali žádnou dotaci!

C znalostním spolupracovníkům naše fi rma za rok 2012 
uložila na jejich účty 6.610 254,- Kč a vyplatila na po-
dílech  2.024 957,- Kč. Celkem je uloženo na účtech 
patřících znalostním spolupracovníkům více než 25 mi-
lionů korun.  Statut znalostního spolupracovníka má v 
naší fi rmě   346 spolupracovníků z celkového počtu 406 
zaměstnanců.

C za první dva měsíce letošního roku byly tržby středisek (v 
tis. Kč) ve srovnání s rokem 2012 následující: D1 lisovna  
81 570 / 75 637, D2 nástrojárna  20 057/ 19 641, D3 ku-
chyňské přístroje 12 243/ 13 259, D5 obchodní 10 354/ 
11 037 a IB celkem 128 405 / 124 129. S radostí tedy 
konstatujeme, že v době všeobecné hospodářské a morální 
krize se nám podařilo zvednout obrat naší fi rmy  za první 
dva měsíce roku v meziročním srovnání o 3,44%.

C středisko Jablonský Gurmán získalo významného zákaz-
níka, fi rmu Bühler v Žamberku. Celkem tak stoupl počet 
připravovaných porcí na 1.000 denně. Výběr jsme rozšíři-
li na čtyři jídla denně plus páté-minutku-specialitu šéfky 
kuchyně- navíc k tomuto dvakrát týdně. Ohlasy pracov-
níků fi rmy Bühler jsou příznivé.

C středisko Evropská Nástrojárna získalo řadu zakázek pro 
velmi významné světové fi rmy, jako jsou Škoda VW,He-
lla, Automotive Lighting,Tyco Electronic. Velmi důležité 
je, že tyto zakázky obsahují jak výrobu skupin forem, tak 
pozdější sériovou  výrobu výlisků a podsestav.

C počet prodaných Motúček se začátkem letošního roku 
přehoupl přes 4.000.

C celozávodní dovolená bude v tomto roce jako tradičně 
v 31.týdnu.

C na Velký pátek proběhne Den vynálezců s ukázkami jejich 
práce.

C naše fi rma uzavřela smlouvu o spolupráci s Technickou 
univerzitou v Liberci na vývoji a průmyslovém nasazení  
nanočištění vzduchu pomocí kysličníků titanu. Speciální 
kysličníky titanu vyvolávají v ultrafi alovém záření, které je 
též složkou slunečního svitu, spontánní rozklad vody na 
kyslík a vodík. Zatím se dosahuje pouze malých intenzit, 
které jsou ale velmi vhodné k čištění. Je pravděpodobné, 
že se v budoucnu podaří docílit takové intenzity, že reakce 
a následné spalování vodíku v kyslíku na vodu budou po-
užívány běžně jako zdroj čisté energie.

C výstava o politické vězeňkyni Dagmar Šimkové, na jejíž 
přípravě měli spolupracovníci IB lví podíl a která měla 
premiéru v jablonském í-čku v září 2011, slaví úspěchy  
po celém světě. Po expozicích v Národním památníku na 
Vítkově, v Národním divadle, v Lucemburku, v Sydney 
a v Torontu  je nyní ofi ciálně vystavována Senátem Par-

lamentu ČR  v jeho výstavní síni. Další expozice budou 
v Příbrami a v Brně. Malým dílkem tak přispíváme k od-
mítání zrůdného a hrůzného komunizmu, což je o to dů-
ležitější v době, kdy v krajských vládách sedí tři současní 
komunisté-bývalí estébaci. Překlady výstavy do angličtiny 
a polštiny provedli naši spolupracovníci-rodilí mluvčí -  
Bob Peppett a Sebastian Plaskonka.

C společně s atletickým oddílem jsme založili Jablonskou 
běžeckou ligu, jejíž první výběh je  ledem sněhem silnicí i 
lesem  bez ohledu na počasí v neděli 24.března v 8:30 od 
pomníčku Quido Štěpánka.

C se žambereckým Albertinem jsme odstartovali Akci Di-
girentgen 2013, jejímž cílem je sebrání prostředků ve 
výši 600.000 Kč na nákup digitálního rentgenu pro Al-
bertinum. IB je generální sponzorem a přispívá částkou 
150.000 Kč. Prosím vás, přispějte také vy – konto je 
401109664/0600. Ten rentgen potřebuješ i Ty!

C s Orlickoústeckou nemocnicí se nám v průběhu Akce La-
paroskop 2012 podařilo poměrně hladce vybrat přes 1,7 
milionů Kč. Naše fi rma byla s částkou 600.000 Kč také 
generálním sponzorem akce. Cenu laparoskopu se nako-
nec výběrovým řízením podařilo snížit na necelých 1,3 
milionu Kč.  Zbylé fi nance byly vloženy jako vklad do 
nadačního fondu S námi je tu lépe, jehož zřizovatelem 
je Orlickoústecká nemocnice. Nadační fond bude svými 
prostředky podporovat její  pozitivní rozvoj. Prostřed-
ky bude získávat z darů průmyslových fi rem, měst, obcí 
Pardubického kraje a občanů – tedy  všech těch, kteří si 
myslí, že lépe, než nadávat, je k něčemu pozitivnímu při-
spět. Buďte tak hodní a staňte se takovými i vy! Konto je 
257730877/0300.Tu nemocnici potřebuješ i Ty!

C 12.března jsme provedli u výrobce Leybold Optics v Al-
zenau, DE, přejímku stroje PylonMet VXL, který byl 
následně převezen (jako nadměrný náklad -Convoy ex-
ceptionel) a instalován v naší fi rmě. Zařízení o celkové 
ceně včetně technické přípravy dvacet milionů korun tak 
zdvojnásobí naši  současnou kapacitu v pokovování výlis-
ků pro automobilový průmysl.

C úspěšně jsme vyzkoušeli světově zcela nové zařízení 
na  pulzní temperaci forem a připravujeme jeho nákup 
v širokém měřítku.

C v Lisovně jsme zprovoznili další automat na kamerovou 
kontrolu malých výlisků.

C počet rozměrných výlisků kontrolovaných průmyslovými 
kamerami  na lisech dosáhl 132 matric.

C náš personalista Martin Šlesingr dosáhl významného 
úspěchu – na základě výsledků svých i fi remních byl hejt-
manem přizván do Komise Rady Pardubického kraje pro 
rozvoj personálních zdrojů.

C do lisovny se nám podařilo přivést nový projekt pro stá-
vajícího  zákazníka v přibližném ročním obratu cca 50 
milionů Kč. Jedná se o převedení 13 forem a montáže 
podsestavy z Německa. Cely transfer by se měl realizovat 
během jara 2013.

C prodejní divize uvedla na trh tyčový vysavač Anolis, ne-
rezovou konvici Diana, na duben a květen  se připravují 
nové keramické nože, napařovací žehlička Carmen, malá 
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plastová konvice Ellis a hubič hmyzu.
C v dubnu začneme dodávat fritézy pod značkou Philips na 

Arabský poloostrov – do Spojených arabských emirátů, 
Saudské Arábie a dalších zemí v této oblasti.

C aktivním jednáním se nám podařilo snížit ceny v nápojo-
vých automatech ve fi rmě a navíc nám dodavatelská fi rma 
zaplatí i za pronájem prostor cca 20 000 Kč ročně.

C dne 25.1.2013 proběhlo večerní lyžování klubu Respon-
se, které spolupracovníkům i jejich rodinným příslušní-
kům hradila naše fi rma.

C 30. března se uskuteční další zájezd spolupracovníků za 
kulturou. Tentokrát do Prahy na muzikál Pomáda. Firma 
hradí dopravu a 50% z ceny vstupenky.

C zahájili jsme externí školení našich spolupracovníků v 
rámci projektu UNIV 2 KRAJE na SPŠ Lanškroun. V 
rámci tohoto vzdělávání si vybraní spolupracovníci dopl-
ní technické dovednosti a znalosti.

C cyklus tematických přednášek se úspěšně rozbíhá. Za sym-
patického zájmu veřejnosti pořádáme různorodé přednáš-
ky každý měsíc. Více v tomto čísle Občasníku.

C pokračujeme v aktivním náboru, v hledáčku je nadějný 
konstruktér a zkušený pracovník pro ŘKJ. Rovněž jsme 
vhodně doplnili kolektiv Jablonského Gurmána, který 
úspěšně navýšil počet denních porcí na 1000 ks.

C v sobotu 9.2.2013 uplynulo 41 let od smrti armádního 
generála Ludvíka Krejčího, hlavního velitele Českosloven-
ské armády  při  mobilizaci roku 1938. Toto výročí jsme si 
připomněli položením věnce u jeho pamětní desky.

C 1. března zasedalo představenstvo Nadačního fondu na-
daných a potřebným rozdělilo částku cca 300 000 Kč.

C zúčastnili jsme se setkání zaměstnavatelů a představitelů 
SOU Letohrad, kterému hrozí ze strany státních orgánů 
omezení provozu. Za účasti zástupců Města Letohrad 
jsme vyjádřili jednoznačnou podporu zachování učiliště 
v plné jeho šíři!

C našim seniorům jsme nabídli možnost využít SENIOR 
TAXI – naši cenově velmi výhodnou alternativu v případě 
problémů s dopravní obslužností. 

C natočili jsme nový tematický fi lm VIZE 2013, který pre-
zentujeme na výrobních poradách.

C vydali jsme pexeso a omalovánky s fi remní tematikou. 
Pozitivní ohlas u cílové skupiny – tedy u dětí - - je velký!

C chystáme nový náborový billboard do každého ze stěžej-
ních učilišť .

C úspěšně procházíme všemi kontrolami systému Bezpečný 
podnik. Z hlediska pracovněprávního jsme již tři roky po 
sobě neměli zjištěné závady.

C 15.června  uskutečníme ve  Filipinu Půlsplnění
C 10. března a celý týden poté vlála nad naší fi rmou vlaj-

ka Svobodného Tibetu jako protest proti brutální čínské 
okupaci této kdysi svobodné země

redakce Občasníku

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

HISTORIE VŠEOBECNĚ

HISTORIE KALENDÁŘE

Na otázku, kolikátého je dnes, je jednoduchá odpověď. 
Stačí mít po ruce kalendář / BRAVO 2013  /, diář či mo-
bil.

Už od ZŠ si pamatujeme, že rok má 365 dní a že jsou i 
smolaři, kteří se narodili 29.2., a tak mají narozeniny jen 
jednou za 4 roky. Ovšem proč se VŘSR / 25.10./ slavila až v 
listopadu / 7.11./, to mnohým z nás zamotalo hlavu.

Rozdělení času bylo zpočátku pouze na den a noc. Obje-
vují se první lunární kalendáře – podle Měsíce se počítá na 
období 30 dní / Babylóňané, Číňané/.

Podle pohybu Slunce se předvídala střídající se roční ob-
dobí – vznikají sluneční kalendáře i nutnost zaznamenat zís-
kané informace.

Všechny kalendáře v dávných dobách tedy měly jedno 
společné – vycházely ze sledování pohybu  vesmírných těles 
a jejich opakování. Střídání světla a tmy určilo den, nebeský 
Měsíc od úplňku k úplňku určoval měsíc. Týden vznikl tak, 
že lidé rozdělili dobu, po kterou Měsíc nabývá na síle nebo 
ubývá / 14 dnů/ na polovinu. Také Slunce v průběhu roku 
se objevovalo v odlišných polohách, a tak vzniklo dělení na 
roky.

Náš dnešní kalendář je pokračovatelem starého římského 
kalendáře, který měl nejprve jen 10 měsíců a rok trval  304 
dní.

To napravil až  G. J. Caesar v roce 46 př.n.l. Podle jeho 
reformy měl juliánský – sluneční kalendář 365 dnů a ka-
ždý 4. rok byl přestupný. Problémem tohoto kalendáře však 
bylo, že tropický rok netrvá přesně 365,250 dne, ale pouze 
365,242 , což způsobilo, že se juliánský kalendář opozdil 
proti realitě o jeden den za 128 let. V 16. století začalo být 
opoždění výrazné především ve dnech rovnodennosti.

Do dnešní doby je juliánský kalendář využíván jako cír-
kevní kalendář pravoslavné církve. V Rusku platil od roku 
1700 až do roku 1918 / včetně VŘSR 1917/.

V roce 1582 vyhlásil papež Řehoř XIII. reformu juliánské-
ho kalendáře – tzv. gregoriánský – křesťanský kalendář.  
Přeskočil ze 4. října na 15.říjen 1582, a tak lidé během jedné 
noci vlastně prospali 11 dní. 

Gregoriánský kalendář nebyl všude přijat ihned. Nejprve 
to bylo v katolických zemích – Itálii, Španělsku, Portugal-
sku a Polsku, v Čechách za vlády Rudolfa II. / 1584/. Ně-
mecké státy a protestantské země přijaly úpravu až kolem 
roku 1700, v Řecku v roce 1924, v Egyptě dokonce až v roce 
1928.

V současnosti je gregoriánský kalendář globálně využíván.
Rozdíl 13 dní mezi kalendáři potrvá do konce 21. století, 
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kdy počínaje 1. březnem 2100 naroste na 14 dnů.
Ve srovnání s  jinými jazyky, které názvy měsíců přejaly z 

latiny – Ianuarius, Aprilis, Augustus…, si je čeština pojme-
novala podle sebe – leden /ledy/,duben / duby/, srpen /srpy/

Alena Šafářová
učitelka

NEZAPOMÍNEJME NA TĚŽKÉ ČASY

Jednoho zimního večera jsem se zúčastnil přednášky bý-
valého vězně nacistického i komunistického režimu, který 
prošel odbojem, byl mnohokrát raněn a vyznamenán a po 
návratu do své vlasti skončil na dlouhá léta v lágru. A to jen 
proto, že si k boji proti nacismu vybral tu „špatnou“ světo-
vou stranu a coby imperialistický agent se stal novému reži-
mu krajně nepohodlný a nebezpečný. 

Takových příběhů jsou bohužel stovky a možná i tisíce a 
na rozdíl od těch fi lmových v nich šťastný konec nenajdeme. 
Přesto jsou tyto příběhy hodné obdivu a pokory poslucha-
čů, neboť v nich kromě obrovské odvahy rezonují ty nejlepší 
morální vlastnosti, po kterých čím dál hlasitěji a bohužel i 
čím dál tím marněji volá dnešní společnost. 

Hledáme recept na národní hrdost, mezilidskou slušnost, 
toleranci, skromnost a úctu a přitom nekriticky přejímáme 
rádoby vzory z médií, obdivujeme cizí akční hrdiny, dych-
tivě hltáme zprávy komerční televize s nádechem bulváru a 
voláme po všech výhodách konzumní společnosti. 

V úvodu zmíněná přednáška a její příběh má tisícinásobně 
vyšší hodnotu  než všichni ti Leošové a Agáty, kterých je plný 
tisk i televize. Přesto se jí zúčastnilo jen asi 20 lidí, vesměs 
starších než já. Z mladé nastupující generace si čas nenašel 
nikdo. Jak chceme vychovávat, když hlavní prostor dostá-
vají nepodstatné či mediálně líbivé věci a neužiteční lidé? 
Co tento systém mladým lidem přinese, jaké příklady hodné 
následování v nich vzbudí? 

Možností setkat se s lidmi se zkušenostmi ze zlých časů je 
už bohužel poskrovnu. Pokud mi to čas dovolí, tak se jich 
rád zúčastním. Vždycky si totiž uvědomím, jak moc dobře 
se dnes máme. Doba, kdy mezi životem a smrtí často stál jen 
kousek suchého chleba, se zdá v dnešním nadbytku nesku-

tečná. Ani se nedivím, že mladí si podobné příběhy automa-
ticky odsunují do stejné kategorie, jakou je napomínání dětí 
stylem „Ty nechceš jíst? A víš, co dětí v Africe hladoví?“

Kdysi jeden vzdělaný člověk prohlásil, že „morální bídu 
společnosti způsobuje absence kladných vzorů“. Sice je to 
citát více než 200 let 

starý, ale svojí aktuálností promlouvá až do dnešních dnů. 
Dovolil bych si jej ale poopravit: Naši současnou morální 
bídu nezpůsobuje absence kladných vzorů, těch máme hod-
ně. Náš problém spočívá v tom, že o nich nechceme mluvit, 
slyšet, učit…a inspirovat se jejich odkazem. Kolik času jsme 
kdy věnovali třeba hrdinům spjatým s naším městem a re-
gionem? Kolik občanů a žáků zná podrobněji osudy Quida 
Štěpánka, Ludvíka Chlumského, Bohumíra Strnada, Ludví-
ka Krejčího či Josefa Kalouse?

Je to dluh, který k nim máme, a je na nás, abychom jej 
alespoň částečně splatili tím, že o nich povíme našim dětem. 
Dáme jim tím do života víc než všechny televizní programy 
dohromady.

Martin Šlesingr
personalista

„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky 
a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život 
prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mno-
ho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami 

a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, 
bez lásky, bez radosti.“

Tomáš Garrigue Masaryk 

KROK ČASU

Trojaký je krok času:
Váhavě se blíží budoucnost,
Bleskově uplývá současnost,
Věčně tiše kráčí minulost…

 Friedrich Schiller/

Tato slova pronesl Oliver Cromwell 20. 4. 1653 v Londýně 
při rozehnání tzv. dlouhého parlamentu:

„Je nejvyšší čas ukončit vaše zasedání, jež jste zostudili opo-
vrhováním vším dobrým a poskvrnili všemi neřestmi.
Nejste než sebranka a odpůrci blahodárné správy.
Nejste než nájemní ničemové.
Svou zemi byste prodali za kus bídného žvance jako Ezau, 
svého Boha zradili pro pár drobných jako Jidáš.
Je ve vás vůbec něco dobrého? Existuje nějaká hanebnost, jež 
by vám nebyla vlastní? Věřící nejste o nic víc než můj kůň.
Zlato je vaším Bohem. Kdo z vás neumlčel své svědomí za 
úplatek? Je mezi vámi alespoň jeden, jenž by sebenepatrněji 
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hájil zájmy Commonwealthu?
Vy mrzké děvky! Což jste svým nestoudným pletichařením a 
podlostmi neznesvětili toto posvátné místo a z Božího stán-
ku neučinili doupě lotrovské?
Jak hnusně odporní jste celému národu, jenž vás pověřil k 
napravování křivd!
Tak tedy! Seberte si své saky paky, zamkněte za sebou a ve 
jménu Boha jděte!!!“

Oliver Cromwell – 1599-1658- anglický státník a politik, 
odpůrce stuartovského absolutismu, člen parlamentu a or-
ganizátor parlamentního vojska, souhlasil s popravou krále 
Karla I. v r. 1649, po vyhlášení republiky stál v jejím čele, 
boje uvnitř parlamentu několikrát řešil jeho rozpuštěním, 
1653 se prohlásil doživotním lordem protektorem Anglie, 
Skotska a Irska dlouhý parlament - anglický parlament svo-
laný Karlem I. v r. 1640, měl nahradit rozpuštěný tzv. krátký 
parlament, stal se však centrem opozice proti královskému 
absolutismu, v r.1653 byl rozehnán O. Cromwellem Co-
mmonwealth - název anglické republiky ustavené v letech 
1649 – 1660

redakce Občasníku

UMĚNÍ ZABÍJET

je název výstavy, která se věnuje problematice vysídlení 
českých Němců  a připomíná jejich divoký odsun po skon-
čení 2. světové války.

Autor Lukáš Houdek vytvořil unikátní kolekci inscenova-
ných fotografi í, na nichž pomocí panenek Barbie rekonstru-
oval některé hrůzy masakrů a mučení německého civilního 
obyvatelstva. Všechny z případů se zakládají na skutečných 
událostech, mohou se lišit pouze v detailech zpracování.

Na specifi ckém venkovním prostoru galerie Artwall / ná-
břeží E.Beneše a nábřeží Kpt.Jaroše – pod Letenskými sady/ 
jsou představeny velkoformátové výřezy 7 fotografi í, další 
snímky zhlédneme v přízemí budovy Národní technické 
knihovny / Praha 6 – Dejvice, Technická 6/  od 8.2.2013  
do  8.4.2013.

Lukáš Houdek / 1984/ fotograf, absolvent romistiky na 
FFUK. Pochází ze Sudet – západočeského Stříbra – a jeho 
rodina osídlila některé z německých nemovitostí. Chce při-
pomenout, že jsme v pozici obětí byli současně agresory, a 
ukázat, co se dělo po válce ze strany Čechů.

redakce Občasníku

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

Z HISTORIE FIRMY

Z HISTORIE FIRMY ANEB

JAK JSEM SE UČIL RYCHLE PRACOVAT

Bylo to kdysi v sedmdesátých letech a jako nosná tech-
nologie přetrvávalo v tehdejším Isolitu  přímé lisování na  
vertikálních hydraulických lisech.

 
Lisovací hmota byla sypká jako prášek, balená v pytlích a  

bylo nutné ji napřed slisovat na tablety velikosti  od  15 mm 
po 80 mm dle požadavku na vsázkovou váhu. Lisař obdržel 
technologický postup a úkony u lisu podle něho prováděl, 
nebo mírně  podváděl.

Mezi ně  patřilo hmotu  navážit, určit vsázku,  počet vklá-
daných tablet,  tablety předehřát ve vysokofrekvenčním 
ohřevu a následně je vložit  do otevřené formy. Pokud dílce 
obsahovaly kovové zálisky, matice nebo pouzdra, bylo nutné 
je ručně našroubovat na příslušné závitové kolíky  a vsadit 
do formy. Čas pro vytvrzení hmoty, to znamená doba, po 
kterou byla forma zavřena, byl dán tloušťkou stěny a dru-
hem hmoty. Pohyboval se asi od 3 do  8 minut , podle ve-
likosti dílce. Výkon  byl normován, tvrdicí čas určen, ale 
ve skutečnosti se snažil každý lisař normovaný čas  o něco 
zkrátit, aby  kusů vyrobil víc a aby si více vydělal. Dodnes 
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nevím, zda s tím už norma buď počítala, nebo to zkrátka 
vycházelo. Faktem je, že při příliš velkém zkrácení tvrdicího 
času vykazovaly  dílce vzhledové vady a byly proto nepou-
žitelné.

Činnost, jak vidno, to byla pestrá! Jeden lisař obsluhoval  
nejméně dva až tři lisy, takže bylo nutné počínat  si čile.

Osvětlím dnes nepochopitelný, dříve však naprosto  sa-
mozřejmý jev  - pomoc administrativních pracovníků ve 
výrobě. 

Zkrátka,  pokud lisovna nestíhala vyrobit plánovaný ob-
jem, chodili jsme  do výroby z konstrukce a jiných pracovišť 
na výpomoc  lisovat jako lisaři. Já sám jsem se vždy všemož-
ně snažil se s prací seznámit dopředu, všechno si to okouk-
nout, abych splnil normu. Podtext nebyl zachránit plán, ale 
nevypadat jako nešikovný trouba, který  má funkci jako ve-
doucí konstrukce a neumí dělat  rukama. Samozřejmě, že 
jsem byl vystaven pohledům, kritice a shovívavosti lisařů, 
kteří tu práci měli daleko víc v rukou než my. 

Jedním z nich byl pan Macan, špičkový lisař. Tak na něj 
jsem se vždycky  díval, jak to ten pan Macan dělá, že je 
tak skvělý?! Na první pohled pracoval strašně pomalu. Po-
malu se i otáčel, pomalu vkládal tablety, celkově pohled na 
něj působil jako monotónní ospalý proces. Mimochodem, 
u toho ještě kouřil, ale také poklidně, protože mu zůstával 
vždycky dlouhý popel na cigáru, dokonce  i ten popel odkle-
pával tak nějak pomalu.

Tak to já, mladík, jsem to vzal zhurta. U lisu jsem chodil 
rychle, a to tak blbě, že jsem v zápalu chůze několikrát přešel 
k sousednímu, úplně  jinému lisu. Ještě že tam nebyl lisař !!! 
Jo, a ještě kdyby to bylo jen jednou ! Tablety jsem si srovnal 
tak, abych na jedno hmátnutí tam dal všechny najednou. To 
sice jde, ale chtělo by to ještě šestý prst, takže samým spě-
chem jsem je rozsypal. Matičky jsem vkládal rychle -  bum 
,bum, bum -  a už byly tam. Jenže v tom fofru jsem jich tam 
omylem vložil pět místo osmi  a zmetek byl na světě.

Místo pilování přetoků u osminásobné formy  jsem chtěl 
použít jeden pohyb, jedním pohybem odstranit přetok, 
grád, a pak výlisky  vyjmout. Snažil jsem se to udělat na-
jednou . To se sice párkrát povede, ale taky přitom jedním 
pohybem srazíte, vyhodíte, osm výlisků za  lis, jen to fikne.

Takže po čase jsem zase zkoumal pana Macana  a změnil 
jsem názor. Pan Macan pracoval pomalu, protože měl po-
hyby vysoce promyšlené. Žádný nebyl zbytečný, dnešním 
slovníkem bychom řekli, že to byla vysoká racionalizace. 
Pan Macan si pomůcky a pracovní proces  šikovně a logicky 
rozdělil tak, že jednotlivé kroky na sebe navazovaly. Praco-
viště si uspořádal tak,aby měl všechno po ruce .

Něco se mně v budoucnu od něj podařilo napodobit, něco 
ne. I k této činnosti je potřeba  talent, šikovnost, kterou jsem 
neměl. Odnesl  jsem si ponaučení  - chceš-li  pracovat rych-
le, pracuj pomalu, ale efektivně .

Kdybyste někdy s něčím strašně moc spěchali nejen při 
fyzické práci, vzpomeňte si na pana Macana. Byl rychlejší!

Václav Vacek
Manažer Nástrojárny

„TAK TEĎ UŽ JE TO JASNÝ, ŽE LETOS POBĚŽÍ I ŘEDITEL!“

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

SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÉ 
AKCE

ANDRLŮV CHLUM

Jaro už je tu, tak co si udělat výlet a rozhlédnout se po naší 
krásné krajině! 
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Jedním z okolních vrcholů je Andrlův chlum, který se vy-
píná nad městem Ústí nad Orlicí a je významným vrcholem 
Kozlovského hřbetu. Vrcholovou část tvoří vápnité až slínité 
pískovce. Toto místo je pravidelně meteorologicky sledová-
no. Průměrná teplota vzduchu je zde 6,8°C. Severní svah 
kopce je protkán hustou sítí turistických tras: modrá –  vede 
z města přes Řehořův důl; žlutá –   Vlčím dolem; zelená – 
podél kaplí zdejší křížové hory. 

K modré turistické značce se váže i jedna zajímavá pověst. 
Když se po ní vydáte, projdete kolem kříže U Zabitého.  Na  
jeho vrcholu  je vytesán letopočet 1695 a nápis „ Jakub No-
wak z býka umrzel“. Připomíná nám starodávnou smutnou 
událost. Pověst vypráví, že zmíněný Jakub Novák byl ous-
teckým řezníkem a touto cestou vedl z Řetové býka určené-
ho na porážku. Nešťastnou náhodou  však byl  v těchto mís-
tech rozzuřeným býkem usmrcen. Kříž zde nechala postavit 
rodina usmrceného řezníka a dodnes se v těchto místech 
říká - U Zabitého.

Dominantou zdejšího vrcholu je rozhledna Stříbrná kra-
savice, která je vysoká 50 metrů. Jediná vyhlídková plošina 
se nachází ve výšce 34,6 metrů, při jejím zdolávání vás čeká 
183 schodů. Pokud je pěkné počasí, a to nás jistě po dlouhé 

zimě čeká, můžete z rozhledny vidět Králický Sněžník. Or-
lické hory zde máte  jako na dlani a Krkonoše a Českomo-
ravskou vrchovinu odtud také shlédnete. 

Historie  rozhledny je  velice zajímavá. 

V roce 1905 zde byla za podpory široké veřejnosti podle 
plánů stavitele Hernycha postavena ústeckým okrašlovacím 
spolkem třicetimetrová dřevěná věž. V roce 1918 však sho-
řela. Obnovy se ujal ústecký odbor klubu turistů. Kromě 
rozhledny zde však plánovali i turistickou chatu. Shánění 
finančních prostředků však nebylo lehké. V roce 1925  par-
dubický 1. železniční pluk  sem na krátký čas postavil cvič-
nou nákladní lanovou dráhu z Kerhartic. Chata byla pro 
veřejnost otevřena v roce 1940 spolu s provizorní dřevěnou 
věží, která však byla vzhledem k havarijnímu stavu demon-
tována v 60. letech 20. století. 

Teprve až v roce 1994 dokázalo Sdružení Andrlův chlum 
sladit zájmy všech zúčastněných a nechalo zde postavit pa-
desátimetrovou víceúčelovou komunikační kovovou věž. Ve 
výšce téměř  35m je na ní umístěna vyhlídková plošina. Ve-
řejnosti je rozhledna přístupná od roku 1996.
Přeji vám krásný výhled.

Lucka Pávková
SaM

Z HISTORIE SLUŽBY BLIŽNÍMU 
OD STAROVĚKU DO DNEŠNÍCH DNŮ
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Již před Kristovým narozením můžeme pozorovat a srov-
návat, jak se různé společnosti staraly o své potřebné. V Indii 
vznikaly první nemocnice roku 400 před Kristem v duchu 
Buddhova učení. Léčení bylo vnímáno jako osvobozování 
od zla. „Ošetřovatel musí být dobrotivý a obětavý vůči pa-
cientovi, musí být čistý myslí i tělem, schopný každé služby, 
kterou nemocný potřebuje, musí umět míchat léky, vařit, tr-
pělivě umývat nemocného, musí umět zvedat nemocného z 
lůžka a vodit ho při procházce, musí mít praxi v upravování 
lůžka. Musí být ochotný, trpělivý, musí poslouchat obdrže-
né příkazy, nikdy nesmí jednat svévolně“.

Ve starém Řecku – egejské civilizaci -  byl nemocný 
osobou bezcennou, která nestála za pozornost a nikdo se 
jí nezabýval. V pozdější řecké civilizaci již nalézáme organi-
zovanou zdravotní péči jak na domácí ošetřovatelské úrov-
ni, tak  na úrovni profesionální – chirurgické, i na úrovni 
empirické, kde pracovali léčitelé za nemalé zisky. Důležitou 
osobou tohoto období byl nepochybně Hippokrates. Jeho 
přísaha, předávána studentům lékařství spolu s diplomem, 
je základem lékařské etiky  a svou prostotou předčí všechny 
současné předpisy a nařízení.

Římské chrámy byly vyhledávaným místem nemocných, 
měly hodnotu nemocnic V rodinných ošetřovnách byli lás-
kyplně ošetřováni rodinní příslušníci, na rozdíl od otroků a 
služebnictva. Existovaly zde i lazarety pro vojsko.

Příchodem Ježíše Krista se změnil i pohled na chudobu 
– chudé a potřebné. Ježíš uzdravuje nemocné a pomáhá po-
třebným zcela nezištně. Je to pro něj důležitější  než do-
slovné zachovávání soboty. Nevyhýbá se trpícím, naopak, 
jako by je vyhledával. Pomáhá a uzdravuje  z „pouhé“ lásky 
k bližnímu. Z této ideje se rodí nová církev a spolu s ní i 
nová zdravotnická kultura. Láska k bližnímu nebyla pou-
hou dobročinností. Rodila se z eucharistie a vzkvétala ve 
společenství. Služba bližnímu měla stejnou váhu jako zvěs-
tování evangelia a modlitba. Křesťané však byli příliš „jiní“ 
než okolní pohanský svět. Veřejné mínění jimi pohrdalo, 
velká kultura je ignorovala. Později bylo křesťanství zakázá-
no a stát se křesťanem bylo životu nebezpečné.

Uplynulo několik staletí a říše římská, jež křesťany pro-
následovala, se nazývá říší křesťanskou, neboť její císař je 
křesťan. Zásada pomáhat chudým byla dokonce uzákoně-
na. Charitativní činnost se stala věcí veřejnou a pro ochra-
nu chudých byl ustanoven obhájce lidu. Zákon také chrá-
nil děti, vdovy a sirotky a umožňoval vznik charitativních 
organizací ( sirotčinců, nalezinců, nemocnic, diakonie…). 
Vznikají první kláštery, jejichž mniši rovněž pečují o chudé.

Výraz DIAKONIE značil jakoukoli službu, kterou církev 
prokazovala chudým. Později tak byly označovány světské 
budovy, v nichž tato péče probíhala. Zejména se zde po-
skytovala almužna, duchovní péče a hygiena. Péči zajišťo-
vali mniši nebo skupina laiků (diakonitae). Prostředky na 
provoz čerpaly diakonie z darů soukromníků a naturálií a 
peněžních podpor vrchnosti. Díky statkům si mohly získat 
také prostředky z prodeje zemědělských produktů. Církev se 
stává hlavní zárukou spravedlnosti, míru a pořádku. Chudí 
a potřební mají ve společnosti zcela jiné postavení než dříve. 
Je na ně nazíráno jako na „ chudé Kristovy, chudé Boží“. 

Církev o ně pečovala všelikými způsoby, prostřednictvím 
svých bratří a sester. Církev měla ve svých rukou velké bo-
hatství, podle různých místních zákonů však nejméně čtvr-
tina jejích statků byla určena chudým, sirotkům vdovám, 
malomocným. Toto bohatství láká k olupování církve. Po 
smrti Karla Velikého nastává v říši římské naprostý chaos. 
Rozmáhá se chudoba a bída, šíří se epidemie. Kláštery se 
stávají středisky sociální pomoci. Církev se snaží zadržovat 
důsledky válek a násilí. 

Počátkem 11. století se vznikem rytířských řádů vznikají 
i řády špitální pečující o nemocné, řády vykupující otroky či 
řády pečující o malomocné. Vznikají také lazarety, sloužící 
jako izolace nakažlivých nemocí. Stoletá válka, sucho a mo-
rové epidemie měly za následek obrovskou expanzi chudoby. 
Místo izolovaných klášterů buduje církev konventy v hustě 
obydlených centrech. 

15. století přináší období humanismu. Člověk – homo 
- podle něhož je toto období v dějinách nazýváno, však 
rozhodně nefiguruje na předním místě zájmu společnosti. 
Pokud ovšem neměříme velikost člověka podle honosných 
staveb, které měly zdůraznit moc a vysoké postavení toho 
či onoho panovníka. Gigantické nemocnice mohly pojmout 
až 300 pacientů, avšak ošetřování přestávalo být službou, 
nemocný už nebyl potřebným bratrem. Hmotný zájem pře-
važuje nad láskou k bližnímu a spolu s tím upadá i kvalita 
péče. Slovo „chudý“ dostává zcela jiný význam, než mělo 
ve středověku. Společnost v něm vidí povaleče, podvodníka 
a ničemu, pro nějž má jen pohrdání a odpor, a chudoba je 
vnímána jako neřest.

O tom, jak vypadaly nemocnice v polovině 19. století, 
by mohla vyprávět jedna z průkopnic moderního ošetřova-
telství Florence Nihgtingale. „V roce 1845 byly nemocnice 
místy bídy,  úpadku a špíny. Nemocniční vůně, pocházející 
z nečistoty a z nedostatku hygieny, byla pokládána za nevy-
hnutelnou a všeobecně byla tak silná, že kdo přicházel do 
těchto chodeb poprvé, byl zhnusen“.  Děs a hrůza, když na 
to dnešní člověk ze západní civilizace jenom pomyslí. Pro-
středí, do něhož by přišel i  zdravý člověk, tak nemá moc 
šancí odolat.

Ve 20. století se nachází nová a nová témata, kde je potře-
ba pomoci. Církve se angažují a pomáhají tam, kde stát na 
to nestačí nebo to neumí. Pomoc lidem na okraji společnos-
ti, jako jsou vězni, Romové, uprchlíci, prostitutky či osoby 
společensky nepřizpůsobivé  a duševně zaostalé. Tam, kde 
vládne bezpráví, nemoci, hlad a bída, v zemích, které zasáh-
ly ničivé přírodní katastrofy či pohromy z válek. Za příklad 
lze jistě uvést všeobecně známou Matku Terezu z Kalkaty, 
která  spolu se svými následovníky  se věnovala nejchudším 
z chudých podle Kristových skutků a jeho učení.

Čeští evangelíci toužili založit v českých zemích evange-
lickou diakonii po vzoru prvních starokřesťanských sborů. 
Tento záměr nebyl v Evropě ojedinělý, protože sousední 
Německo tuto myšlenku začalo od třicátých let naplňovat. 
„Bylo to logickým vyvrcholením dlouholetého farářské-
ho hnutí, které se označovalo jako vnitřní misie. Snahy o 
probuzení církví ke službě bližním byly v té době živé ve 
všech evropských zemích se silnou evangelickou tradicí“.  V 
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Německu byla z tohoto popudu založena první evangelická 
diakonie farářem Theodorem Fliednerem v městě Kaiser-
swerthu. V této instituci se vzdělávaly německé dívky pro 
práci pečovatelek – diakonek. Součástí vzdělávání byla vedle 
teorie rovněž dlouhodobá praxe a zkušební doba k získání 
vysvěcení za diakonku. Pro české dějiny diakonie stojí jis-
tě za připomenutí, že do Kaiserswerthu nastoupila k dia-
konickému vzdělávání také první česká dívka, sestra zná-
mého faráře Jana Karafiáta, autora známé knihy pro děti, 
Broučci. „Jeho sestra Marie Karafiátová z Jimramova byla 
v Kaiserswerthu dne 11. září 1865, po dlouhé výchovné a 
zkušební době vysvěcena za diakonku s tím úmyslem, aby 
podobnou práci zavedla ve své vlasti“.  V té době však neby-
lo pro vznik evangelické diakonie v Čechách dobré ovzdu-
ší. Evangelické církve řešily mnohé důležité i méně důležité 
spory, které neumožňovaly dát dostatečný impuls pro vznik 
České Diakonie. Marie Karafiátová, první diakonka, se tak 
založení nedočkala, neboť za necelé tři roky umírá. Za první 
průkopníky diakonie v Čechách můžeme považovat faráře 
z Krabčic, Václava Šubrta, který již v roce 1864 zřídil první 
stacionář pro děti a spolupodílel se na zřízení „Evangelic-
ké společnosti pro dobročinnost křesťanskou“. To však byly 
snahy a úspěchy spíše ojedinělé  a odrážela se v nich iniciati-
va i zájem jednotlivých farářů a ne celé církve. „Že se neda-
řilo založiti diakonii evangelickou u nás v této době, souvisí 
dojista s duchovním stavem našich evangelických církví a s 
přetěžkou jejich situací za reorganizace církve v době poto-
leranční“.  Evangelické církve jsou navíc na konci 19. století 
ve velmi těžké finanční a hmotné situaci, kterou musí před-
nostně řešit. Přesto však myšlenka založení České Diakonie 
už nezapadla a nadále se hledaly možnosti a cesty, jak toho 
docílit. Ještě jeden významný problém bránil v uskutečně-
ní plánu, a tím byl nedostatek ošetřovatelek – diakonek v 
Čechách. Sice mnoho dalších mladých děvčat absolvovalo 
diakonické vzdělávání v Německu a stalo se diakonkami, 
většina z nich však zůstávala pracovat a sloužit v německých 
evangelických sociálních ústavech a zařízeních. Až se nako-
nec našla odvážná a odhodlaná učitelka, paní Anna Kuče-
rová, která se rozhodla absolvovat nutný výcvik v němec-
kém diakonickém domě mateřském, aby po jeho úspěšném 
absolvování mohla v Čechách s podobnou prací započít. Po 
jejím návratu zřídily evangelické církve „prozatímní komi-
tét“, ve kterém zasedali zástupci církve bratrské, církve a.v., 
církve reformované a církve svobodně reformované. Komi-
tét měl tedy zástupce napříč evangelickými denominacemi, 
což bylo pro počátek 20. století charakteristické a příznač-
né. První zasedání tohoto výboru proběhlo 26. října 1903 
a o pět dní později, při následující schůzi, již přijímá sestru 
Annu Kučerovou za svou první diakonku. „Začala, ač sama, 
hned pracovati; vyhledávala nemocné, chudé a zanedbané 
příslušníky pražských sborů a sloužila jim, jak bylo možno“.   

Z počátku působení České Diakonie byla přijata zásada, 
že veškerá služba bude konána jako nevýdělečná, jako zá-
kladní a prostá služba křesťanské lásky všem trpícím. Zá-
roveň se počítalo, že  bude přirozeně podporována od veřej-
nosti, lidí, kteří mají sociální cítění a dobrou vůli. Diakonka 
Anna Kučerová nechtěla službu svazovat pod žádný církevní 

ani spolkový zákon, aby v rozvoji i práci nepřekáželo žádné 
nařízení ani osoby nezasvěcené a neznalé. Tento záměr však 
hned v počátku narazil na zásadní problém, kterým byly fi-
nance. Česká Diakonie totiž nedisponovala žádným základ-
ním kapitálem či fondem a rovněž porozumění a pochopení 
široké veřejnosti se dostávalo v dostatečné míře. Proto nako-
nec nezbylo zakladatelům nic jiného než přistoupit na za-
ložení spolku, jehož členové by svými členskými příspěvky 
přispívali na jeho činnost. 

Dokončení v příštím Občasníku.

Bc. Petr Haška
Ředitel střediska Diakonie CČE v Myslibořicích

poznámky
--------------------
1) MESSINA, R., Dějiny charitativní činnosti, Kostelní vydří: Kar-
melitánské nakl., 2005, str. 129
2) SCHWARZ, K., Historie uplynulého desetiletí Diakonie ČCE,  
sborník: Diakonie Českobratrské církve evangelické 1989-1999, Pra-
ha:Diakonie ČCE, 1999, str. 3
3) NOVOTNÝ, A., Česká Diakonie (Historická črta), 40. číslo Zprá-
vy České Diakonie, Praha: nakl. J. Šimek, 1928, str. 6
4) NOVOTNÝ, A., Česká Diakonie (Historická črta), 40. číslo Zprá-
vy České Diakonie, Praha: nakl. J. Šimek, 1928, str. 7

Z JABLONNÉHO NA HAITI
VÝSTAVA PROJEKTU PRAGA-HAITI

Od 10. do 31. března je možné navštívit výstavu o rozvo-
jové pomoci jablonské neziskovky Fidcon na Haiti. Projekt 
Praga-Haiti se specializuje na výstavbu studní v této nej-
chudší zemi západní polokoule. Návštěvníci výstavy v In-
focentru na Náměstí 5. května v Jablonném nad Orlicí 
se mohou těšit na výstavu mnoha fotografií, ručně malo-
vaných obrazů z Haiti a naleznou zde například i kapotu 
z legendární vétřiesky – V3S zde má svůj vlastní výstavní 
koutek. Mnoho vystavených jedinečných obrazů z Haiti 
nebo i haitský rum či káva je k dispozici k zakoupení.

Firma Isolit-Bravo přispěla také kromě zapůjčení vý-
stavních panelů darem několika desítek plastových nádob, 
které na Haiti slouží jak místním obyvatelům, tak pra-
covníkům projektu. „Krom kyblíků a beden od pana ředi-
tele z Brava nemáme na Haiti jiné nádoby. Používáme je na 
nářadí, vodu na mytí, betonování, vodu na zalévání pump 
apod.“ vysvětluje manažer projektu Praga-Haiti, Václav Va-
cek ml.

Rozvojový projekt Praga-Haiti pomáhá konkrétním způ-
sobem obyvatelům severozápadní části Haiti. Jedná se o 
velice chudý region s nedostatkem přirozených zdrojů 
pitné vody. Cílem současné etapy projektu je vystavět na se-
verozápadě ostrova v potřebných lokalitách několik desítek 
studní. Tím se mnohonásobně zvýší životní úroveň chudých 
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haitských venkovanů, kteří dodnes museli pro vodu chodit 
pěšky i sedm kilometrů. Za tímto účelem dopravili pra-
covníci projektu Praga-Haiti na ostrov nákladní auto Praga 
V3S a vrtnou soupravu a každý rok na Haiti vypravují dvě 
mise českých vrtařů, kteří na ostrově pracují většinou 2 – 3 
měsíce. „Během tří let se nám podařilo vybudovat celkem 
23 studní, které dávají pitnou vodu zhruba 20 000 Haiťanů. 
Místní obyvatelé jsou nadšení. Většina z nich má poprvé v 
životě zdroj pitné vody přímo v místě svého bydliště,“ dopl-
ňuje Ivo Roškanin, ředitel Fidcon.

Právě vrtání v nepřístupném terénu haitského venkova 
je jednou z těžkostí, které české vrtaře na Haiti potkávají. 
Mezi další překážky patří extrémní klimatické podmínky 
tropického ostrova, improvizované stravování či hygiena, 
nebo neexistence geologických map, které jsou pro vrtaře 
studní důležitou pomocí. „Vrtání studní na Haiti je opravdu 
náročné, pracovní podmínky i životní situace místních lidí 
jsou pro Evropana pouze těžko představitelné. Proto se sna-
žíme těmto lidem pomáhat,“ přiblížil své zkušenosti Filip 
Hlásný, český technik z Býště, který byl v rámci projektu 
Praga-Haiti na karibském ostrově již čtyřikrát.

Více informací na www.praga-haiti.cz. Vernisáž výsta-
vy s ochutnávkou Haitského rumu a filmem o projektu se 
uskuteční 10.3. v 15.00.

Václav Vacek mladší

NADAČNÍ FOND NADANÝCH

Nadační  fond nadaných / NFN/ byl založen dne 15.7.1995 
a jeho zřizovatelem se stala firma Isolit-Bravo spol. s r.o. a 
Město Jablonné nad Orlicí.

Cílem nadace je podpora nadaných žáků, učňů a studen-
tů, jejichž finanční situace jim neumožňuje další studium, 
podpora humanitárních organizací a podpora rodin a jed-
notlivců, kteří se ocitli ve finanční nouzi v důsledku zdra-
votních problémů.

Nadace může poskytnout  nenávratnou jednorázovou do-
taci na krytí nákladů při stážích či kurzech, pravidelnou ne-
návratnou dotaci na podporu studentů až do ukončení  stu-
dia, dále bezúročnou půjčku až do ukončení studia,kterou 
studenti splácí až po nástupu do zaměstnání. Též poskytuje 
jednorázové dotace potřebným rodinám.

Nadace se nevztahuje pouze na žadatele z města Jablonné 
nad Orlicí, ale i na žáky, studenty a potřebné  z přilehlých 
obcí a okolí.

Hlavním zdrojem nadace jsou příjmy podniku Isolit-
-Bravo,dalším zdrojem  jsou příjmy ostatních sponzorů. Od 
vzniku nadace roku 1995 do konce roku 2012 poskytla fir-
ma IB  částku 16,8 mil. Kč.

V roce 2012 obdržel Nadační fond nadaných  od firmy IB 
601 tis. Kč a od Města Jablonné nad Orlicí 50 tis.Kč.

- studenti obdrželi dary celkem v hodnotě 51 tis. Kč a 
půjčky 65 tis. Kč

- humanitární a veřejně prospěšné organizace obdržely        
4 37 tis. Kč

- rodiny pro financování asistence postižených dětí              
196 tis. Kč 

Na zasedání správní rady NFN  dne 31.11.2012 bylo sta-
noveno a schváleno, že se  vedením účetnictví  od 1.1.2013  
se pověřuje  firma  Isolit-Bravo spol. s r.o.

Do roku 2013 přeji NFN  mnoho úspěchů.

Renáta Bartošová
finanční účetní

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 
NA POMOC POTŘEBNÝM

Mezi největší organizace, které se zabývají v České re-
publice dobročinností, patří Charita Česká republika, což 
je nestátní nezisková organizace. Jejím posláním je charita 
neboli „milosrdná láska“,  která pomáhá bližním v nouzi bez 
ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti a náboženství 
- lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo na okraji 
společnosti. 

V našem regionu působí Oblastní charita Ústí nad Or-
licí, která svoji činnost rozvíjí od roku 1992 a nepřetržitě 
tak pomáhá potřebným na území okresu Ústí nad Orlicí. 
Jde zejména o pomoc starým lidem, osobám se zdravotním 
a mentálním postižením, rodičům s dětmi, dětem a mláde-
ži, sociálně slabým rodinám, opuštěným, lidem bez přístřeší, 
osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprch-
líkům.

Provoz Oblastní charity je částečně financován z výtěžku  
Tříkrálové sbírky, která si od svého vzniku v roce 2001 zís-
kala u občanů důvěru. Pro Charitu je důležitým příjmem, 
ze kterého může podporovat některé své služby. Tato akce 
je založena na spolupráci Charity, měst a obcí, farností 
i  spolků, např. skautů, a zejména asistentů v jednotlivých 
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místech. Se sbírkou v regionu nezištně pomáhá cca 1600 
dobrovolníků. 

Tříkrálová sbírka ale není jen samotným vybíráním pe-
něz. Zejména starší lidé se už dlouho těší na „královské“ 
přání štěstí, zdraví a pokoje do nového roku: „Každý rok 
na ně čekám, už si to bez nich nedovedu představit. Jezdím 
sem na chalupu z Prahy, tam jsem to nezažila,“ říká paní 
zmalé vesničky a její sousedka dodává: „Taky na ně pokaždé 
čekám. Oceňuji, že děti stále chodí, udržují tradici svátku 
Tří králů i soudržnost obce.“

V roce 2013 bude výtěžek použit na následující činnosti:
- provozní náklady Občanské poradny v Ústí nad Orlicí 

a čtyř jejích kontaktních míst v okrese 
- provozní náklady sociálně aktivizační služby pro rodiny s 

dětmi „Šance pro rodinu“ 
- úprava suterénních prostor pro Charitní ošetřovatelskou 

službu v Ústí nad Orlicí 
- provozní náklady Rodinného centra Kopretina Sloupnice 
- stavební úpravy Centra pod střechou v Letohradě
- materiálové dovybavení Centra sociálních služeb v Lanš-

krouně
- fond na rozvoj a rozšíření stávajících projektů
- přímá pomoc potřebným rodinám

Letos se v okrese Ústí nad Orlicí vybral 1.943.681 Kč. 
Tuto částku pomohlo shromáždit celkem 458 skupinek. 
V Jablonném nad Orlicí a okolí se vybrala tato částka:

                                           Kč
Jablonné nad Orlicí            61.310,-
Jamné nad Orlicí               14.796,-
Orličky                              10.200,-
Čenkovice                           5.200,-
Sobkovice                            7.423,-
Těchonín                           15.741,-
                                        114.670,-

O činnosti Oblastní charity je možno se informovat na 
www. http://uo.charita.cz/

Vojtěch Náhlík
konstruktér Nástrojárny

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

VSTUPY FIREM 
Z REGIONU

JAKÉ PEČIVO NABÍZÍ NAŠE KANTÝNA?
To, že se dováží pečivo z Pekárny Nekoř, zjistil každý, kdo 

chodí do naší kantýny nakupovat. Proto vám něco o pekař-
ství pana Adamce sdělím.

Pekárna funguje od roku 1906 a řemeslo se dědí z otce na 
syna. V roce 1944 pan Karel Adamec nechal postavit novou 
pec, která slouží v téměř nezměněné podobě dodnes. Tato 
pec od firmy Brázda z Prostějova je na uhlí. Topí se mimo 
pečicí prostory. V topeništi jsou topná tělesa naplněná ze 
dvou třetin destilovanou vodou. Takto se převádí teplo z to-
peniště, kde se konec trubky nahřívá, do pečicího prostoru. 
Přestože pára nepřichází do styku s pečivem, nazývá se tento 
typ parní pecí. Má dva pečicí prostory. Do pece se na jedno 
zasazení vejde 200 kusů housek na 10 plechách či 48 malých 
nebo 36 velkých vánoček.     Pečivo se do pece sází i vyndává 
ručně pomocí lopat.

Tato malá pekárna nabízí housky, chleba a různé druhy 
sladkého pečiva, např. koláče a vánočky. Nejvíc jsou ale vy-
hlášené svatební koláčky, které jsou opravdu velice výborné, 
a není rodiny v Nekoři, která by je neochutnala. 

Práce v pekárně není  žádný med, musí se pracovat celou 
noc, aby ráno bylo v obchodech pečivo čerstvé. Proto obdiv 
zaslouží všichni zaměstnanci, kteří se o to starají.

Petra Novotná
montáž

SPOLUPRÁCE FIRMY ISOLIT BRAVO 
JABLONNÉ NAD ORLICÍ A PSŠ 
LETOHRAD
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V celé ČR i v Pardubickém kraji je stále větší nedostatek 
technicky vzdělaných středoškoláků, zvláště lidí s výučním 
listem a maturitou. To konstatovalo i jednání u kulatého 
stolu, které se uskutečnilo 30. ledna 2013 v Pardubicích za 
účasti zástupců odboru školství a kultury KÚ v Pardubi-
cích, úřadu práce, deseti odborných škol i osmi význam-
ných strojírenských podniků kraje. 

To je samozřejmě stav, který je značně znepokojující. Ten-
to stav se rozhodly změnit strojírenské a elektrotechnické 
firmy z regionu Letohradska. Ve spolupráci s MěÚ Letohrad 
a SOU Průmyslové střední školy Letohrad vypracovávají 
konkrétní podobu motivačního programu, který chce žáky 
9. roč. ZŠ přesvědčit o tom, že pokud si vyberou strojíren-
ské a elektrotechnické obory na SOU v Letohradě, mají ti 
šikovní jistotu, že u nich po vyučení naleznou perspektivní 
a slušně placené zaměstnání. Do společného programu se 
přihlásily tyto významné firmy regionu Orlicka: Isolit Bra-
vo Jablonné nad Orlicí, Bühler Žamberk, OEZ Letohrad, 
Rieter Ústí nad Orlicí, ZEZ Silko Žamberk a Forez Ostrov. 

Toto je jen jeden ze způsobů spolupráce firmy Isolit Bravo 
Jablonné nad Orlicí a Průmyslové střední školy v Letohradě 
zastoupené pracovištěm SOU Letohrad. Vzájemná spolu-
práce je ale mnohem širší. Jen namátkou mi dovolte uvést 
některé další formy spolupráce. Firma umožňuje žákům od-
borné exkurze, podílí se na podpoře „Soutěže odborných 
dovedností žáků“, které SOU Letohrad pořádá. V roce 2012 
jsme organizovali regionální soutěž odborných dovedností 
oboru nástrojař, na které naši žáci obsadili v soutěži jednot-
livců první dvě místa (1. místo - Adam Pomikálek, 2. mís-
to Václav Valouch, 3. místo Lukáš Coufal  z ISŠT Vysoké 
Mýto). Soutěže se zúčastnilo 8 škol. Žáci soutěžili v jednot-
livcích a v dvoučlenných družstvech. Pořadí v družstvech 
bylo následující 1. místo PSŠ Letohrad, 2. místo ISŠT Vyso-
ké Mýto, 3. místo SPŠ Trutnov.

V tomto roce jsme ve dnech 5. a 6. března organizovali 
regionální soutěž odborných dovedností oboru elektrikář-
-silnoproud, na které naši žáci obsadili v soutěži jednotlivců 
5.  (Jan Lovětínský) a 10. místo (David Olšar). Soutěže se 
zúčastnilo 10 škol. Žáci soutěžili v jednotlivcích a v dvou-
členných družstvech. Pořadí v družstvech bylo následující 1. 
místo SŠZE a SOU CHKT Kostelec n. Orl., 2. místo PSŠ 
Letohrad, 3. místo VOŠ a SŠT Česká Třebová.

Škola byla v letech 2009 – 2012 zapojena do projektu Par-
dubického kraje „Prohloubení spolupráce odborných škol a 
zaměstnavatelů v Pardubickém kraji“. V rámci tohoto pro-
jektu vykonávali pedagogičtí pracovníci stáže ve firmách. 
Zde bych chtěl poděkovat firmě Isolit Bravo Jablonné nad 
Orlicí, že umožnila našemu mistrovi odborného výcviku 
panu Milanu Balajovi týdenní stáž, která byla pro něho ve-
lice přínosná.

Velké díky bych chtěl vyjádřit firmě za podporu škole v 
projektu UNIV 2 KRAJE,  ŠKOLY - CENTRA CELOŽI-
VOTNÍHO UČENÍ. V podmínkách PSŠ Letohrad tento 
projekt znamená, že jak pracoviště SPŠ v Komenského ulici, 
tak pracoviště SOU v Ústecké ulici vytvoří celkem tři vzdě-
lávací programy pro vzdělávání dospělých. První program 
měl název „Metody programování, obrábění a dokončova-
cích prací ve strojírenství“. Zde firma Isolit Bravo Jablonné 
nad Orlicí pomohla podpořit jak vlastní sestavení vzděláva-
cího programu, tak se hlavně aktivně zapojila do jeho ově-
řování. 

Určitě bych mohl takto pokračovat v popisování dalších 
forem podpory a spolupráce mezi školou a firmou Isolit Bra-
vo.

Řekl bych, že by to ale za chvíli již bylo docela nudné, a 
tak mi na závěr dovolte poděkovat za podporu, kterou škola 
ve firmě Isolit Bravo Jablonné nad Orlicí má. Zejména bych 
pak chtěl poděkovat za bezvadně fungující spolupráci panu 
Martinu Šlesingrovi. Věřím, že i v budoucnosti bude úzká 
součinnost obou subjektů pokračovat a podle možností se i 
prohlubovat  jak ku prospěchu PSŠ Letohrad, tak i Isolitu 
Bravo.

Ing. Martin Prikner
ředitel Průmyslové střední školy Letohrad
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„USVĚDČILA JSEM HO Z NEVĚRY LEHCE. POŘÁD JAKO BĚHAL 
S VÝROBKY Z BRAVA DO SERVISU A PŘITOM PŘECE KAŽDÉ 

MALÉ DÍTĚ VÍ, ŽE JSOU TÉMĚŘ BEZPORUCHOVÉ!“

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

TURISTICKÉ 
ZAJÍMAVOSTI

POD SUCHÝM VRCHEM

Při slavnostním otevření Kramářovy chaty na Suchém 
vrchu v červenci 1928 byla k popularizaci kraje pod Orlic-
kými horami vydána knížka Pod Suchým vrchem. Vyšla 
nákladem odboru Klubu československých turistů v Jablon-
ném nad Orlicí v roce 1927,vytištěna Jindřichem Adámkem 
v Prostějově. Na její grafické úpravě se podílela firma Hus-
nik a Häusler z Prahy-Žižkov.Většinu textu napsal profesor 
Josef Simon, na  obrazové části se podíleli akademičtí malíři 
Bohumil Hradečný a Alois Kalvoda.

V úvodu publikace najdeme stručnou historii odboru Klu-
bu českoslo-venských turistů v Jablonném nad Orlicí a jmé-
na členů stavebního výboru, který dohlížel na stavbu Kra-
mářovy chaty. Krátký článek o historii a současnosti města 
napsal ředitel školy Otakar Masný. Další kapitola je věno-
vána farmě pro chov stříbrných lišek (majitel farmy Jindřich 
Kincl byl provozovatelem rozhledny ve městě a její vstupné 
tvořilo příspěvek na činnost KČT). Následuje  předmluva 
profesora Josefa Simona a jeho vyznání kraji svého mládí. 
Připomeňme si osudy autorů této publikace a její obsah. 

Profesor Josef Simon věnoval tuto knihu významné osob-
nosti kraje pod Orlickými horami - JUDr. Jindřichu Štem-
berkovi. Byla to právě jeho osobnost, která inspirovala auto-
ra a měla mu pomoci při psaní článků. Jindřich Štemberka 
se narodil 28.března 1867 v Pecce u Nové Paky v početné 
rodině chudého tkalce. Ve čtrnácti letech odešel studovat na 
osmileté gymnázium do Jičína. 

Následovala vysokoškolská studia na právnické fakultě 
české univerzity v Praze (1888-1892). Po absolvování rigo-
rózních a státních zkoušek krátce působil jako advokátní 
koncipient v Sušicích a ve Dvoře Králové nad Labem. V roce 
1896 se jeho novým působištěm stala advokátní kancelář 
JUDr.Smrtky v Rychnově nad Kněžnou.V lednu 1900 si 
otevřel vlastní samostatnou advokátní kancelář. Angažoval 
se v politice - vstoupil do České strany pokrokové, za kterou 
byl v roce 1907 zvolen poslancem sněmu království Českého 
za Žambersko. Mezi jeho blízké přátele patřili T.G.Masa-
ryk, J.Herben, J.S.Machar nebo A.Jirásek. Pro své názory a 
postoje byl sledován c. a k. policií. Koncem 1.světové války 
byl členem České státoprávní demokracie. Po vzniku ČSR 
byl zvolen a krátce vykonával funkci předsedy Okresního 
národního výboru v Rychnově nad Kněžnou (1918 – 1919). 
JUDr. Jindřich Štemberka se zapojil do společenského a kul-
turního života – psal povídky a básně inspirované životem 
lidí a krajinou Orlických hor, pořádal přednášky nejen o 
politice,ale i o historii a kultuře českého národa. Nej-většího 
uznání si zasloužila jeho práce pro KČT – napsal několik 
turistických průvodců. V roce 1915 koupil německou hor-
skou boudu v Deštném v Orlických horách a otevřel ji jako 
českou turistickou chatu Panorama.Na jeho popud k ní byla 
vyznačena turistická cesta z Rychnova nad Kněžnou,která 
dnes nese jeho jméno. V roce 1919 se stal předsedou Orlické 
župy KČT.

Za svoje životní dílo považoval vytyčení Jiráskovy turis-
tické cesty,spojující tehdy Nové Město nad Metují a Jablon-
né nad Orlicí a  slavnostně otevřené 31.července 1921 (dnes 
nejdelší hřebenová turistická cesta východních Čech spojuje 
města Broumov a Litomyšl).Stal se iniciátorem postavení 
české turistické chaty na Šerlichu, která byla slavnostně ote-
vřena jeho projevem 27.září 1925. 

JUDr. Jindřich Štemberka zemřel nečekaně 3.října 1926 v 
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Rychnově nad Kněžnou.

Profesor Josef Simon se narodil 5.ledna 1882 v Klášterci 
nad Orlicí č.1 v rodině učitele Antonína Simona a jeho ženy 
Františky, rozené Neškudlové. Základní vzdělání získal v 
místě svého naro-zení. Už od dětství byl svými rodiči veden 
k četbě literatury,učil se taky hrát na housle a na klavír. Jeho 
láska k divadlu a zpěvu pocházela právě z tohoto období. 
Středoškolská studia absolvoval na Gymnáziu v Rychnově 
nad Kněžnou od září 1893 do 24.června 1901.Na pražské 
universitě studoval v letech 1901-1906. Na přání svého otce 
začal studovat na  právnické fakultě, ale po roce přešel na 
filozofii a zvolil si zaměření na dějepis a zeměpis. Státní 
zkoušky absolvoval v letech 1906 – 1908 a poté se  věno-
val kariéře středoškolského učitele. Působil na středních 
školách a na gymnáziích ve Dvoře Králové nad Labem,v 
Domažlicích,v Pelhřimově,v Kutné Hoře,v Novém Bydžově 
a na Královských Vinohradech.V roce 1919 se jeho novým 
působištěm stal Prostějov – 3 roky učil na reálce,dalších 11 
let na gymnáziu. Poznal tu i svoji budoucí ženu učitelku 
Pavlu, rozenou  Protivanskou,s kterou vychovával dceru 
Dagmar a syna Lubomíra.Od 1.září 1933 se stal profesorem 
Rašínova gymnázia v Hradci Králové.

V roce 1939 odešel do důchodu, ale i nadále se věnoval 
osvětové a literární činnosti. Jeho jméno bylo spjato s mno-
ha  kulturními a veřejnými spolky v Prostějově (KČT,Klub 
přátel umění,muzeum) a v Hradci Králové (KČT, regionál-
ní a národopisná komise osvětové rady,kronika města,sdru-
žení Starý Hradec Králové,Spolek pro udržování válečných 
památek  na bojišti královehradeckém z roku 1866,správce 
historické sbírky r.1866 v hradeckém muzeu).Přispíval také 
svými články do novin a časopisů,  např.Hlasy z Hané,Po-
-krok, Časopis Společnosti přátel starožitností českých,Ča-
sopis turistů, Turistický obzor,Kraj královéhradecký,Králo-
véhradecko,Krása našeho domova, Lidové proudy,Osvěta 
lidu aj. Od studentských let byl činný v divadelních spol-
cích –jako dramaturg a režisér, psal kritiky a divadelní hry 

(Divadelní krev, Rokoko,Tři gracie, Hřích paní majorové). 
Největšího uznání se mu dostalo za knihy popisující jeho 

putování po různých oblastech Čech a Moravy,ale i za popi-
sy cest v zahraničí. Napsal  několik odborných prací o prus-
ko-rakouské válce v roce 1866. Našemu kraji věnoval tyto 
publikace: Na českovýchodním pomezí (1925), Od kolébky 
českobratrské ke Králickému Sněžníku (1927),Pod Suchým 
vrchem (1927),Jablonné nad Orlicí ve válečném roce 1866 
(1929). 

Profesor Josef Simon zemřel 10.července 1966 v Hradci 
Králové a byl pochován v rodinném hrobě v Jablonném nad 
Orlicí.

Pavel Kalous
Jablonné nad Orlicí

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

PŘES HRANICE

ROZMOWA Z KSIĘDZEM IRENEUSZEM 
SZOCIŃSKIM, POLSKIM PROBOSZCZEM 
PARAFII BYSTŘEC.

1) JAK DŁUGO TRWA PRACA KSIĘDZA W CZECHACH? W JAKI 
SPOSÓB KSIĄDZ TU TRAFIŁ? CZY BYSTREC JEST PIERWSZĄ ZA-
GRANICZNĄ PARAFIĄ?

W Czechach przebywam od Września 2006 roku.  Bystřec 
jest moją pierwszą zagraniczną parafią; zostałem tutaj 
oddelegowany przez mojego biskupa, który mnie wysłał ze 
względu na długotrwałą współpracę diecezji Wrocławskiej i 
Hradec Kralove.

V Česku jsem od září roku 2006. Bystřec je moje první za-
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hraniční farnost; do Čech jsem přišel na základě poslušnosti 
svého biskupa, který mne poslal na základě dlouhodobé spo-
lupráce diecéze Wroclaw a Hradec Králové.

2) CZYM RÓŻNI SIĘ PRACA KSIĘDZA W POLSCE OD PRACY W 
CZECHACH? CZY SĄ JAKIEŚ ZNACZĄCE RÓŻNICE?

W  tym roku będę obchodził 15-lecie swoich święceń 
kapłańskich i muszę powiedzieć, że nie widzę w posłudze 
dużych różnic. Kościół rządzi się swoim prawem, 
kalendarzem liturgicznym, zwyczajami. Ksiądz pełniący 
posługę za granicą musi się podporządkować zwyczajom i 
tradycji kraju, w którym przebywa. Ja nie miałem z tym 
wielkich trudności ponieważ pochodzę z Lądka Zdroju, 
który znajduje się kilka kilometrów od czeskiej granicy. 
Pierwsza parafia, w której pełniłem posługę znajdowała się 
10 kilometrów od Broumova.

Protože letos si připomenu 15.výročí svého kněžského svěce-
ní, nevidím ve službě žádný velký rozdíl. Církev se řídí svým 
právem, liturgickým kalendářem, zvyky . Kněz v zahraničí 
má se řídit zvyky a tradicemi země, kde bydlí. Pro mě to ne-
bylo těžké protože pocházím z Ladek Zdroju, který je několik 
kilometrů od hranice s Českem. První farnost ve které jsem 
působil se nacházela 10 kilometrů od Broumova.

3) JEST KSIĄDZ ODPOWIEDZIALNY ZA KILKA KOŚCIOŁÓW, DU-
CHOWNY I MENADŻER ZARAZEM CZY TAK TO MOŻNA OKREŚLIĆ?

Jeszcze jako wikariusz bardzo chciałem mieć pod swoją 
pieczą wiele kościołów i zabytków. Tak mi Pan Bóg 
pobłogosławił, że jestem w chwili obecnej odpowiedzialny 
za pięć kościołów i trzy żywe parafie. Powierzchnia moich 
parafii to prawie 5.500 hektarów. Są to parafia Bystřec, 
gdzie obecnie mieszkam, Výprachtice i Horní Heřmanice, 
kościół w Valteřicích i kaplica w Mezilesí. Pracę księdza 
w Czechach można określić nie tylko jako duchową, ale 
i menadzerską. Trzeba umieć dobrze organizować prace, 
zabezpieczyć finanse, zorganizować koncert, po części być 
murarzem,  malarzem, konserwatorem, ogrodnikiem……

Ještě jako kaplan jsem si moc přál mít pod sebou hodně kostelů 
a památek. Tak mi Pán Bůh požehnal, že mám na starosti 
pět kostelů a tři živé farnosti. Rozloha mých farností je té-
měř 5.500 hektarů. Jsou to farnosti Bystřec, kde bydlím, Vý-
prachtice a Horní Heřmanice, kostel ve Valteřicích a kaple v 
Mezilesí. Práce kněze  v Česku je nejen duchovní, ale i mana-
žerská. Je potřeba být schopným správně zařídit brigádu, za-
jistit finance, zařídit koncert, chvíli být zedníkem, malířem, 
opravářem, zahradníkem, ……..

4) BUDOWA WIEŻY NA ŚNIEŻNIKU, WIEM ŻE JEST KSIĄDZ W 
TEN PROJEKT MOCNO ZAANGAŻOWANY. CZY MOŻE NAM KSIĄDZ 
PRZYBLIŻYĆ KILKA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH TEGO PRZED-
SIĘWZIĘCIA?

Całe moje dzieciństwo oglądałem Śnieżnik z polskiej strony, 

teraz odwrotnie – z czeskiej strony. Wiele razy byłem na 
Śnieżniku. Dlatego też zaangażowałem się po obu stronach 
w działania związane z budową wieży na Śnieżniku. W 
chwili obecnej są załatwiane konieczne pozwolenia aby w 
końcu zaczęło się na Śnieżniku coś dziać. Zaproponowałem, 
aby wieża była „ciepła“ –  posiłki, noclegi dla turystów, 
toalety i zaplecze dla gości. Zaproponowałem również aby 
była to wieża trzech narodów – niemieckiego, polskiego i 
czeskiego.

Celé moje dětsví jsem se díval na Sněžník z polské strany, nyní 
je to obráceně – z české strany. Několikrát jsem na Sněžníku 
byl.  Proto jsem se zaangažoval z jedné i druhé strany do akce 
na stavbu věže na Sněžníku. Nyní se projednávají nutná po-
volení, aby se konečně na Sněžníku něco začalo dělat. Navr-
hoval jsem, aby věž byla „teplá“ – občerstvení, ubytování pro 
turisty, toalety a zázemí pro návštěvníky.  Navrhoavl jsem, 
aby to byla věž tří národů – německá, polská, česká.

5) OD DZIEKANA Z MIĘDZYLESIA WIEM O PLANACH POLSKO-
-CZESKICH KATOLICKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ. CZY MOŻE NAM 
KSIĄDZ TEN TEMAT TROSZECZKĘ PRZYBLIŻYĆ.

Wraz z Międzyleską parafią organizujemy wspólne polsko-
czeskie przeżywanie procesji Bożego Ciała. Z każdym 
rokiem zainteresowanie wiernych rośnie, po czeskiej stronie 
udział bierze coraz większa ich liczba. W ten sposób znosimy 
granice nie tylko między krajami ale również granice w 
ludzkich sercach.

Spolupráce s farností  v Międzylesiu je polsko – české prožívá-
ní procesí Božího Těla.
Každým rokem je zájem věřících  větší , z české strany se 
účastní stále více věřících. Tím pádem se ruší nejen hranice 
mezi státy, ale z hranice v srdcích lidí.

6) WSPÓLNE WYCIECZKI Z PARAFIANAMI, WIEM ŻE BYŁO ICH 
WIELE. JAKIEŚ CIEKAWE WSPOMNIENIA Z TYCH WYPRAW?

Chętnie wraz z parafianami podróżuję jako przewodnik po 
Polsce. Byliśmy w Częstochowie, Krakowie we Wrocławiu, 
zwiedziliśmy także Ziemię Kłodzką. W tym roku 
przygotowuję pielgrzymkę do Velehradu.

Rád s farníkama cestuji jako průvodce po polské zemi. Byli 
jsme v Czestchowie, Krakowie, po Kladské zemi, ve Wrocla-
wi. Letos připravuji pouť na Velehrad.
 
7) WIEM O KSIĘDZA PLANACH DOTYCZĄCYCH ORGANIZAC-
JI MSZY, KTÓRA BĘDZIE ODPRAWIANA W JĘZYKU CZESKIM W 
ZABYTKOWYM DREWNIANYM KOŚCIELE W KAMIEŃCZYKU, TO 
BARDZO CIEKAWA INICJATYWA. MYŚLĘ, ŻE WIELU NASZYCH 
PRACOWNIKÓW CHCIAŁOBY 
WZIĄĆ W NIEJ UDZIAŁ. CZY ZNANY JEST JUŻ KONKRETNY TER-
MIN?

Wielkim życzeniem parafian i przyjaciół jest organizacja 
mszy świętej w Kamieńczyku, w planie mamy miesiąc 
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kwiecień. Termin jeszcze doprecyzujemy. Z chęcią tą mszę 
odprawię, ponieważ muszę się przyznać, że nigdy jeszcze w 
tym kościele nie byłem.

Velkým přáním farníků a přátel je, aby byla mše svatá v kos-
tele v Kamieńczyku, v plánu máme měsíc duben. Termín 
bude upřesněný. Rád tuto mši odsloužím, protože se musím 
přiznat, že v tomto kostele jsem ještě v životě nebyl.

8) JAKIE ŻYCIOWE MOTTO KSIĘDZU PRZYŚWIECA?

Yhmm.. myślę że brać życie z uśmiechem i całkowicie ufać 
Panu Bogu, ponieważ w swoim życiu przekonałem się, że 
tam gdzie człowiek zamyka drzwi, Bóg otwiera okno.

Yhmm ..  myslím že brát život s úsměvem, být plný důvěry v 
Pána Boha, protože jsem ve svém životě poznal, že tam kde 
člověk zavírá dveře, Bůh otvírá okno.

9) KIEDYŚ NA ŁAMACH NASZEGO CZASOPISMA OPISYWAŁEM 
SWOJE PRZYGODY Z JĘZYKIEM CZESKIM, CZY KSIĄDZ MOŻE NAM 
OPOWIEDZIEĆ O SWOICH ZABAWNYCH DOŚWIADCZENIACH?

Języki polski i czeski mają wspólne korzenie, ale niektóre 
słowa mają inne znaczenia, dlatego należy uważać. Kiedy 
potrzebuję coś kupić nie idę do piwnicy (sklep) tylko do 
obchodu. W Polsce nie poszukuję czerstwego chleba.
 
Čeština a polština mají společné kořeny, ale některá slova 
mají jiný význam, proto je potřeba být opatrný. Když potře-
buji něco nakoupit nejdu do sklepa, ale do obchodu. V Polsku 
nehledám čerstvý chleba. 

10) W JAKI SPOSÓB SPĘDZA KSIĄDZ SWÓJ WOLNY CZAS? CZY 
JEST TO JAKIEŚ HOBBY?

Uwielbiam góry, dlatego też bardzo dobrze się w nich czuję. 
Chętnie jeżdżę na nartach i na rowerze jeżeli jest czas. 
Ostatnimi czasy moim ulubionym sportem są wyprawy 
do garażu i z powrotem. Chętnie odwiedzam swoich 
znajomych. Jak mówię, wszędzie jest blisko a w dzisiejszych 
czasach 1.000 kilometrów nic nie znaczy.
 
Korzystając z okazji chciałbym zaprosić wszystkich chętnych 
na mszę świętą, która jest odprawiana w każdą niedzielę w 
Bystřeci o godzinie 8:00, w Výprachticích o godzinie 9:30 
i w Horních Heřmanicích o godzinie 11. Harmonogram 
można również znaleźć na stronie internetowej : www.
farnost bystrec.cz    

Mám moc rád „kopečky“ , proto se tady moc dobře cítím. Rád 
lyžuji, jezdím na kole- jak je čas.
V poslední době je moje oblíbený sport  - do garáže a zpátky. 
Rád chodím navštěvovat své známé.
Říkám, že je všude blízko a 1.000 kilometrů je v dnešní době 
nic.

Při té příležitosti srdečně všechny zvu na mši svatou , která 

je každou neděli v Bystřeci v 8 hodin, ve Výprachticích v 9:30 
hodin a v Horních Heřmanicích v 11 hodin. Pořad bohoslu-
žeb je také na webových stránkách : www.farnost bystrec.cz

Z księdzem ThMgr. Ireneuszem Szocińskim rozmawiał Se-
bastian Plaskonka

SUDETSKÝ SVRŠEK

Nedávná prezidentská kampaň se mi v závěru už příliš ne-
líbila. Populista těžké váhy, mistr výřečnosti mající (mnoh-
dy i lživou či hloupou) odpověď na každou otázku, Miloš 
Zeman, válcoval v televizních rinzích s očividnou námahou 
mluvícího Karla Schwarzenberga, který podle oficiální sta-
tistiky nelhal a podle zdravého selského rozumu se ani příliš 
nepodbízel. Milošovy háky, klinče, direkty, ale také podpá-
sovky  létaly a chudák Karel  je  jen schytával, od začátku 
zahnaný ve svém rohu. Nechci teď spekulovat, co jsme to za 
národ, když jsme si  zvolili Miloše. 

Chtěl bych se vyjádřit k jedné Zemanově podpásovce, 
kterou jeho část publika doprovázela souhlasným temným 
mručením, nadrženým dupáním a nadšenými výkřiky. Celé 
to bylo nedůstojné dnešní doby, demokratické společnosti  
a Evropské unie. Připadal jsem si jako o mnoho let zpát-
ky při projevu komunistického papaláše z padesátých let: 
Miloš Zeman totiž vytáhl klasickou sudetoněmeckou kartu. 
Úměrně jeho prezentaci bych ji nazval ošoupaným sudet-
ským spodkem. Protože se touto tématikou nepatrně zabý-
vám, rád bych vás pozval na přednášku do Atria  14. června, 
kde bych chtěl bez dupání, mručení a výkřiků shrnout fakta 
a provětrat léta zažité názory a myšlenková schémata. A to 
z obou stran. Pokusím se proti obehranému  sudetskému 
spodku  postavit lepší, více pravdivou a  co možná férovou 
kartu. Snad právem ji pracovně nazvu sudetským svrškem. 

Do té doby alespoň Svrškův úvod.

Od malička jsem žil stejně jako moji předkové z otcovy 
strany v Jablonném nad Orlicí. Městečko mělo vždy přes 
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90% českých obyvatel, ale od něj na sever v bezprostřední 
blízkosti ležící vesničky, jako například Těchonín (Linsdor-
f),Mladkov (Wichstadtl), Orličky (Adlerdörfler)  či městeč-
ko Králíky (Grulich) a jiné mívaly až 90% českých Němců.  
Jablonné samotné mělo dokonce spadnout do německého 
záboru po Mnichově a jen shodou šťastných náhod se tak 
nestalo (viz Občasník -  Vánoce 2012). Nicméně, jak zná-
mo, pomohlo to jenom na půl roku. Národnostní otázka 
tak zde byla vždy nanejvýš citlivá. Ale proč? Nešlo to dělat 
nějak jinak, lépe? Jsem přesvědčen, že ano. Pro příklad jsem 
nemusel jít daleko. Stačil mi ten z vlastní rodiny.

Můj dědeček, uznávaný  jablonský obchodník, byl od 
útlého dětství úplným sirotkem. Zůstaly  v rozpadající se  
chalupě v Jablonném čtyři malé děti – sirotci  -  a žebrali o 
suché kůrky, které si chodili namáčet do potoka. Jablonští 
konšelé (tedy Češi) nečinně přihlíželi a teprve když jedno 
dítě - malá sestřička  -  hladem umřelo, rozdělili tři zbývající 
bratry po cizích lidech. Dědečka se ujala rodina ve Vídni 
(tedy Němci), jeho staršího bratra zase jiná v Moskvě (tedy 
ruští Češi, spíše už Rusové – sami pořádně nevěděli, kdo 
jsou) a třetího kdosi v místě (tedy Češi). Když se dědeček 
po letech vrátil do Jablonného, mluvil německy jako česky a  
bylo mu úplně jasné to, co nebylo a není jasné valné většině 
dodnes – že je totiž úplně jedno, jestli je někdo Čech nebo 
Němec, Rus nebo Cikán, ale že je podstatné pouze jedno : 
Jakým člověkem je!  

Později také své dva syny vedl ke dvojjazyčnosti. A tak 
k nim jezdili na celé prázdniny na „Handl“ dva hoši z ně-
mecké rodiny Riedlů z Králík a můj otec i strýček chodili 
do německých škol, aby v republice, kde bylo 3,5 milionů 
Němců, uměli  – zkrátka -  jak česky, tak i německy.  Dvoj-
jazyčnost  byla skvělá  dovednost, která v té době k velké 
škodě věci chyběla  jak  většině  Čechů, tak i  českých Něm-
ců. Otec  i strýček narukovali v září 1938 s naprosto pev-
ným odhodláním bránit vlast i  za cenu vlastních životů a po 
kapitulaci při návratu z pohraničních pevností s ostatními 
vojáky vztekem vytrhali železniční trať Těchonín-Jablonné.

5. a 6. května 1945 se účastnili jablonského povstání, kte-
ré bylo nakonec potlačeno pancéřovou jednotkou SS, a můj 
strýček v boji padl. Můj otec na svého bratra, s nímž byli 
jako dvojčata, neustále vzpomínal – pojmenoval mě po něm 
a nebylo téměř dne, kdy by o něm nevyprávěl. Strýček byl 
velmi nadaným sportovcem, houslovým virtuosem a vůbec  
velice příjemným člověkem, který podle pamětníků „ niko-
ho nezarmoutil, ale naopak každého vždy jenom potěšil“. 
Padl kulkami nacistů ve svých  devětadvaceti letech, dříve, 
než stačil založit vlastní rodinu. Přes veškeré trauma se můj 
otec nikdy neuchýlil k odsuzování Němců jako národa a na-
opak s odsunutými udržovali s dědečkem přátelskou kore-
spondenci. Často litoval také své kamarády z mládí  Erharda 
a Ericha Riedlovy, kteří padli jako vojáci Wehrmachtu u 
Monte Cassina. Společným nepřítelem byl Hitler, Mussoli-
ni, Henlein – ti, kteří  zničili  v jádru poklidný prvorepub-
likový život, lidi rozeštvali a „spunktovali“ válku. Násilí, 
spáchané na Němcích v porevoluční době, divoký odsun, 
organizovaný odsun i Benešovy dekrety  otec i dědeček od-
suzovali.

Můj tatínek zemřel v roce 2006 a já jsem pohříchu ne-
využil jeho pamětí a znalostí a teprve loni jsem se pustil 
do mapování poválečného násilí. Sestavuji seznam násilně 
ubitých během války a krátce po ní a chci jim vlastním ná-
kladem zhotovit bronzové pamětní kříže. Příběhy, které se 
odehrály koncem května a v červnu 1945 v Horní Lipce, 
v Lanškrouně, v Králíkách, v Mladkově, v Deštném  jsou 
otřesné a je hrůza je jenom byť číst, nebo vyprávět. Stejně 
tak otřesné jsou ovšem  gestapácké výslechy, koncentráky  
nebo vyvražďování Židů, které se nevyhnulo ani Jablonné-
mu- v koncentráku zahynuli manželé Wiessbarthovi,  Židé, 
tedy vlastně Němci, možná sami nevěděli, ke komu patří. A 
v souladu s dříve řečeným to není vůbec podstatné. Je velmi 
smutné, že tu stále existuje příkop mezi Čechy a Němci a je 
velice nešťastné, že je uměle populisticky prohlubován těmi, 
kteří by jej naopak měli zarovnávat – tedy v první řadě poli-
tiky. Bohužel je celkem jasné, že začnu-li hrát na národnost-
ní strunu, u valné většiny Čechů se mi dostane souhlasného 
dupotu a mručení.

Bavil jsem se o věci se sudetskými Němci a znám názory 
valné většiny svých českých spoluobčanů. Obě strany dělají 
velkou chybu, hledajíce neustále národnostní argumenty. 
Dnes už nikdo není schopen rozumně posoudit, jak Přemysl 
Otakar I. či Přemysl Otakar  II. zvali Němce ke kolonizaci 
pohraničních pralesů, zdali husitské války měly pouze ná-
boženský nebo také národnostní podtext, zda stavové v roce 
1618 byli čeští nebo němečtí, zda doba temna byla skutečně 
taková, jak ji vylíčil Alois Jirásek. Zda Češi při dělení Ra-
kousko-Uherska napálili Němce a zda byli za první repub-
liky čeští Němci utlačováni. Diskuze o tom, který národ 
je pracovitější, chytřejší, pořádnější, vzdělanější, nemůže 
nikdy vést k ničemu jinému než k roztržkám a nesvárům. 
K těmto otázkám každá z rozhádaných stran vždycky najde 
dostatek „argumentů“ pro svůj výklad dějin či posouzení 
kvality národa.

Podle mne platí pro celou věc následující desatero:
1. Byť moderní doba dává národům právo na sebeurčení, je 

toto vždy uvažováno v kontextu demokratických společ-
ností.  Nacistický režim byl zrůdný, a proto není možné 
mluvit o tom, že by rozbíjení první republiky nacisty bylo 
snad uplatňováním práva Němců na sebeurčení. Byl to 
veskrze špatný akt.

2. Zrada západních mocností v roce 1938 byla slabošským 
a krátkozrakým krokem, který se jim zakrátko vymstil. 

3. Německá okupace, násilí, vyvražďování Židů během vál-
ky  byly bez nejmenších pochyb zvěrstva proti lidskosti, 
které páchali nacisté za mlčenlivého přihlížení či souhla-
su či přímo pomoci většiny německého národa.

4. Vedle toho je jasné, že nemenší zvěrstva páchali celosvě-
tově také komunisté a my jako Češi jsme na vlastní kůži 
zažili, že se během socializmu našlo jenom velmi málo 
hrdinů, kteří se režimu postavili. Většina z nás mlčela, 
volila ve zmanipulovaných volbách kandidáty komunistů 
a všeobecně zdatně soudruhovala. 

5. Je proto velmi ošidné a ze strany Čechů velmi prekérní  
dávat řadovým Němcům za vinu, že se během války na-
cistům nevzepřeli.
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6. Je zřejmé, že velkou část své viny za svoji  hloupost z tři-
cátých let si už sudetští Němci odpykali během války - 
podívejme se na  dlouhé seznamy, kolik padlých na frontě 
bylo z tak malých vesniček, jako jsou ty v našem okolí. 
Snažme se vžít do zoufalosti jejich rodin!

7. Po válce byl zcela nesprávně a bezprávně uplatněn princip 
kolektivní  viny a Němci byli zabíjeni, tlučeni a mučeni 
zcela v rozporu s elementárními principy lidskosti.

8. Rovněž byl zcela nesprávně uplatněn princip vyhánění 
Němců z domovů, tedy etnických čistek, za které v dneš-
ní době jeho aktéři z bývalé Jugoslávie stáli před mezi-
národním soudem v Haagu. Nic na tom nemůže změnit 
fakt, že byl posvěcen vládami tehdejších velmocí.

9. I když mezi divoce popravenými Němci byli také skuteční 
viníci – nacističtí funkcionáři – ani v tomto případě jejich 
divoké popravy spojené s tlučením, mlácením a mučením 
nelze ospravedlnit – už od dob Marie Terezie právně pla-
tilo, že i největší zločinci byli pouze popraveni (a to ještě 
po řádném soudu) a nikoli mučeni.

10. Jediným řešením pro světlou budoucnost česko-němec-
kých vztahů je přiznat si shora uvedené  a totálně se ne-
starat o to, příslušníkem kterého národa jsem.

Dělicí čára není mezi národy nebo rasami, ale mezi 
pořádnými lidmi a kretény!

Kvido Štěpánek
ředitel firmy

„Jo, však ho znáš. Každej ostrej nástroj za chvíli 
spolehlivě ztupí, ale na ostrou manželku je léta 

krátkej!“

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

AKTUÁLNĚ

ZÁSTUPCI TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL V ČR PŘIPRAVILI 
MIMOŘÁDNĚ ZAJÍMAVOU PŘEDNÁŠKU

V pátek 8. března proběhla v novém Atriu velmi zajímavá 
přednáška na téma „Korupce a klientelismus v ČR“.
 Autoři, zaměstnanci české sekce Transparency International 
představili svoji nelehkou činnost v boji proti těmto nešva-
rům. Přednášku zakončila podnětná diskuse zúčastněných.

Na snímcích jsou :
Hezká dáma: Kristýna Fantová (fundraising)
Pán vlevo mohutnější: Stanislav Beránek (analytik)
Pán více vpravo štíhlejší: Petr Leyer (právník)

redakce Občasníku
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CHCI, A PROTO UMÍM
ANEB NEOBYČEJNÝ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

Určitě jste viděli film  Jak svět přichází o básníky, kde se 
starý Valerián / F.Filipovský/ zmiňuje o bezrukém Frantí-
kovi. Nejedná se však o scénáristickou fikci – tato postava 
opravdu žila!

Bezruký Frantík – vlastním jménem František Filip / 
20.2.1904 Jamné nad Orlicí – 19.2.1957 Brno/  je v ency-
klopediích uveden jako český tělesně postižený spisovatel.

Narodil se bez horních končetin a svým okolím byl pova-
žován za chudáčka. Měl však velké štěstí na lidi, kteří mu 
pomohli v rámci jeho možností prožít život co  nejlépe.

Pan učitel František Citta v jamenské škole ve spolupráci s 
okresním lékařem a školním radou vymysleli školní lavici, v 
níž se mohl naučit psát nohama.

„Byl to právě pan učitel František Citta, který mi v jamen-
ské obecné škole dal ten nejcennější vklad do života – naučil 
mě věřit si, zkoušet, sám něco dokázat,“vzpomínal František 
s dojetím.

Na nádraží v Jablonném nad Orlicí byl jako doma. Ces-
tující mu pro své obveselení házeli drobné mince a bavili se 
pozorováním, jak je šikovně sbírá nohama a strká do veliké 
kapsy na břiše. Měl velké štěstí, že si ho právě  tam všiml c.
k.dvorní rada MUDr. Jan  Dvořák, šéf české dětské nemoc-
nice a místopředseda Spolku pro léčbu a výchovu mrzáčků 
v Praze, a devítiletého chlapce doporučil jako jednoho z 
prvních chovanců do nově založeného Jedličkova ústavu v 
Praze, jehož ředitelem byl učitel František Bakule, a později 
do Bakulova ústavu.

„Důležitá je vůle! Nevzdávat se při nezdarech! To zname-
ná chtít! Proto naším společným a trvalým  heslem budiž 
Chci, a proto umím!“ nabádal pan ředitel. Bakulova filoso-
fie  byla velmi prostá: namísto almužny dát postiženým po-
ctivou práci. Jeho heslo Chci, a proto umím  nebylo nikde 
v celém ústavu napsáno, přesto ho každý chovanec neustále 
nosil ve svém srdci.

 Tak se František  naučil plést košíky, vyřezat loutkové 
divadlo, psát nohama na psacím stroji, zapnout si knoflíček 
u límce košile, nohama jedl, umlel kávu, pil ze šálku, oholil 
si tvář, dokázal otočit vypínačem, telefonovat, nasazovat na 
hlavu klobouk i smekat,  řídit osobní automobil / samozřej-
mě bez posilovače řízení, hydraulických brzd…/…

Díky své aktivitě se  dostal i do USA, kde se  setkal  s 
tehdejším presidentem W.G.Hardingem a legendárním H.

Fordem, a navštívil presidenta T.G.Masaryka v Lánech.
Úspěšně absolvoval obchodní školu a osamostatnil se.
Díky své píli, vytrvalosti a  houževnatosti se vymanil osu-

du strádajícího žebráka a stal se podnikatelem.
Žil tak normálně, jak to jen šlo, a podnikal v mnoha růz-

ných oborech. Za „vlastního“ ho považovali v Praze, v Brně, 
v Rožnově po Radhoštěm…

V Brně založil veřejnou písárnu i s různými tiskařskými 
a reklamními službami, na Veveří provozoval cukrárnu U 
Bezrukého Frantíka, v Praze vedl obchod s uměleckými 
předměty. V Rožnově pod Radhoštěm otevřel restauraci – 
spíše bufet a kavárnu.

Jako správný obchodník plně využíval svého důvtipu a 
do tehdejších klimatických lázní, jakými Rožnov byl, lákal 
a vozil lidi až z Prahy, kteří hojně a rádi navštěvovali jeho 
restauraci. Jak to u nás Čechů bývá zvykem, úspěch se ni-
komu neodpouští, a tak se stal terčem mnoha pomluv a ne-
pravdivých fám / zmrzlinu míchá sám nohama…/. O hosty 
postupně přicházel…

Nejtěžší fází života byl pro něj komunistický převrat r. 
1948, kdy ho systém opět zařadil mezi mrzáky a vzal mu 
právo podnikat. Tehdy zklamaně  a trpce prohlásil: „Pak už 
jsem nebyl pan podnikatel, ale jenom mrzák.“

František Filip je autorem několika knih – Bezruký Fran-
tík píše o sobě, Bezruký Frantík píše II.díl,  Moje psí přítel-
kyně, Paní Olga,  Úspěch –  a novinových článků  -  Moje 
maminka. Vydává časopis Náš boj /spolku tělesně vadných 
a zmrzačených/.

Oženil se se svou sekretářkou Zdenkou a narodila se jim 
dcera Hanka. Po rozvodu se znovu oženil s Marií a stal se 
otcem dcery Zdeny a syna Jiřího.

František Filip zemřel ve věku 53 let a místo jeho posled-
ního odpočinku nalezneme v Brně na Ústředním hřbitově.

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

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

Alena Šafářová
učitelka
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JAK JSEM REKLAMOVAL BOTY

Nestává se mi to často, protože většinou, když si chci něco 
koupit, tak nad tím delší dobu přemýšlím, zjišťuji informa-
ce, zkoumám a porovnávám. Ale tyhle boty se mi opravdu 
moc líbily! A co teprve, když jsem je obul! Byly jako pírko, 
pohodlné, cena rozumná. Dlouho jsem neváhal a druhý den 
v nich vykročil.

Trvalo to asi týden, než se odlepila přední část podrážky 
na levé botě. Další týden, když se protrhla jemňounká kůže 
na boku pravé. 

To už na mě bylo moc, a tak jsem se vydal do obchodu 
boty reklamovat. Žádal jsem výměnu za jiný pár stejného 
typu, protože se mi líbily, ale takové už nebyly…asi se líbily 
i jiným lidem. Po měsíci mi v obchodě s omluvou vrátili pe-
níze a já byl bez bot. Teda bez těch, co se mi tak líbily. Říkal 
jsem si, jestli i těm jiným zákazníkům se ty boty rozpadly a 
oni je šli reklamovat, nebo jen já měl tu smůlu? „Kdo to tam 
v té fabrice dělá, že produkují takové šmejdy, že to nejde ani 
nosit,“ říkal jsem si vztekle.

A pak jsem já nastoupil do fabriky. Nikdy jsem nepra-
coval ve výrobním podniku, natož přímo ve výrobní hale, 
kde vznikají výrobky ve stovkách provedení a v desítkách 
milionů kusů. Představoval jsem si, jak se ráno na šestou 
dostavím, postavím se k nějakému výrobnímu pásu a budu 
celý den něco na něco něčím přidělávat, což samozřejmě ne-
můžu poplést, a o půl třetí půjdu domů. 

Nastoupil jsem však do oddělení řízení kvality a den je 
úplně jiný. Ano, v šest se dostavím do práce, ale zbytek už 
probíhá jinak. Vidím materiál nebo výrobky od našich do-
davatelů, které oni musí vyrobit, expedovat, někdo jiný je k 
nám musí přivézt, u nás se musí zkontrolovat a uskladnit. 
Zde se zase ze skladu musí ten správný materiál nebo polo-
tovar dodat ve správný čas na správné místo ke stroji, který 
je správně udržován a seřízen, což  je taky třeba zkontrolo-
vat. A přesto, že stroj je plně automatický, klidně se může 
stát, že vypnou elektrický proud, že se někde něco ucpe 
nebo praskne a několik výrobků se vyrobí poškozených… i 
to je třeba zkontrolovat. A co lidé, kteří výrobky kontrolují a 
balí, označují krabice  správnými nálepkami? Ano, i ti mají 
své starosti, stres nebo jen „okno“. Ty je proto třeba také pra-

videlně kontrolovat. A konečně se díly ze správného místa 
ve skladu naloží dopravci, který je  při přepravě nepoškodí a 
doručí včas správnému odběrateli, jenž  je opět zkontroluje, 
aby je mohl použít pro svou další výrobu.

Teď už si uvědomuji, kolik desítek párů rukou a očí se 
musí otočit kolem takové boty, abych si ji mohl obout a no-
sit, a přitom bojují s tisíci sekundami, ve kterých se může 
stát cokoli, co tomu bude bránit.

Takže až si příště budu kupovat boty…

Pavel Morong
kontrolor kvality

Z POHLEDU RECEPCE

Zima a úklid sněhu
Blíží se jaro,na které se všichni moc těšíme,a tak je potřeba 

poohlédnout se za letošní zimou,která sice nepřinesla tolik 
sněhu jako jiné roky, přesto práce bylo dost a dost.

Myslíme si, že jsme věnovali zvýšenou pozornost i úkli-
du parkoviště „u kolejí“a vyvarovali  se tak nedostatkům 
v minulém roce. Parkoviště bylo vždy dobře připravené k 
zaparkování aut. Největší komplikace v uklízení sněhu nám 
způsobil prodej motorového vozidla Magma, na něž stačí ři-
dičské oprávnění skupiny B, které vlastníme všichni recepč-
ní. K úklidu sněhu nám zbyl jen traktor a Locust, na které 
nemají všichni recepční řidičské oprávnění. Tuto komplika-
ci jsme řešili příslužbami recepčních s řádným oprávněním. 
Problém byl i v posypu objektu, které se provádělo v loň-
ském roce magmou. Pan Bartoníček a pan Repa v současné 
době absolvují kurs autoškoly k rozšíření řidičského opráv-
nění o skupinu T a dále je přislíbeno, že pan Horníček si 
rozšíří řidičské oprávnění o strojní průkaz na čelní nakladač 
Locust. Uvedené rozšíření řidičského oprávnění by velmi 
zefektivnilo úklid sněhu v příštím zimním období. 

Naším snem a přáním je zakoupení nového, moderního 
traktoru s přídavným posypovým zařízením,což by velmi 
zkvalitnilo úklid komunikací v objektu firmy.

Zlepšení komunikace o vykládce a nakládce velkých fo-
rem /recepce - manažéři a nástrojárna/

Nám, recepčním, by velmi pomohlo včasné vyrozumění 
o vykládce a nakládce forem nad 3,5 tun, abychom mohli  
včas zajistit obsluhu VZV, která vlastní požadovaná řidičská 
oprávnění při jízdě na silniční komunikaci. To znamená, že  
např. řidič při řízení VZV Jung musí mít řidičské oprávně-
ní i pro skupinu T,bez něhož nemůže opustit Isolit Bravo a 
zajet mimo objekt do nástrojárny. K bezpečné nakládce i 
vykládce je nutné mít tuto techniku v řádném technickém 
stavu, což, bohužel, není. Jung po  delší době nelze nastar-
tovat, BT-Cargo nebrzdí, nesvítí, je zcela nevyhovující k 
používání. Je k zamyšlení, zda využívání této nevyhovující 
techniky nekazí dobrou pověst tak dobře prosperující firmy 
Isolit Bravo.
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A co nás ještě trápí?
Takový malý příklad: ohřívám v kuchyni večeře a zvoní 

telefon, kdy mi skladník oznamuje,že u vjezdu do objektu 
stojí nákladní vozidlo, které přijelo nakládat výrobky. Mu-
sím z kuchyně odejít na recepci a vozidlo pustit do objektu. 
Po návratu se nestačím divit - nevěřím svým očím,co se tu 
za tak krátkou dobu stalo! Je to přesně jako ve škole, kdy 
učitel opustí třídu a ze slušných dětí se stanou „škodiči“.

V našem případě strávníci po sobě neuklidí nádobí,do 
sklenic nastrkají papírky,párátka,rozlijí čaj nebo kávu na 
stůl,na tác,popřípadě i na zem.Snaží se tak o znepříjemnění 
a zkomplikování naší práce. Ale proč? Žasneme, jak z těch 
samých lidí,kteří si po sobě normálně uklízejí v naší přítom-
nosti,se stanou v naší nepřítomnosti „neandrtálci“.U škol-
ních dětí to jde snad i pochopit,že se předvádějí sami před 
sebou,ale proč se takhle chovají dospělí, mnohdy tátové od 
rodin??? Nechápeme.

Třeba by nám na tuto otázku mohl někdo v příštím čísle 
tohoto časopisu odpovědět.

kolektiv Recepce

ŽIJEME SI NAD POMĚRY A PŘITOM 
DRANCUJEME MINULOST I 
BUDOUCNOST!

Způsob, jakým žije naše současná generace a jakým se 
ubírá společnost, ve které žijeme, je naprosto nehorázný! 
Drásáme budoucnost příštích generací a zanecháváme po 
sobě jen zkázu! Veškeré dědictví je pryč, ve státní kase zů-
stala jen černá díra a všichni dělají, jako by se nechumelilo. 
Společnost, která se o nic nezasloužila, nezažila válku -  čili 
utrpení a odříkání, ztráty blízkých z rodiny při obraně vlast-
ní země -  prostě společenství, které nebuduje, nerozvíjí a 
je čistě spotřební, myslí jen na svoji současnost pod heslem 
urvi co urvi, nemá právo na takové žití! A slovo vlastenectví 
se pomalu vytrácí z českého slovníku. Bohužel!

Je úžasné, že máme na kontě vynalézavosti nanovlákno a 
internet, ale to je asi tak všechno. Po nás potopa! Co se naši 
předchůdci natrápili, než vytavili ze země kus železa, než se 
poprvé oblékli před zimou, schovali se pod první přístře-
šek a vypěstovali první potraviny! To vše dělali pro to, aby 
přežili, a samotným vývojem zanechali v podstatě obrovská 
dědictví ve všech formách, ať už hmotné či nehmotné. Však 
kulturní dědictví je více než bedna zlata, která je bezpo-
chyby potenciálem pro předmět loupeže. Když jsem byl na-
příklad v Římě a viděl na vlastní oči to dědictví, které tam 
zanechali naši předkové, tak jsem žasl. Ale obecně, všichni 
ti dávní fyzici, chemikové, matematici a jiní, ti tu zanecha-
li, na rozdíl od nás, obrovské hodnoty. Bez kalkulaček, bez 
počítačů a bez mobilů. To byli velikáni!

Nebudu vyjmenovávat všechny vynálezy, ale jeden musím 
připomenout -  je to motor. Obyčejný spalovací motor. Tak 
podle mě jsme na něm za více jak 100 let neudělali vůbec 
nic. Základní principy absolutně beze změn. To, že má elek-
tronické vstřikování a že jezdíme na zemní plyn, není žádný 
vynález, a elektromobil, ten také není žádnou revolucí. To 
je jen malé vylepšení toho, co vymysleli nějací úžasní kou-
máci dávno před námi. Konec konců, když vidím policistu s 
bouchačkou na zadku, nabitou železnou kulkou o průměru 
devět milimetrů, kterou je schopen prohnat davem lidí v 
přeplněném nákupním centru za prchajícím zlodějíčkem, 
jde mně mráz po zádech, a také jsem přesvědčen, že by už 
dávno měly být na dnešní dobu nějaké paralyzéry ze sféry 
sci-fi, a nikoliv smrtící zbraně s nevratným účinkem.

Jsme prostě velice zaostalí, většina vědců a vynálezců je 
líná a nečinná. Vezeme se na vlně elektronických vylepšení, 
ale nic víc. Je to jen důkaz o pohodlné a prohnilé společ-
nosti. Spousta inženýrů vystuduje jen tak, aby měli titul, a 
podle toho vypadá stávající stav společnosti. Takový vysoce 
studovaný člověk, to byl dříve vážený a společensky uznáva-
ný pán! Dnes je to téměř každý druhý a stává se z nich banda 
prospěchářů a zlodějíčků se schopností nahrabat pod sebe, 
dokud to jde. Však potkat slušného a schopného mladého 
inženýra je obrovský problém!

Na to, že jsme právě nic lepšího pro naše budoucí genera-
ce nepřinesli neboli nepřispěli jsme k tomu, aby bylo lépe, 
dostatečně drancujeme planetu a dnes už i vesmír pro náš 
přepych. Žijeme si nad poměry, ale na úkor dalších generací! 
Těžíme suroviny, přeměňujeme je lacino na odpad, zamořu-
jeme ovzduší i vodu a tváříme se jako zodpovědní uživatelé 
planety. Tak s tím nemohu souhlasit! Chováme se jako pra-
sátka, a to je urážím. Máme velkou spotřebu, neumíme se 
chovat. A to všechno způsobuje jen a jen honba za penězi! 
Ale jednou nám to někdo spočítá.

Jsem přesvědčený, že tak, jak se už tedy částečně děje, 
přijde nějaká univerzita v čele s Dr. Vševědem, který bude 
mít šest vysokých škol a několik doktorátů a přijde na to, že 
máme dvojnásobnou produkci odpadu nad poměry normál-
ního žití a bude slavný, že na to přišel. Tak to dnes ví každý, 
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kdo umí počítat do pěti. Spotřeba surovin na jednoho člo-
věka je  neúměrně vysoká a na druhou stranu přímo úměrná 
vytvořenému odpadu. Rovnici na to udělám za pár vteřin 
(1 člověk + nadbytečný luxus + mrhání = 1 člověk odpad x 
2). Oni budou mít samozřejmě popsanou celou tabuli čísly 
a písmeny, protože jsou právě zvyklí vytvářet odpad. Tomu 
nebude pravděpodobně nikdo rozumět, ale na konci bude 
tato jednoduchá pravda.   

Vadí mně prostě to obrovské rozhazování a vysmívání se 
zdravému rozumu slušného chování na Zemi. 

No a v čem je to konkrétně? Obrovské plýtvání a záro-
veň znečišťování vodních zdrojů, vždyť kolem nás voda 
teče proudem u všech činností a mnohdy úplně zbytečně! 
Toho plastu, co vyrobíme a vyhodíme jen v balení potravin 
a domácích prostředků, to je neúnosné! Každý šampon má 
jen uzávěr tak objemově velký, že je roven čtvrtině poměru 
vlastní lahve. Vyhazujeme potraviny, které nakoupíme a ne-
stihneme spotřebovat. Topíme v kamnech a přitom máme 
otevřená okna, vytápíme miliony metrů v obchodních cen-
trech a dalších budovách, které jsou prázdné. Zbytečné po-
jíždění prázdných aut, autobusů a vlaků. Miliony aut trčí 
neprodané v autosalonech, další miliony v bazarech a další 
na vrakovištích a nebo odstavené a nepojízdné, prostě mezi 
námi lidmi. Nemůžou nám jednou tyto suroviny chybět? 
Obecně platí, že nabídka vysoce převyšuje poptávku. Když 
vidím, co všechno končí na smetištích, je to hrůza, a že tam 
odkládáme úplně všechno! Každé město má dnes skládku a 
tam naváží miliony tun odpadu. Je to podle mě stejné jako 
na ruských sídlištích za dob totality. Vysypeme si smetí za 
barák, za město. Jsem naprosto přesvědčený, že za 200 nebo 
500 let, ale dost možná i dříve, budou naši nástupci kroutit 
hlavami nad tím, jaká jsme byli čuňata, když jsme si vyvá-
želi binec na okraj příbytků.

Tyto příští generace budou na nás vzpomínat určitě jen 
ve zlém, protože budou vědět, že jsme jim zbytečně zničili 
veškerý potenciál žití na Zemi, a aby mohli oni přežít, bu-
dou muset začít vynalézat jiným tempem, než tomu bylo za 
nás, a objevovat úplně jiné možnosti. Budou muset sbírat 
efektivně energii ze slunce, alternativní zdroje využívat zod-
povědně, aniž by si zaneřádili potřebnou půdu pro výrobu 
a pěstování potravin. Budou muset opravdu ekologicky žít, 
aby byla čistá voda a vzduch. Dost možná budou řešit lepší 
využití dřeva na další zpracování. Prostě nalézt nové techno-
logie. Nastane otázka, kdo vyčistí oběžnou dráhu Země od 
toho nepořádku, co tam vyvezl člověk,… Budou mít prostě 
hodně práce a o to více, kolik jim ještě naložíme.

Vím, že jednotlivec v tom nic nezmůže. Vše je navíc ří-
zené zvenčí, mocichtivými pány a dnes už i paními a gi-
ganty nadnárodních společností honícími se za megazisky 
a úspěchy v moci. Můžeme ale začít každý u sebe, chovat se 
slušně vůči budoucí generaci a zanechat alespoň myšlenku 
a směr pro naše nástupce. Buďme lepší a vychovejme lépe 
naše pokračovatele!  Vystupme z toho rozjetého vlaku, který 
brzy sjede ze skály, šlapejme jinou cestou alespoň ve svých 

malých životech a nenechme se ovlivnit špatným vedením 
naší vládnoucí špičky, ať už je to na úrovni naší malé země, 
bláznivé EU anebo zničeného a prohnilého světa!

Jednu pozitivní věc musím na závěr uvést. 
Jsem rád, že jsme si vydobyli demokracii. Díky tomu 

mohu alespoň svobodně sdělit svůj názor.

Milan Žemlička
vedoucí D5

NEZAPOMÍNÁME! 
VLAJKA PRO TIBET

Dne 10. března 2013 jsme si společně připomněli smutné 
54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, 
při kterém zemřelo nejméně 80 000 Tibeťanů. Celosvětová 
kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých 
let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé 
porušování lidských práv v Tibetu. Naše firma se ke 
kampani připojuje pravidelně a jen v loňském roce ji v ČR 
podpořilo 403 obcí, měst, městských částí nebo krajů. 

redakce Občasníku

PŮLSPLNĚNÍ 2012
Milí spolupracovníci, 

snažíme se být progresívní a to nejen při plnění pracov-
ních povinností, ale zkrátka vždy a všude. Připravili 
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jsme pro nás všechny společenskou akci

P Ů L S P L N Ě N Í   2 0 1 2
Datum, čas a místo:
Sobota 15.6.2013,

Hotel Filipinum – „Bowling Bar + Kavárna“
rezervace pro IB od 17.00 do 0.00 hodin.

Podrobnosti akce budou uveřejněny.

Přijďte si zatancovat a pobavit se!
Martin Šlesingr, personalista

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

PERSONÁLNÍ 
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

AKO TEN ČAS LETÍ…

S pribúdaním sa mojich rôčkov sa často zamýšľam nad 
tým, ako ten čas rýchlo letí...

V spomienkach sa mi vynárajú prvé dni v škôlke, v ško-
le, prvé lásky, sklamania, prvé zamestnanie, príchod detí na 
svet – prvé radosti a starosti a veľakrát túžim, aby sa ten čas 
vrátil späť.

Rodina – doma s deťmi, to bolo najkrajšie obdobie môjho 
života. Deti ma veľmi potrebovali. Veľmi sme sa mali radi 
a nezabudnem na chvíle, keď som si posadila syna na jedno 
koleno, dcéru na druhé koleno a večer sme spievali pesničky. 

Deti sa na to vždy veľmi tešili a štebotali „mami, ešte túto 
a túto“ a pomaly by sme spievali až do rána. To obdobie mi 
veľmi chýba.

Apelujem na rodičov, ktorí majú ešte malé deti – UŽÍ-
VAJTE SI TO, venujte sa deťom naplno, podajte im pomoc-
nú ruku, pohlaďte, keď sa im nedarí, povzbuďte. Buďte im 
vždy oporou. Dobrým slovom a príkladom sa Vám to určite 
podarí. Ani sa nenazdáte a deti budú dospelé. Verte mi, letí 
to hrozne rýchlo. Malú ručičku, ktorú ste tak pevne držali, 
už bude stískať niekto iní, a Vy si uvedomíte, že ste sa ocitli 
na druhej koľaji. 

Je tu však ešte jedna šanca. Prídu vnúčatá a Vy si to obdo-
bie môžete ešte raz zopakovať ako starí rodičia. Už sa nato 
veľmi teším...

Krásne prežitie Veľkonočných sviatkov Vám všetkým praje 
Suchanová Božena

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

30 let letos oslaví tito spolupracovníci:
Bera Marcin
Niemiec Krzysztof
Augusciak Damian
Pišl Roman
Grucela Wojciech
Pohlová Věra
Marešová Petra 
Krčmářová Jana
Danielová Kateřina
Koprowski Marcin
Knych Kamila
Kovalčíková Soňa
Kruk Sylwia
Plaskonka-Marchewka Malgorzata

40 let letos oslaví tito spolupracovníci:
Kubíček Tomáš
Novotná Iva
Tóthová Maria
Čadová Eva
Janíčková Lenka
Doubínková Helena
Kalousová Věra
Strnadová Irena
Cerulová Marta
Ustych Nadia
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Murjas Karina
Vraštilová Jana
Kulhavý René
Bielak Dorota
Růžičková Nataliya
Matějka Michal
Skowron Aneta
Straka Petr Ing
Hrdinová Lenka

50 let letos oslaví tito spolupracovníci:
Hejlová Václava
Kylarová Iveta
Mrázková Blanka
Mačejovská Anna
Vaníček Pavel
Ježková Jana
Krobot Jiří
Bednář Lubomír

60 let letos oslaví tito spolupracovníci:
Suchanová Božena
Frank Stanislav

Srdečně blahopřejeme všem oslavencům!

Děti spolupracovníků narozené v roce 2013:
Natálie Žilíková   3.2.2013

Gratulujeme!
redakce Občasníku

PRÁCE S LIDMI JE TA NEJTĚŽŠÍ -  
NEKOMPLIKUJME SI ŽIVOT

Stále jsem hledal vhodné  téma, až jste mě, milí spolu-
pracovníci, inspirovali, o čem je třeba psát. Někdy stačí 
skutečně projít fabriku a chtít zařídit pár věcí, aby si člověk 
uvědomil následující.

Prožívám pestrý život. Měl jsem tu možnost začít od píky. 
Původem jsem strojař, ale pracoval jsem i v lese s motoro-
vou pilou a stahoval dříví s koněm a traktorem, jezdil jsem 
s tatrou, učil jsem se s mistrem kameníkem a jako mladík 
jsem s otcem stavěl dům a vyzkoušel úplně všechna řemesla, 
která k tomu patří. Nebyl pro mě problém spíchnout vazbu 
na střechu, stejně tak obložit koupelnu včetně instalace vody 
a odpadů či natáhnout elektřinu v patře nebo zaběhnout 
do truhlárny a udělat si pořádný a poctivý kus nábytku. 
To vše dříve na vesnici uměl každý druhý kluk, tedy nic 
mimořádného.

Chci tím říci , že jsem si ve svém životě úžasně pohrával s 
ocelí, to nástrojaři znají. Je radost obrábět a opracovávat ta-
kové médium! To, co je pro běžné smrtelníky ukrutně tvrdý 
kus železa, to je pro chlapa od černého řemesla denní chléb. 

To stejné se dá říci o kameni. Na první pohled  tvrdý a 
nekompromisní kus nesmírně pevné hmoty je jen úžasný a 
poslušný materiál, ze kterého se dnešními, ale i pradávnými 
metodami nechá udělat cokoliv. Měl jsem to štěstí hrát si s 
kamenem a opracovávat ho - má úžasný charakter. Kdo ho 
pochopí, pracuje s ním jako se dřevem. Rád na toto období 
vzpomínám.

 A propos, dřevo, to  je moje silná parketa -  lehce opra-
covatelná hmota, radost s ním pracovat!  A tak bych mohl 
pokračovat o dalších  materiálech a jejich charakteru… jak 
jsem do staré škodovky stále doléval vodu a olej ve smyslu, 
že i kapaliny mají svá úskalí, i když v tomto případě to bylo 
spíše o neposlušnosti tehdejších těsnicích materiálů. Chtěl 
jsem jen vystihnout a nezapomenout na žádný důležitý ma-
teriál nebo médium, se kterým všichni pracujeme a který 
má své stupně spolehlivosti a obtížnosti, co se  vlastností a 
charakteru týče.

Kupodivu, ty nejhůře vyhlížející materiály jsou příjemné, 
a ty, se kterými vážně  počítáme, dělají největší potíže! Ta-
ková ocel má přesná pravidla, která jsou daná tabulkami, 
obrábí se s obrovskou lehkostí a nedělá problémy. Kámen se 
stal dětskou hrou. Takový litý beton je jako plastelína a se 
dřívím umí pracovat skoro každý. Vodu dnes přinutíme téci 
i do kopce, elektřina se stala základem života, a to jí umíme 
získat hned z několika různých zdrojů -  takže není na světě 
materiál či médium, které by zastavily člověka.

Než se ovšem objeví  člověk, jakožto médium potřebné 
ve výrobním procesu. Prostě běžná pracovní síla, ať už se 
jedná o referentské, dělnické nebo neméně důležité a všude 
potřebné pomocné práce, bez kterých se žádná firma neo-
bejde. Bohužel, je to právě on, ten člověk, jenž dělá  největší 
problémy dalším lidem, kteří mají na starost určité projekty, 
kde se  používají lidské zdroje k jejich plnění. 

Člověk nemá stanovená přesná pravidla pro danou prá-
ci, nechová se podle žádných tabulek, nemá žádné přesné 
vlastnosti, nemá konkrétně předepsaný daný charakter, 
nemá řízené schopnosti a bohužel dnes už dokonce igno-
ruje i společenské normy. Prostě se s ním nedá domluvit, 



25

Občasník - 1/2013

a to mnohdy mluvíme společným jazykem! Jsme tudíž jen 
určitým článkem, který za daných okolností může k exis-
tujícímu problému přispět pozitivně, anebo se obrátí zády a 
začne dělat potíže, vymýšlet varianty, proč to nejde, a nebo 
dělat úplné naschvály, aby to nedopadlo vůbec. Negativní a 
netvůrčí charakter ovšem převládá. 

Problémy, potíže, nevstřícnost a nevlídnost se staly  domé-
nou této doby. Bohužel! Takoví skutečně jsme. Nechci házet 
všechny do jednoho pytle, jsou mezi námi spolehliví, nad-
šení a nápomocní spolupracovníci, ale takových je skutečně 
velmi málo. Převládají ti druzí. 

Staňme se jedněmi z těch pozitivně naladěných a vychá-
zejme vstříc všem novým výzvám a všemu, co nás potká. 
Zamysleme se nad našimi reakcemi na vše nové a hledejme 
cesty, jak prospět společnosti lepší komunikací. 

Lépe řečeno, nekomplikujme si život!!! 

Milan Žemlička
vedoucí D5

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

OKÉNKA DO VÝROBY

INOVACE VÝROBKŮ OBCHODNÍ DIVIZE 
D5 SMĚLE POKRAČUJE!

Jak jste si již určitě všichni všimli, v roce 2012 naše ob-
chodní  divize D5  rozšířila sortiment elektrospotřebičů pro 
domácnost o nemalé množství nových výrobků, ať už se 
jedná o překup ne málo známých značek, jako jsou BIEL-
MEIER, RITTER, ORION, SALTER, KÄRCHER, AU-
TOKELLY, SOLIGHT, KENWOOD či DéLONGHI, tak 
také o novinky pod naší vlastní značkou BRAVO: sušička 
ovoce s regulací teploty Regula, nová nerezová 1,7L konvice 
Diana, malá plastová 1,0L konvice Viky, nové osobní nebo 
kuchyňské váhy, jako jsou modely B-5076, B-5077, B-5078, 
pestrá a svěží vlasová technika nejen pro mladé holky – fén 
Lora a Viola, žehlička na vlasy Emma, kulma Tara nebo ces-
tovní žehlička Minnie a spousta dalších krásných výrobků, 
které můžete vidět v novém katalogu BRAVO spotřebičů 
2013.

S inovací a přinášením stále něčeho nového tomu nebude 
jinak ani letos. Od začátku března 2013 je na trhu nový 
tyčový akumulátorový vysavač Anolis ve dvou barvách. Již 
brzy se můžete těšit na nové keramické nože o velikosti če-
pele 7,5; 10; 12,5 a 15cm pod značkou BRAVO, také na 
novou napařovací žehličku Carmen s keramickou žehlicí 
plochou  nebo na hubič hmyzu. Do měsíce budou již dlouho 
avizované LED žárovky nejmodernější technologie.

Dále v roce 2013 připravujeme plastovou 1,7L konvici, 

krepovací kleště na vlasy s regulací teploty, digitální či me-
chanickou minutku do kuchyně, nerezový tyčový mixér s 
bohatým příslušenstvím včetně multichopperu, pečicí plát, 
kuchyňskou váhu do 10kg, ruční šlehač s tyčovým nástav-
cem  i další výrobky…

Věříme, že s naším teamem obchodních zástupců, kteří se 
starají o naše zákazníky po celé České a Slovenské republice, 
se divizi D5 bude dařit i nadále rozvíjet INOVACI do čím 
dál větších rozměrů a čísel.

Soňa Kovalčíková
obchodní oddělení D5

CÍLE SAM PRO ROK 2013

Rád bych vás, čtenáře  Občasníku, velmi stručně seznámil 
s vizemi nebo chcete-li  s  cíli našeho oddělení SaM ( Sales 
and Marketing ) pro rok 2013. 

Nejdříve bych ale velmi krátce shrnul loňský rok. Mohu 
říci, že někde se nám dařilo celkem dobře – například v ná-
strojárně -  kde jsme museli dokonce část forem vyrábět v 
kooperaci.

Na druhou stranu se nám nedařilo na montáži, kde jsme 
zaznamenali zhruba 5 % pokles obratu a ještě výraznější po-
kles zisku.

Pro rok 2013 jsme si stanovili následující cíle: 
1) dosáhnout na všech výrobních divizích  nárůstu ekono-

mických ukazatelů (obratu a samozřejmě i zisku) mini-
málně o 10% ve srovnání s rokem předchozím

2) zajistit plné kapacitní vytížení nové pokovovačky, která 
byla právě instalovaná na lisovně

3) znovu nastartovat kovovýrobu – tzn. přivést tam nové za-
kázky a zákazníky, protože v současné době kovovýroba 
pracuje pouze pro výrobu fritéz a Bravosky

Výše uvedené samozřejmě souvisí s mnoha dalšími drob-
nějšími úkoly, se kterými vás zde  nebudu zatěžovat.  Nic-
méně si buďte jisti, že uděláme vše pro to, abychom v lednu 
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2014 mohli říci, že jsme splnili, co jsme si předsevzali.

Petr Bodlák
vedoucí SaM

odesílání 1. kontejneru Motúček do Australie

OKÉNKO DO MZDOVÉ ÚČTÁRNY

Chtěla bych vás seznámit s několika novinkami ve mzdové 
účtárně, které platí od ledna 2013.

1. Zavedení sedmiprocentní solidární daně

Byla zavedena tzv. solidární daň z příjmu fyzických osob ve 
výši 7% z nadlimitního příjmu.
Pokud základ daně přesáhne 4násobek průměrné mzdy, 
tj.měsíčně 103 536 Kč, bude součástí
výpočtu zvýšení o solidární daň.

Pro lepší představu  uvádím příklad:
Hrubá mzda                    130 000,--Kč
Daňový základ                130 000 x 1,34 = 174 200,--Kč
Záloha daně                    174 200 x 15% =    26 130,--Kč 
Solidární zvýšení daně    130 000 – 103 536 = 26 464,--Kč
                                         26 464 x 7% = 1852 Kč
Celková  daň                    26 130 + 1 852 = 27 982,--Kč

Co je ještě důležité, že zaměstnanec, u kterého bylo uplatně-
no solidární zvýšení daně, byť 
v jednom kalendářním měsíci, je povinen podat daňové při-
znání.

2. Zrušení základní slevy na dani u starobních  důchod-
ců
Jestliže k 1.1.2013 zaměstnanci pobírají starobní důchod, 
nemají již  nárok na slevu na dani, tj. 2070 Kč měsíčně.
Pokud se v průběhu roku stanou starobními důchodci, bude 
jim tato sleva pro rok 2013 zachována. Toto opatření by 
mělo platit přechodnou dobu v letech 2013-2015.

3. Zvýšení redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy 
za pracovní dny v období prvních  21 kalendářních dnů 
pracovní neschopnosti

                                                 2012                                             2013
1.RH                                     146,65 Kč                                 151,03Kč
2.RH                                     219,98 Kč                                    226,63Kč
3.RH                                     439,95 Kč                                    453,08Kč

Redukční hranice/RH/ pro výpočet dávek nemocenského 
pojištění

1.RH                                       838 Kč                                             863Kč
2.RH                                     1257 Kč                                           1295Kč   
3.RH                                     2514 Kč                                           2589Kč

Zjednodušeně  řečeno, nemocenské dávky jsou od ledna 
2013  o něco málo vyšší.

4. Zvýšení nezabavitelné částky u srážek ze mzdy od 
1.1.2013

Dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být 
povinnému vyplacena při provádění srážek z jeho mzdy.

Nezabavitelná částka je odvozena :
ze životního  minima jednotlivce = 3410 Kč 
a nákladů na bydlení                    = 5687 Kč
Částka, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení, činí 

součet částky životního minima a nákladů na bydlení : 3410 
Kč + 5687 Kč= 9097 Kč /dříve 8762 Kč/.

Nezabavitelná částka na osobu povinného činí 2/3 z část-
ky 9097 Kč, tj. 6064,67 Kč.

Nezabavitelná částka na každou osobu, které je dlužník 
povinen poskytovat výživné, činí ¼ z částky 6064,67 Kč, 
tj. 1516,17 Kč.
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Samotný výpočet při provádění exekucí je složitější. Pokud 
by měl někdo zájem, můžeme na požádání  spočítat.

Závěrem připojuji tabulku pro stanovení důchodového 
věku.

Věra Kalousová
mzdová účetní

ZÁSTUP ZA MISTRA 

Ve firmě  pracuji  už  10. rokem a jako každý nový spolu-
pracovník jsem začínal „kolečkem“. 

Po určité době jsem byl zařazen na pozici hmotaře, kde 
jsem působil 9 let. Celkem zajímavá práce, ale fyzicky velmi 
náročná.

Na konci minulého roku jsem dostal šanci zaučit se na 
mistra lisovny. Kdo by to odmítl?

O práci mistra jsem už něco věděl, takže  zaučovaní  neby-
lo tak složité, i když mít pod sebou celou směnu, není žád-
ná  sranda. Nastoupil jsem na zaučování  k panu Vítkovi, s 
kterým jsem strávil několik směn, a naučil se to hlavní, co je 
k mistrováni potřebné. Pak jsem přešel na směnu pana Rů-
žičky, za kterého jsem v lednu měl zaskakovat v době jeho 
nepřítomnosti. Dostal jsem další informace o mistrování a 
o jeho směně. 

Čas rychle plynul a mě čekala moje první samostatná noč-
ní  směna  v  pozici mistra. Mé  pocity byly samozřejmě smí-
šené. Zvládnu to, nebo ne, budou mě lidi brát jako mistra a 
akceptovat mé pokyny??? Nakonec jsem to zvládl, a nejen tu 
jednu směnu, ale i zbytek měsíce. 

Byl to pro mě super měsíc, ale řeknu vám – není  směna 
jako směna .  A největší zásluhu na tom mají mistři, kteří mě 
zaučovali a předali mi svoje letité zkušenosti. 

Tato práce s lidmi mne velmi baví a rád bych se k ní opět 
vrátil ať již jako záskok, když bude potřeba, nebo i jako mi-
str své vlastní směny.

Martin Belan
technolog Lisovny

Zleva: Tomek Jakub, Matějka Jan, Ing. Náhlík Vojtěch, Pro-
cházka Václav, Kacr Martin, Hála Tomáš, Novotný Jan, Kap-
lan Vojtěch
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7 ZÁKLADNÍCH NÁSTROJŮ ZLEPŠOVÁNÍ 
KVALITY

Diagramy příčin a následků, vývojové diagramy, histogra-
my, kontrolní tabulky, Paretův diagram, bodové diagramy, 
regulační diagramy, metoda 5S. Tak toto je výčet sedmi zá-
kladních nástrojů pro zlepšování kvality, které jsou průřezo-
vě skrze různá průmyslová odvětví celosvětově používány. 
Nejinak je tomu i v našem případě, proto budou následující 
řádky věnovány jednomu z definovaných nástrojů a tím je 
Paretův diagram.

Paretův diagram je jedním ze sedmi základních nástrojů 
řízení kvality, jak už bylo ostatně výše řečeno. Pan Pareto 
byl italský ekonom, který vybádal, že 80% problémů bývá 
způsobováno pouze 20% příčin. Zaměříte-li se na 20% 
z celkových 100% příčin, můžete dosáhnout významných 
úspěchů při zlepšování kvality. A to je praktický význam 
Paretova diagramu. Prostě zaměřit se na hlavní problémy, 
příčiny vyplývající z diagramu a tím ušetřit značnou por-
ci času, kterou můžete použít pro nápravná opatření, která 
by měla logicky navazovat. Můžete si říci, že přece všechny 
příčiny znáte a víte, které jsou ty nejdůležitější tak na co 
ještě nějaký diagram? V tomto případě se však jedná o je-
den ze základních principů systémů kvality, kdy se rozho-
dování děje na základě neoddiskutovatelných faktů. Proto 
Vám diagram pomůže grafickým vyjádřením či tabulkou 
význam Vašeho problému matematicky popsat. 

Ti, kteří používají MS Excel, si mohou vytvořit celkem 
jednoduše Paretův diagram i v této aplikaci. Po drobných 
grafických úpravách je diagram vhodný i pro použití v pre-
zentacích k demonstraci provedené základní analýzy pro-
blému. Z pohledu celkového zlepšování kvality je však tato 
analýza pouze prvním krokem. Na zjištěná fakta je nutné 
reagovat formou stanovení účinných nápravných opatření 
a především docílit jejich splnění. Paretův diagram je na od-
dělení ŘKJ v naší firmě oblíbeným a zažitým nástrojem, 
který používáme především při analýzách interní zmetkovi-
tosti či při problémech spojených s reklamacemi.

Ondřej Mareš
Vedoucí ŘKJ

VYUŽITÍ SIMULAČNÍHO SOFTWARU 
CADMOUD PRO OPTIMALIZACI 
TEMPERAČNÍHO SYSTÉMU VSTŘIKOVACÍ 
FORMY

Milí spolupracovníci,
Seznámím vás krátce s využitím simulačního software 

Cadmould v naší firmě. Každý zcela jistě zná staré české 
přísloví Dvakrát měř a jednou řež! Němci jsou dokonce ještě 
opatrnější a v němčině zní  Třikrát měř a jednou řež! Možná 
nezáleží na tom, kolikrát, ale jisté je, že je nutné důkladně 
měřit, než začneme řezat. A o tom právě simulační software 
je. Měří, předvídá, porovnává, hledá alternativy a to vše 
spojuje s důkladnou zkušeností a znalostmi pracovníků – 
odhaduji, že 50% úspěchu přináší software a 50% spolupra-
covníci, jeho výsledky analyzující. Jaképak ale předvídání? 
možná se zeptají někteří. Udělejte tu formu přesně a nemáte 
se čeho bát! Jenže, takhle lehké to není. Plast není ocel a 
má smrštění a všemožná prohnutí a deformace. Anglicky 
se tomu říká Shrinkage and  Warpage (šrinkidž end  vórpi-
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dž). Prostě: Výlisek nikdy není takový, jaká je dutina formy. 
Slovem,  s CAD Mouldem implementovaným souběžně  s 
našimi dlouholetými  zkušenostmi, jsou výsledky mnohem 
blíže realitě a případné úpravy forem do zakalené oceli se 
minimalizují.

Pojďme se tedy podívat na jeden konkrétní případ:

Zadání bylo: Navrhnout změnu klasicky temperované 
formy s cílem snížit cyklus při vstřikování.

Výchozím stavem je klasické chlazení přímkově vrtanými 
kanály. Pro navržený cyklus 37,5 sec. vychází střední teplota 
v dutině 140 °C a teplota na konci doby chlazení v kontrol-
ním místě 126 °C.

Pohyblivá strana nástroje s klasicky provedenými temperač-
ními kanály vypadá takto:y yp

Teploty na tvaru v dutině formy v čase 37,5 s  jsou kolem 
160°C. 

Je zřejmé, že pokud dokážeme, aby kanály lépe obklopovaly 
dutinu, dosáhneme lepšího chlazení. Takovým křivkovým 
kanálům se říká konformní a jsou vyrobitelné například 
tak, že se vložka spéká z prášku po mikrovrstvách laserem. 
Pohyblivá strana nástroje s konformními  temperačními 
kanály provedenými technologií laser spékání pak vypadá 
takto: 
Navržený temperační okruh křivkového  tvaru o průměru 
4 mm dokáže při snížení doby chlazení o 10 sec. dosáhnout 
střední teplotu formy 138.7 °C při teplotě v kontrolním 
místě taktéž 126 °C.

Teploty na tvaru v čase 27,5 sec. je také asi 160°C.

Další možnost provedení pohyblivé strany nástroje je  šikmo 
vrtanými kanály (k tomu bude sloužit nové vrtací centrum 
Auerbach):

Šikmé vrtání dokáže taktéž při snížené době chlazení do-
sáhnout střední teploty formy 137.3 °C.
Chlazení dle poslední varianty má dokonce výsledek nej-
lepší. Střední teplota formy 132.2 °C, což by umožňovalo 
snížení cyklu o další 2- 3 sec., tzn., že celkový čas cyklu 
byl snížen z původních 37,5 sec. na  25,5, tj.  o 32%. Tento 
příklad ukazuje jeden z hlavních směrů, jak snížit zásadním 
způsobem cenu vstřikovaného dílu. Ukazuje kromě dalšího, 
že investice do 6-osého vrtacího centra Auerbach (dodávka 
do IB v KW 22/2013), je velmi správná.

Jan Kožnar
konstruktér a technologický analytik
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-------------------------------------------------------------------------------

ROZHOVORY

ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR…
10 + 1 S JIŘÍM BLÁHOU

V dalším pokračování naší oblíbené rubriky jsem zamířil 
za Jirkou Bláhou, firemním ekonomem. Jirku známe přede-
vším jako strážce firemních financí. Vystudoval Provozně 
ekonomickou fakultu na Vysoké škole zemědělské v Praze 
a venkov má rád dodnes. Zajímají nás jeho názory na celo-
společenská témata…

Ing. Jiří Bláha, Firemní ekonom

1) Jirko, jak jsi vnímal prezidentskou kampaň, konkrét-
ně její  finální část? 
Vybraného kandidáta na prezidenta republiky jsem měl již 
v začátcích volební kampaně. Byl jsem mile překvapen, že 
se mu podařilo dostat do druhého kola. Kampaň by měla 
být vedena čestně a poctivě, především by se měl dodržovat 
zákaz zveřejňovat nepravdivé údaje. Právě způsob kampaně 
Miloše Zemana proti kandidátovi Karlu Schwarzenbergo-
vi byl nepoctivý a neférový. Konečný volební výsledek však 
zřejmě tato fakta neovlivnila. 

2) Jaký je tvůj názor na odcházejícího prezidenta Václa-
va Klause?
Václav Klaus patří mezi nejvýraznější polistopadové politi-
ky ČR. Zvláště na začátku svého období reprezentoval naši 
republiku dobře v zahraničí a byl uznávaným ekonomem. V 
této době se těšil i podpoře velké části občanů. Jeho odmítá-
ní názoru, že globální oteplování z části způsobují lidé svojí 
činností, kritikou Evropské unie a v neposlední řadě udě-
lenou velkorysou amnestií pro některé vyvolené poškodilo 
jeho celkové hodnocení doby ve funkci prezidenta republi-
ky, a to jak u našich občanů, tak také v zahraničí. Ztotožňuji 

se s tímto názorem. Poněkud přehnaně na mě působí fakt, 
že proti prezidentovi má být skupinou senátorů podána ža-
loba k Ústavnímu soudu. 

3) Příští rok nás čekají řádné volby, tzv. „supervolební“ 
rok. Je to šance na změnu k lepšímu? 
Volební sliby jsou jedna věc, druhá jsou pak jejich plnění a 
realizace. Je nutné si uvědomit, že – slovy ekonoma – bez 
příjmů nejsou výdaje. Lidé by si měli vybírat ty strany, kte-
ré to nejen slibují, ale především se to snaží i zajistit, byť i 
nepopulárními opatřeními. Pokud jsou výdaje vyšší než pří-
jmy, vede to k dalšímu zadlužování a žijeme na úkor příštích 
generací. 
  
4) Co říkáš tomu, že se komunisté již dostali do kraj-
ských vlád? Je to skutečně napravená strana, nebo se na 
jejich pravé podstatě nic nezměnilo?
Komunisté a jejich příznivci mají z dob minulých pravidla, 
která dodržují, dostaví se i k volebním urnám ve 100 % 
účasti. S ohledem na volební účast (či spíše neúčast) jsou 
ostatní strany znevýhodněny, všichni se pak diví konečné-
mu výsledku voleb. Já jsem nikdy v KSČ nebyl a  ani jsem 
o to neusiloval. Nevím, zda je strana napravená, či nikoliv. 
Podle některých názorů a z vystupování členů strany se do-
mnívám, že k velké změně nedošlo.

5) Jižní předlužené státy Eurozóny se stále potácejí na 
hranici kolapsu. Má tato situace šanci na zlepšení? Jak 
vidíš budoucnost Evropské unie?
V žádném případě nejsem euroskeptik. Jak vidím budouc-
nost Evropské unie? Kdybych viděl a věděl, jak na to, tak 
sedím dnes nejméně v Bruselu. 

6) Nezaměstnanost láme rekordy (v době uzávěrky ata-
kovala dosud nevídanou hranici 11% - pozn.redakce), 
ale pořád je to ještě slabý odvar v porovnání třeba s 25% 
ve Španělsku. Souhlasíš s názorem, že část tohoto čísla je 
stále tvořena uměle nerozumnou politikou státu? 
Nezaměstnanost v současné době láme rekordy i z důvodu 
sezónních prací, stále ještě není tak vysoká jako u jižních 
států EU. Jako problém se mi jeví nezaměstnanost mladých 
po ukončení studií. Mladí lidé si nezvyknou na pravidelnou 
práci, nemají praxi, pracovní poměr se uzavírá jen na dobu 
určitou. V této oblasti by měl stát projevit snahu a řešit tento 
stav např. formou dotační politiky na pracovní místa pro 
absolventy. 

7) Téma korupce je všudypřítomné. Domníváš se, že se 
po dlouhých letech nečinnosti konečně začíná věc řešit? 
Viz odhalené korupční aféry z poslední doby. 
Téma korupce je vážně všudypřítomné, ale já osobně jsem 
se s ní „bohužel“ nesetkal. Byla určitě i za dob minulých, ale 
nepsalo se o tom. Dnes jsou média tímto fenoménem přímo 
posedlá, někdy to vede občany až k návodu, jak si pomoci 
z např. tíživé finanční situace. Ve sdělovacích prostředcích 
jsou uváděny jen samé negativní zprávy (krade celá repub-
lika), pozitivních zpráv je opravdu pomálu. Korupční aféry 
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by měly řešit orgány v trestním řízení cíleně a hlavně rych-
le. Nechápu přístup zákonodárců k tomu, že poslanci, kteří 
jsou ve výkonu trestu, berou i nadále poslanecký plat. 

8) Překvapila tě bezprecedentní rezignace papeže? 
Chápu toto gesto vzhledem k náročnosti, jakou v této složité 
době tato funkce vyžaduje, i s ohledem na pokročilý věk 
papeže Benedikta.  Tento krok potřebuje velký kus odvahy 
a síly. 

9) V poslední době hýbou Evropou i naší zemí potra-
vinářské skandály. Koňské maso místo hovězího, prů-
myslová sůl v potravinách, závadný alkohol  atd. Je to 
skutečně tak, že se lidé nezastaví v honbě za ziskem před 
ničím?
Velký problém je metylalkohol, kdy je přímo ohroženo 
zdraví lidí, a bohužel došlo i k úmrtí. To je opravdu hon-
ba za ziskem a nemá nic společného s podnikáním! Státní 
orgány by měly být v tomto aktivnější a rychleji odhalovat 
pravé podvodníky. 

10) Můžeš vyjmenovat tři historické osobnosti, které 
obdivuješ, a proč?
Karel IV. – panovník, ovlivnil pozitivně osud naší země i 
celé střední Evropy. Česko se stalo duchovním centrem Ev-
ropy.
Tomáš Baťa – velkopodnikatel a zakladatel firmy Baťa, jeho 
postupy a technologie byly revoluční, jsou příkladem i pro 
dnešní top management. S výsledky jeho práce jsem se po-
tkával v dětství, když jsem navštěvoval ZDŠ, kterou postavil 
Baťa, a části Zruče nad Sázavou, kde byla továrna na výrobu 
dětské obuvi, se přezdívalo Baťov. 
Antonín Holý – profesor, významná vědecká osobnost. Za-
sloužil se kromě jiného i o vynález léku proti AIDS a přípra-
vek proti rakovině.

+

11) Dovedeš si představit, že by ses na penzi přestěhoval 
do velkého města se všemi jeho výhodami? 
Nedovedu. Pokud mi to zdraví a síly dovolí, rád bych své 
dny dožil v domku na venkově, který jsem si za tímto úče-
lem svépomocí postavil. 

Děkuji za odpovědi.

Martin Šlesingr
personalista

ROZHOVOR 
S PANEM PAVLEM MORONGEM

Pavel Morong pracuje ve firmě jako kontrolor kvality. Je 
svobodný, má 5,5 letou dcerku Terezku a dle jeho slov již 41 
x slyšel zjara zpívat kosa. 
 
1.) Pane Morongu, vím, že ve firmě nejste dlouho, tak 
by mě zajímalo, čemu jste se věnoval v předchozím za-
městnání? 
Letí to jako voda, jsem tu už skoro půl roku a přitom mám 
ještě v živé paměti, jak jsem ihned po podpisu pracovní 
smlouvy nafasoval montérky, tričko a boty a postavili mě k 
lisu kontrolovat strašně horké plastové výrobky... Pamatuji 
si, jak mě z toho prvního dne bolely záda a nohy, ale zároveň 
to bylo něco nového, co jsem nikdy nepoznal. Předtím jsem 
pracoval 14 let v bance, pak 5 let v technických službách, 
další dva roky jsem podnikal v dopravě a finanční oblasti, 
jezdil s cestovkou jako delegát na lyže...
 
2.) Proč tedy taková změna a právě Isolit - Bravo, spol. 
s r.o.? 
Myslím, že za celý svůj dosavadní život jak osobní, tak i 
pracovní, jsem zažil spoustu změn, takže tohle je ta další 
(smích). Musím říct popravdě, že kdyby se mi v podnikání 
dařilo podle mých představ, asi bych tuto změnu nepodnikl, 
ale poznal jsem na vlastní kůži, jak těžké je dnes prosadit se 
v konkurenci a zároveň si nechat dostatek času na rodinu. 
Rozeslal jsem několik životopisů a Isolit-Bravo postoupil do 
finále ještě s jednou pracovní nabídkou. Samozřejmě nástup 
u obou byl zhruba ve stejnou dobu, takže jsem musel zvo-
lit. Nikdy jsem nepracoval ve výrobní sféře, vše tu pro mě 
bylo nové, navíc mě někteří zrazovali, že tu nikdo nevydrží 
(smích). Vzal jsem to jako výzvu, co tu může být tak nesne-
sitelného? Dnes vidím, že tu lidé pracují i více než deset let, 
třeba udělám rekord (smích).
 
3.) Pozice pracovníka v oblasti kvality je jistě velice zod-
povědná, prozradíte nám, jak tuto profesi zvládat, aby 
bylo vše tak, jak si zákazník představuje? 
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Ano, to máte pravdu, je třeba hlídat hodně věcí, neustále 
pracovat s novými informacemi, lidmi, ať už spolupracov-
níky nebo zákazníky, a když se cokoli z toho nepovede, po-
zná se to na výplatní pásce... Je to taková nekonečná hra, 
zaměstnavatel chce dobrou kvalitu a vydělat co nejvíc, zá-
kazník chce taky dobrou kvalitu, ale zaplatit co nejmíň. Je 
dobré nenaštvat si ani jednoho z nich (smích).

4.) Nestalo se mi, že bych vás potkala a vy byste měl ,,na-
bručený“ výraz. Ptám se tedy, zda máte nějaký zaručený 
recept, jak vše zvládnout levou zadní? Je nějaká činnost 
či místo, kde dokážete, jak se říká, vypnout? 
Vypadám, že zvládám všechno levou zadní? (smích). To 
jsem rád, ale není to vždycky pravda, takže zaručeným re-
ceptem neposloužím. Na stres jsem zvyklý, vím, že bez prá-
ce nejsou koláče, a když vznikne nějaký problém, je dobré 
pokusit se vyřešit ho co nejrychleji. Nemám rád věci, co se 
táhnou. Samozřejmě ne vždy se to daří, a tak relaxuji přede-
vším o víkendech. S rodinou jezdíme na výlety, hrajeme hry 
nebo jenom koukáme na televizi. Rád se odreaguji při jízdě 
na lyžích, snowboardu nebo motorce.

5.) Máte nějaké životní motto, které vás doprovází celý 
život?
Nelituj toho, cos udělal, litovat můžeš jen toho, co jsi neu-
dělal.

6.) Je něco, co byste rád vzkázal spolupracovníkům a 
čtenářům Občasníku? 
Přeji nám všem především zdraví, všechno ostatní se dá pře-
jít s úsměvem. (smích)

Pane Morongu, děkuji za příjemný rozhovor a přeji mnoho 
pracovních a osobních úspěchů.

Lucka Pávková
SaM

„Od toho Jablonského Gurmána si žádnej cate-
ring na svatbu dělat nedávej! U nás, jak nastáva-
jící zeť ucítil tu jejich svíčkovou a uviděl ty je-

jich kuchařky, prásknul do bot a místo naší Maruš 
utekl za jejich Žandou!

ROZHOVOR S ŘEDITELEM ZŠ  
JABLONNÉ NAD ORLICÍ, MGR. 
LUĎKEM SCHNAUBERTEM

Pan Mgr. Luděk Schnaubert je 48 letý sympatický muž, 
který vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, 
obor fyzika – základy techniky, a do dneška je fyzika jeho 
koníčkem.

1) Pane Schnauberte, byl pro vás přechod z klasického 
učitelství na post ředitele školy velkou změnou?
Ano, byla to opravdu velká změna pro mě i pro moji rodinu. 
Zejména první dva, tři roky, když jsme spolu s kolegy tvořili 
školní vzdělávací program, byly náročné.
Vedení školy pro mě byla výzva. Po 15 letech učení jsem 
zkusil něco nového.  

2) Učíte i nyní? Jsou žáci více pozorní, když ví, že je učí 
přímo pan ředitel? 
Úvazek ředitele je odvozený od velikosti školy. Svou oblíbe-
nou fyziku učím ve třech třídách celkem 6 hodin v týdnu. 
Na kázeň žáků by funkce neměla mít vliv. Autorita záleží na 
osobnosti učitele.

3) Jste z učitelské rodiny? 
Nejsem z učitelské rodiny, oba rodiče pracovali celý život 
v Isolitu. Tatínek byl konstruktérem a maminka úřednicí. 
Jeden učitel by se však v mé rodině našel. Mým strýčkem 
byl velmi uznávaný jablonský kantor Jaroslav Keprta, který 
byl mým pedagogickým vzorem a  od něhož jsem se hodně  
naučil. 

4) Chtěl jste být odjakživa učitelem? 
Tak já už jsem s tím koketoval na gymnáziu. Na Pedago-
gickou fakultu v Hradci Králové jsem se dostal oklikou přes 
strojní fakultu VUT v Brně. 

5) Co vás na učitelství nejvíce baví?
Jde o tvůrčí práci, která není jednotvárná. Máme možnost 
předat dětem naše vědomosti, formovat jejich postoje, a tak 
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je připravovat na život. Jsme stále mezi mladými lidmi, kteří 
nás inspirují a obohacují. 

6) Práce s dětmi jistě není jednoduchá a všechny, kteří s 
dětmi pracují, velmi obdivuji, a v dnešní době mnohem 
více. Jaký máte názor na výchovu dnešních dětí? 
Výchova začíná v rodině, to, co se v rodině zanedbá, to už 
škola zpravidla nedožene. Nelze paušálně říct, že by děti ne-
byly vychované, prostě jsou jiné, než byly před dvaceti lety, 
když jsem začínal učit. Nechci to zakřiknout, ale v jablonské 
škole je problémových děti poskrovnu. Opravdu s absolutní 
většinou žáků nejsou potíže.

7) Máte nějaký zaručený recept, jak umravnit i toho nej-
většího raubíře?
Žádné univerzální pravidlo neexistuje, ale vždy se mi osvěd-
čilo dát dětem jasná pravidla a na nich trvat. Zkrátka být 
důsledný. A mít děti rád. Ony poznají, jak to s nimi kdo 
myslí. Když učitel žáky respektuje, oni přirozeně oplácejí 
stejnou mincí. Inu, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. 

8) Na vašich velmi pěkných stránkách www.zs.jablon-
neno.cz jsem si všimla vaší nové aktivity, a to otevření 
Konzultačního centra pro podporu žákovských parla-
mentů v Pardubickém kraji. Můžete nám tuto novou 
aktivitu představit?
Konzultační centrum pro žákovské parlamenty Pardubické-
ho kraje jsme slavnostně otevřeli 15. ledna 2013 za účasti 
pana senátora Petra Šilara. Samotné otevření bylo vyvrcho-
lením dvouleté práce v projektu Centra demokratického 
učení – Respektující žákovský parlament. Za tu dobu náš 
žákovský parlament ušel dlouhou cestu. Ze spíše formál-
ně pracujícího parlamentu se stal funkční aktivní žákovský 
parlament, který se aktivně zajímá o chod školy a pořádá 
pro své spolužáky i různé akce.  Konzultační centrum nabízí 
praktické zkušenosti školám, které chtějí založit svůj žákov-
ský parlament nebo potřebují radu s jeho vedením. Nabízí-
me metodické materiály, zprostředkováváme odborné semi-
náře k tomuto tématu, organizujeme regionální konference, 
kde sdílíme své zkušenosti a nápady. Kolegové ze škol mo-
hou také vidět otevřené zasedání našeho parlamentu.

9) Nízké platy učitelů je již mnoho let diskutované téma. 
Myslíte, že jsou důvodem malého počtu mužů ve škol-
ství?
Samozřejmě, učitelská profese je v Česku dlouhodobě pod-
hodnocena. A jsou školy, kde jediným mužem bývá školník. 
Jablonská škola je v tomto směru výjimkou. V jejím 29 člen-
ném pedagogickém sboru pracuje v současnosti 9 mužů.

10) Dle vašich slov jste ve školství jistě velice rád a vaše 
práce vás baví, ale určitě potřebujete také někdy relaxo-
vat. Kde a jak si nejlépe odpočinete?
Nejlépe si odpočinu manuální prací. Ať doma, na zahradě 
nebo ve škole při údržbě počítačové sítě. Mým dlouhodo-
bým koníčkem je akvaristika. O menší či větší akvárium se 
starám od čtrnácti let. S rodinou relaxuji na výletech do pří-

rody, pěšky nebo na kole. O letních prázdninách chodíme 
s oblibou a s holemi po horách a objevujeme krásné kouty 
naší vlasti.

Děkuji vám za příjemný rozhovor a přeji, ať se škole daří a 
žáci jsou v ní spokojeni.

Lucka Pávková
SaM

ROZHOVORY S NAŠIMI MLADÝMI, 
NADĚJNÝMI SPOLUPRACOVNÍKY…

Do naší firmy přišlo v loňském roce několik nových spolu-
pracovníků, kteří jistě budou našimi plnohodnotnými posi-
lami a ve svém oboru budou časem patřit mezi ty nejlepší.

V tomto čísle bych vám chtěla představit Vojtěcha Náhlíka, 
který vystudoval obor Elektrotechnik na ČVUT v Praze.

1.) Vojto, v naší firmě pracujete jako konstruktér fo-
rem. Předpokládám, že jako malé dítě jste o této profesi 
nesnil. Čím to tedy, že jste si zvolil právě ji? Prozradíte 
nám, jaký byl váš dětský sen co se týče povolání?
Jako malý kluk jsem chtěl být kosmonautem. Na víc snů 
si už nevzpomínám. Rok před dokončením studia jsem se 
začal poohlížet po pracovních možnostech a nakonec jsem 
se začal věnovat konstrukci.

2.) Proč jste se rozhodl zrovna pro naši firmu? Kde jste 
se o volné pracovní pozici dozvěděl?
Poslední rok při studiu jsem se již chtěl připravovat na za-
městnání, proto jsem obeslal okolní firmy. Isolit mi vyšel 
vstříc, přestože jsem „nebyl z oboru“. Bylo mi umožněno 
poznat firmu a jednotlivá pracoviště a seznamovat se s pro-
blematikou konstrukce. Po  ukončení studia jsem tedy mohl 
nastoupit do zaměstnání.

3.) Jistě pamatujete na svůj první den zde ve firmě. Jaký 
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jste měl pocit a na co nikdy nezapomenete?
První den ve firmě jsem zažil vlastně již téměř před rokem 
a půl, kdy jsem do firmy občas docházel a učil se. Dojmy 
byly smíšené. Byl jsem rád, že mohu poznat nové lidi a práci, 
ale nových informací bylo pro mě ze začátku hodně. Musel 
jsem se na vše ptát a nevěděl jsem, čemu se dříve věnovat.

4.) Vím sama ze své zkušenosti, že není jednoduché hned 
po škole pracovat tak, jak si zaměstnavatel představuje. 
Máte nějakou fintu, jak to zvládnout a nenechat se od-
radit tím prvotním nátlakem?
Studium a práce jsou opravdu odlišné činnosti. Při studiu se 
člověk naučil na zkoušku a bylo volno. V práci se objevuje 
stále něco nového a více věcí najednou. Proto se snažím vždy 
si ujasnit priority a podle nich postupovat.

5.) Co váš volný čas? Kde si nejlépe vyčistíte hlavu?
Největším odpočinkem  je pro mě sport, hlavně florbal, kde 
se mohu proběhnout a zároveň se setkat s kamarády.

6.) Vojto, patříte mezi mladou generaci, tak by mě za-
jímal i váš názor na našeho nově zvoleného prezidenta. 
Výsledkem voleb jsem zklamán, protože si vážím demokra-
tického a férového přístupu pana Schwarzenberga.

7.) Co životní krédo, máte nějaké?
Být sám sebou.

S Vojtěchem Náhlíkem hovořila Lucka Pávková
SaM

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

VYNÁLEZCI

UNIVERSÁLNÍ DRŽÁK PŘÍSLUŠENSTVÍ 
PRO MOTÚČKO

Čas ubíhá neuvěřitelným tempem a letos na podzim to 
budou již 4 roky, co se Motúčko začalo po náročném vývoji 
sériově vyrábět. 

Ti, kteří se o tento produkt trochu zajímají, pouhým let-
mým pohledem zjistí, že ve srovnání s prvotní verzí nezůstal 
doslova kámen na kameni. V průběhu předchozích let vy-
plynuly z dílny našich vynálezců desítky úprav a drobných 
vylepšení, které se zcela určitě pozitivně promítly do užit-
ných vlastností Motúčka. 

Nejnovějším „vynálezem“ z pohledu zmiňované užitnosti 
je tzv. universální držák příslušenství. Již od počátku výroby 
se snažíme udělat z Motúčka výrobek, který nebude svým 
způsobem jednoúčelový a určený pouze pro úzké spektrum 
veřejnosti. V současné době sériově vyrábíme a dodáváme 
jednostranný či oboustranný-polohovatelný pluh na sníh, 
nosič těžkých břemen tzv. Herkules, rádlovačku, výklopný 
přípravek v kombinaci se 180 l korbou a intenzivně pracuje-
me na vývoji travní sekačky. 

Příslušenství k celému Motúčku je samozřejmě mnohem 
více, ale výše zmiňované mají v této chvíli jedno společné, a 
to nový universální držák, do něhož se na Motúčku jedno-
duše upínají. Podstatou zlepšení je především fakt, že uni-
versální držák je tvořený obloukem se západkou, který je 
trvale instalován na Motúčku a v případě potřeby měníme 
pouze potřebné příslušenství - nástavbu. Odpadá tak mon-
táž a demontáž nářadí k ose kola, která byla nepohodlná a 
zdlouhavá. 

Cílem bylo ušetřit zákazníkovi čas a maximálně zpříjem-
nit práci, což se tímto „vynálezem“ rozhodně podařilo.
Ondřej Mareš
vedoucí ŘKJ
-------------------------------------------------------------------------------

OKÉNKO KVALITY

SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE

Měření je jednou z nejdůležitějších oblastí strojírenské vý-
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roby , i v mnoha dalších odvětvích hraje významnou roli.
V dnešní době stále  platí myšlenka Galilea Galileiho 

:“Měřit vše, co je měřitelné, a co měřitelné není, měřitelným 
učinit.“  

V podstatě měření je kvantitativní zkoumání předmětů, 
jevů či procesů s následným porovnáváním s obecně přija-
tou jednotkou. S rostoucími nároky na přesnost výroby je 
nezbytné, aby i měřicí zařízení a metody byly dále rozvíjeny. 
Je zřejmé, že dnes si již nevystačíme s posuvným měřítkem 
či mikrometrem a v mnoha případech je tak nutné měření 
provádět na souřadnicových měřicích strojích (Coordina-
te Measuring Machines – CMM). Za průkopníky  strojů, 
které dokáží měřit v kartézské soustavě, můžeme považo-
vat C.E. Johansona a F.H.Rolta, kteří se o nich zmiňují ve 
svých pracích již ve  čtyřicátých letech. 

Rozvoj však nastává až v šedesátých letech v závislosti na 
rozmachu  počítačové techniky. Souřadnicový měřicí stroj je 
počítačem ovládané zařízení, které má sofistikovaný měřicí 
systém a je schopný měřit v rovině nebo v prostoru složité 
tvarové součástky. CMM se skládá s navzájem propojených 
podsystémů, mezi něž  patří pohonný systém, odměřovací 
systém, snímací systém, řídicí systém, počítač a software.  
Dle konstrukce je možné je dělit na stojanové, výložníko-
vé, portálové a mostové. Významnou součástí těchto strojů 
je stůl, sloužící jako základna pro uložení a upnutí měřené 
součásti. Tyto stoly jsou nejčastěji z přírodního kamene (žu-
lové) nebo z umělého kamene (granitové). U všech součástí 
CMM je kladen důraz především na tuhost konstrukce a 
rozměrovou stálost. V dnešní době se stále častěji využívá 
pro součásti těchto strojů keramika. Uložení pohyblivých 
částí bývá kluzné, valivé či aerostatické, kdy je vzájemný 
pohyb součástí prováděn bez tření za pomocí vzduchového 
polštáře. Další neméně významnou součástí jsou snímací 
hlavice, které bývají pevné nebo indexovatelné, a to buď 
manuálně, či motoricky. Snímací systémy rozdělujeme pře-
devším na dotykové a bezdotykové.  Bezdotykové systémy 
mohou být např. laserové, kamerové či systémy pracující na 
základě počítačové tomografie. Dotyky elektrokontaktních 
dotykových systémů jsou vyráběny nejčastěji z rubínu, ov-
šem v určitých případech je nutné použít nitrid křemíku či 
diamant.  Principem souřadnicového měření je nasnímání 
bodu a určení jeho koordináty vůči počátku souřadnicové-
ho systému. Nejprve je tedy nutné prostudovat výkresovou 
dokumentaci a určit příslušný souřadný systém. Poté rozlo-
žit měřenou součástku na základní geometrické elementy. 
Velice důležité je navržení vhodné metody vyrovnání sou-
částky - lze využít např. metody 3-2-1 , RPS či MPA. Poté 
můžeme geometrické elementy změřit a vyhodnotit.

 Oddělení kontroly D2 disponuje dvěma CMM, které 
jsou využívány k měření částí forem, elektrod či výlisků. 
Problematika měření na těchto strojích je velice obsáhlá a 
vždy můžeme  objevit nové schopnosti či vlastnosti stroje. 
Proto je  nutné  stále se  vzdělávat a uvažovat nad novými 
postupy měření.

Aleš Janovec
vedoucí ŘKJ Nástrojárny

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

OKÉNKO JABLONSKÉHO 
GURMÁNA

JABLONSKÝ GURMÁN VÁM PŘEJE 
DOBROU CHUŤ!

Sluníčko,které se nám v posledních dnech po dlouhé době 
ukázalo,dává tušit blížící se jaro. Ponuré zimní měsíce nám 
díky změnám, které se v naší  kuchyni na přelomu roku 
udály, rychle uběhly.

Od ledna letošního roku máme nového významného od-
běratele obědů a večeří. Je jím firma Bühler Žamberk. Jedná 
se o odběr asi 250 porcí denně.

Jaké změny se udály, když na sklonku loňského roku vy-
hrála naše firma výběrové řízení pro Bühlera?

Během vánočních svátků zavládl v naší kuchyni čilý sta-
vební ruch. Bylo potřeba provést stavební úpravy, aby se roz-
šířily prostory a změnil se i vzhled jídelny. V kuchyni bylo 
zmodernizováno a rozšířeno přístrojové vybavení o nový 
konvektomat a stopadesátilitrový kotel. Dále byla vyměněna 
jedna smažicí pánev a polévkový kotel za nové, výkonnější.

Stávající kolektiv se rozrostl o nové spolupracovnice. 
Rozšířila se také nabídka menu. Dříve jsme nabízeli tři 

menu, nyní jsou v nabídce čtyři, přičemž  čtvrtým  jsou 
různé zeleninové a ovocné saláty.  Dvakrát týdně navíc na-
bízíme výběrové menu jako páté jídlo.

Zaznamenali jsme také nárůst výroby knedlíků na prodej. 
Zejména ve firmě Bühler je o ně značný zájem.

Snažíme se, aby všichni naši strávníci byli s naší nabídkou  
plně spokojeni.

Hezké a slunečné jaro vám přeje Hanka Kačírková, kuchař-
ka, a spolu s ní  kolektiv Jablonského Gurmána



36

Občasník - 1/2013

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

VÝSTAVBA FIRMY

INVESTICE 2013

Každému čtenáři  je asi minimálně podvědomě zřejmé, 
že neinvestovat by znamenalo ztratit  krok s konkurencí a 
postupný zánik. 

Vedle toho ještě investice nemůžou být jen tak ledasjaké : 
musí být návratné, účelné a nejenom obnovovat, ale přímo  
nás katapultovat na cestě pokroku kupředu tak, abychom 
stále  běželi na čelní  pozici před konkurencí.

Mnohdy je tedy nutné investovat též do novinek a udělat 
maximum pro to, aby to nebyly investice plané. Jakkoli se 
to může zdát jako astronomické číslo, účelné investice na  
rok 2013 dosahují  těžko  uvěřitelných 117 milionů korun! 

Mějme společně radost, že se naše firma tímto rychlým 
tempem rozvíjí  a že nám tedy s velkou pravděpodobností  
nehrozí odchod do starého železa.

Kvido Štěpánek
ředitel firmy

PŘEDPOKLÁDANÉ INVESTICE
DIVIZE D1- LISOVNA
INVESTICE v roce 2013 CENA v Kč
2 lisy ENGEL o uzavírací 
síle 400 tun včetně mani-
pulátoru

11 050 000

3 lisy o uzavírací síle 160 
tun a 1 lis o uzavírací síle 
700 tun včetně manipulá-
toru

17 420 000

1 lis o uzavírací síle 1 600 
tun včetně manipulátoru

20 020 000

Periferie lisů jako např. 
thermy, sušky atd.

2 500 000

Pokovovací linka (Pylon-
Met VXL High Vacuum 
Coating System)

18 772 000

6-ti osý robot  Fanuc na 
opracování termosetových 
dílů   

1 770 000

vymalování prostoru lisov-
ny  

884 000

KONTROLNÍ STANICE 
V12 – 296

760 000

KONTROLNÍ STANICE 
VARIOCHECK: 

760 000

ROZŠÍŘENÍ PROSTOR 
V I-B
V přípravách je rozšíření 
Lisovny plastů a Nástrojár-
ny novou halou mezi čelní 
stěnou stávající Lisovny a 
budovu Montáže. V rámci 
stavby budou demolovány 
budovy staré kotelny se 
zkušebnou, WC, spojova-
cí chodby a část ručního 
pracoviště nástrojárny. 
Současně bude vybourána 
vestavba kanceláří v lisovně 
a čelní stěna lisovny. Hala 
lisovny bude tvořit s novou 
halou jeden prostor. Nová 
štíhlá  kancelář bude umís-
těna nad stávající plynovou 
kotelnu. Dráhy mostových  
jeřábů v lisovně  budou 
prodlouženy  do nové haly 
a současně bude vybudován 
i nový mostový jeřáb o nos-
nosti 25 tun.

18 000 000
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DIVIZE D2 – NÁSTRO-
JÁRNA
INVESTICE v roce 2013 CENA v Kč
Drátová řezačka CUT 400       5 000 000
CNC Frézka 2000 3 670 000
CNC Frézka na kulato 
TOS BUA 125

5 100 000

CNC vyvrtávačka 8 450 000

DIVIZE D3 – MONTÁŽ
INVESTICE V ROCE 
2013

CENA v Kč

Montážní pracoviště YETI 1 860 000

FIREMNÍ JÍDELNA
INVESTICE v roce 2013 CENA v Kč
Rozšíření prostor kuchyně 80 000
Kotel na 300 l 117 000
Varný kotel na 150 l FA-
GOR

101 000

Konvektomat Blue vision 257 000
Pánev -  výklopná pečící na 
150 l FAGOR

98 375

Celkem 117.000.000Kč

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

KONÍČKY, HOBBY

CARGO VŠUDE, KAM SE PODÍVÁŠ

Mikronéští domorodci postavili maketu vojenského do-
pravního letadla a provozují kolem ní rituál Cargo řízený 
šamanem s cílem, aby na ně bůh Cargo opět shlédl příznivě 
naladěnou tváří.

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte de-
sátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně 
důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba 
činit a to ostatní nezanedbávat. 

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Očišťujete číše a 
talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti! Ma-
touš  23,25 

Během druhé světové války nabyly dříve zcela bezvý-
znamné ostrůvky ve východním  Tichomoří  zásadně na vý-
znamu. Japonci i Spojenci se je snažili ze strategických dů-
vodů ovládnout a vytvořit na nich dočasné vojenské základ-
ny. Původní obyvatelé – civilizace na úrovni doby kamenné 
– byli  ze dne na den konfrontováni s moderní technikou 
a s moderní civilizací, kterou nedokázali ani v nejmenším 
pochopit. Nejmarkantnější z ní byli obrovští ptáci, z jejichž 
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útrob se valily jedlé zásoby a spousta užitečných věcí – tedy  
cargo (ká:gou). 

Válka přešla, význam ostrůvku se opět přiblížil k nule a 
transportní letadla přestala přistávat. Domorodci to považo-
vali za živelní pohromu – bohové se na ně rozzlobili!  A tak, 
stejně  jako v případech sucha či záplav, nastoupili šamani. 
S lidmi vyráběli podle vzpomínek makety obrovských ptá-
ků, budovali primitivní přistávací plochy. Krajinou se neslo 
monotónní bubnování, zpěv a vzývání. Do země nalévali 
úlitby alkoholu. Tančili  tance na usmířenou. Boha Cargo si 
musíme opět naklonit!

Jak mnoho stejného chování jenom v poněkud moderněj-
ším hávu vidíme v dnešním světě v naší společnosti! Podí-
vejme se na mezilidské vztahy, na špinavé politiky, špinavé 
politické strany, na mnohé špinavé firmy, podívejme se na 
církve i na jejich věřící. Kolik procent je míněno upřímně a 
jde do podstaty věci? Pět? A kolik procent je prázdné bub-
nování, úlitby duchům, tanečky, stavění maket letadel bez 
pochopení souvislostí a podstaty? Devadesát pět?  Abychom 
si udobřili spolupracovníky, svoje okolí, voliče, jakousi ne-
známou a nepochopitelnou vyšší moc a dostávali jsme nadá-
le cargo ať už v podobě pozemské, nebo posmrtné? Podobně 
jako mikronéští domorodci na úrovni doby kamenné ani 
my nechápeme souvislosti, příčiny a následky, podstatu věci 
a vrháme se na vnějškové znaky.  Asi takhle:

Pokrytectví – tedy buďme s každým navenek zadobře, 
tolerujme si navzájem chyby a špatné činy na úkor obecné 
morálky, konkrétní firmy, společnosti či budoucnosti  na-
šich dětí, buďme tedy falešnými kamarády – a budeme se 
mít dobře – tedy hlavně  já a teď.

Populizmus – tedy říkejme lidem, co chtějí slyšet, a oni 
mě zvolí – konšelem, starostou,hejtmanem,poslancem, se-
nátorem –nově i prezidentem. A bude dobře – tedy aspoň  
pro mě. 

Prázdné běhání do kostela – vždyť přece, běžím-li  tam 
na půlnoční a potom zase o půl osmé ráno na Boží hod 
vánoční – nemůže Pánbůh jinak, než mě za tu velikou ná-
mahu do toho Nebe po smrti vzít, no řekněte?! 

Církve, zaštítěné chudobou svých zakladatelů, se sápou o 
stoosmdesát miliard restitucí. 

ODS se nedokáže zbavit profláknutých tváří, které ji stáh-
nou na okraj politického dění, ale do té doby ještě zůstanou 
ksichtové  u zdrojů a po nás přece potopa. O Véčkách zvole-
ných lidem nebo přímo Lidem  škoda papíru.  

Poválečná zvěrstva na sudetských Němcích se nikdy ne-
vyšetřila a nevyšetří, a když kříž na louce Budínka, věno-
vaný aspoň kostem dvaceti z nich brutálně rýči a lopatami 
ožralými Čechy ubitými, kdosi  vyvrátil  - pak  lidem zvo-
lený starosta se tomu ani nediví – je to totiž prý celé moc 
delikátní věc a kdoví,  možná si to ti Němci nakonec zaslou-
žili… A nechoďme až k Jihlavě, i my tu máme Rozinkovu 
louku v Horní Lipce. Kdo z nás o ní něco ví?!

O komunistech, jejich zločinech a jejich absolutní ne-
přijatelnosti pro demokratický režim radši nemluvme a dě-
lejme, jako by se nechumelilo -  asi se zase dostanou k moci 
a pak uvidíte ty postihy rebelů! Jen ať se já mám dobře i v 
takovém případě!

Cpeme se masem až praskáme, a že o Vánocích zaživa 
uhořelo v hanebně provozovaném vepříně čtrnáct set zu-
božených prasat, se do televizních zpráv kvůli všem pokry-
teckým reportážím o koťátku, jež  sundávali z plotu čtyři 
hasičské sbory,  ani nedostane. Nešmakovalo by to k bo-
žíhodovým chlebíčkům se šunkou a k vepřovým  řízkům. 
Budoucí generace nás za to budou odsuzovat jako barbary 
– ale máme se přece dobře, aspoň tedy já a teď.

A tomu všemu říkáme -  c i v i l i z a c e !
Hmm, já tomu tedy říkám - v nejlepším případě  - civili-

zace cargo…

Kvido Štěpánek
ředitel firmy

KEEP YOUR ENGLISH UP TO DATE

V mém dnešním příspěvku bych se s vámi rád podělil o 
nově nabyté znalosti ze současné britské angličtiny, jazyka, 
který podléhá vývoji rychleji, než jakýkoliv jiný evropský 
jazyk. Angličtina se totiž tak zarputile nebrání reflektovat 
nové prvky a módní trendy, jako například čeština, a proto-
že je jazykem světovým a hojně používaným, neubráníme se 
tomu, abychom tyto výrazy nezařadili do své aktivní slovní 
zásoby, zvláště pokud chceme současným rodilým mluvčím 
rozumět.

Vybral jsem si pro vás ty nejzajímavější, více méně spojené 
s každodenním, třeba i firemním, životem. Inspirací mi byl 
rozhlasový kurz „Dobré ráno s BBC“, který nemám samo-
zřejmě možnost poslouchat každý den v ranních hodinách, 
ale souhrn všech lekcí je možné „dohnat“ o víkendu a nebo 
zpětně vyhledat na internetu.

Z kurzu Keep your English up to date, kterým provází 
velice liberální a nezkostnatělý profesor lingvistiky David 
Crystal, vybírám následující:

„text“ – původně podstatné jméno, nyní sloveso „to text“, 
se stalo jedním z moderních rysů současné angličtiny. Slo-
veso „to text“ – poslat psanou zprávu prostřednictvím mo-
bilního telefonu, sahá až do 16. století, kdy „to text“ zna-
menalo napsat něco velkými tiskacími písmeny. Používání 
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tohoto slovesa však postupem času téměř vymizelo a k jeho 
vzkříšení došlo až během posledních několika let. Takže 
nyní můžete někomu textovat, a pokud to budete dělat čas-
to, stanou se z vás pravděpodobně „texters“ používající „text 
speech“, tj. rychlou  zkratkovitou komunikaci.

„hot desking“ se objevilo v devadesátých letech a nyní se 
užívá zcela běžně. Je to způsob, jakým si jednotliví zaměst-
nanci kanceláře „půjčují“ své stoly nebo pracovní místa v 
rámci střídání směn. „Shall I hot desk with you?“ můžete se 
zeptat svého kolegy. Zaměstnanci nemají vlastní stoly, což 
šetří místo i náklady. A proč zrovna „hot“? Protože takto 
využívaný stůl (a vlastně ani židle) nikdy nevychladnou…

„to be wired“ – ve spojení s elektrikou není nic překva-
pivého, ale což takhle spojit tento výraz s lidskými bytost-
mi? Když se vás někdo zeptá: „ Are you wired?“, může to 
znamenat, že jste prostě jenom připojeni na internet a nebo 
v přeneseném slova smyslu – jsi připravený, schopný vyře-
šit problém? Prostě a jednoduše, člověk, který je „wired“, je 
šikovný, rychlý a schopný všechno zvládnout. Tento výraz 
si však ani nesnažte zapamatovat, protože se nejspíš, podle 
mínění profesora Davida Crystala, brzy stane historií. Po-
slední dobou je totiž vytlačován stále častějším „wireless“, 
pod vlivem nové bezdrátové technologie wi-fi.

„spam“ je dalším slovem, které přineslo v posledních de-
seti letech používání internetu a které jste určitě již dávno 
zaznamenali, pokud dostáváte pravidelně e-mailové zprávy. 
Spam zaplavuje vaši e-mailovou schránku nechtěným mate-
riálem. Ale proč zrovna „spam“? Původ tohoto slova vás ur-
čitě překvapí. Ve třicátých letech minulého století se název 
spam používal pro jakýkoliv druh konzervovaného masa. 
Později, v sedmdesátých a osmdesátých letech, se toto slovo 
stalo velmi módním, když v televizi běžel oblíbený kome-
diální seriál zvaný Monty Python, ve kterém byla slavná 
skeč z restaurace, kde ke každému jídlu z jídelníčku nabízeli 
„spam“. Mohli jste si dát například slaninu se spamem, vejce 
se spamem, šunku se spamem, spam se spamem… Od té 
doby je spamem nazýváno cokoliv nevyžádaného a s obje-
vem internetu se tento výraz velice rychle usídlil v IT mlu-
vě. Pokud se tedy cítíte být bombardováni nevyžádanými 
informacemi a nabídkami, můžete s klidem říci „ Í ve been 
spammed, nebo somebody ś spamming me“ a v duchu si 
zanadávat na „spammers“, tedy  na ty, kdo tyto zprávy všem 
posílají.

V závěru tohoto malého jazykového příspěvku doufám, že 
I haven t́ spammed you with any unwanted material, tedy 
že jsem vás moc neobtěžoval něčím nevyžádaným a nechtě-
ným. 

Pavel Marek, DiS.
Marketing and Sales Department

MARKÝZA

Dostalo se mi příležitosti spolupracovat na vývoji a výro-
bě markýz nad nové Atrium v jídelně. Základní myšlenka 
spočívá v použití motoru z Motúčka a v celkovém šetření 
nákladů. 

Nosnou konstrukci zajišťují pozinkované ocelové stojany 
a nerezová trubka. Motory z Motúčka slouží jako pohonná 
jednotka. Tělo markýzy tvoří obyčejná odpadní PVC roura 
vyztužená silonovými kroužky a výlisky pro kola na Motúč-
ko sloužící pro navíjení lanek plachty. Mechanizmus bude 
opatřen i pásovou brzdou tvořenou též silonovými řemeni-
cemi a pásy z vyztuženého linolea. Proces brzdění zajišťuje 
pohyb pístu ze zařízení podobnému zbrani z hvězdných vá-
lek. Píst propne pásy brzdy a zvýšeným třením zajistí me-
chanizmus  v libovolné poloze. Po estetické stránce na tom 
naše markýza také není vůbec špatně. Barva plachty ladí 
s nábytkem a vybavením uvnitř Atria a látkové návleky ze 
stejného materiálu zakryjí nevzhlednou PVC rouru.

Je zřejmé, že výdaje jsou oproti zakoupení hotových ro-
let nesrovnatelně nižší, a proto do budoucna může na trhu 
vzniknout i zájem o markýzy se značkou Isolit-Bravo. Stačí 
jen mít ten nápad a nebát se jeho realizace, která, jak dou-
fám, skončí úspěchem a  příjemným zastíněním obědvají-
cích spolupracovníků v Atriu.

Práce na tomto projektu je pro mne zajímavým zpestře-
ním mého působení v Isolitu- Bravo.

Vojtěch Kaplan
technolog Nástrojárny

OKOLNÍ VESNICE MISTROVICE
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Obec Mistrovice leží v podhůří Orlických hor, v soused-
ství měst Jablonné nad Orlicí a Letohrad, kam většina jejích 
obyvatel dojíždí do zaměstnání  - i do Isolitu Bravo. První 
zaručené zmínky o vzniku obce pocházejí z roku 1371.

Název Mistrovice je odvozen od příjmení Mistr.
Obec se dříve proslavila  okruhem Mistrovický trojúhel-

ník. Byly to závody silničních motocyklů, které se konaly 
do roku 1988.

V současné době zde žije 618 obyvatel. V obci se nachází 
mateřská škola a první stupeň základní školy. Pro využití 
volného času je tu koupaliště, sportovní hřiště a stadion. 
Soubor Česká beseda Mistrovice existuje již přes půl století. 
V roce 2011 byla vesnice oceněná diplomem za pospolitost 
občanů v rámci soutěže Vesnice roku.

Obci Mistrovice patří přírodní rezervace Sutice. Nachází 
se na pravém břehu Tiché Orlice,mezi Mistrovicemi a Ver-
měřovicemi. Rezervace je součástí přírodního parku Orli-
ce,který patří k nejrozsáhlejším přírodním parkům na úze-
mí České republiky. Sutice je přírodní rezervací od  roku 
1950,zaujímá rozlohu 5,93 ha a je v nadmořské výšce 450 m.
Tvoří ji opuková stráň s vzácnými a ohroženými druhy rost-
lin - střevíčník pantoflíček,jaterník podléška,árón plama-
tý,okrotice bílá... Ve svém znaku mají Mistrovice květ stře-
víčníku pantoflíčku.

Mistrovice patří mezi nejkrásnější obce regionu a stojí 
za zhlédnutí. Vždy se ráda do této obce podívám, protože 
je tam krásně a žijí tu moji rodiče.

Střevíčník pantoflíček

Bednářová Marta
montáž

Perly Rozumu
Kdykoliv nacházím na botách, které vycházejí z dílny, 

špatně vytlačené šnyty / ořízku/ nebo zkřivený podpatek, 
nezajímá mě takto pokřivená práce. Ale zajímá mě, kde a v 
čem se pokřivil charakter lidí v dotyčné dílně.

Je mi naprosto jasné, že lidé s pokřiveným charakterem 

nemohou udělat rovnou práci.

Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš.

Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v čís-
lech.

Tomáš Baťa

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

Rád bych se s vámi podělil o zážitek z velkolepé show, kte-
rá se konala se v polovině února tohoto roku a mohli jsme ji 
navštívit v  pražské O2 Aréně.

Můj syn již od malička sbírá nejrůznější figurky dinosau-
rů. Věnuje mnoho času a pozornosti zjišťování zajímavostí, 
které se těchto stvoření týkají, a to jak v časopisech, televizi 
i v jiných médiích. Po zhlédnutí reklamy na internetu jsem 
se proto rozhodl, že ho na tuto show musím vzít! Rozhodně 
tohoto rozhodnutí nelituji. Jak se ukázalo, je to jedna z mála 
zábavných show, kterou si užijí jak děti, tak i rodiče.

Show má svůj původ v Austrálii, kde byla i poprvé v roce 
2007 představena. Od té doby sklízí úspěch po celém světě. 
V Praze byla pro velký zájem již podruhé, a to po dvouleté 
pauze. I tentokrát byla všechna představení vyprodána, tj. 
něco přes 60 tis. diváků.
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Publikum mohlo spatřit dinosaury v reálné velikosti, a to 
např. Brachiosaura, který byl vysoký 11m a dlouhý 17m. 
Aby tato show mohla být přenesena na jeviště v této veli-
kosti,  nakonec celý projekt vyšel na 12.5mil. liber a může 
být uskutečňován pouze ve velkých halách a arénách. Všech 
20 vybraných druhů dinosaurů vytvářel tým 50 inženýrů, 
umělců, malířů, dělníků a mechatronických expertů. Než 
vytvořili všechny modely, trvalo jim to přibližně rok. Práce 
probíhaly v docích v Melbourne v prostoru dost velkém pro 
odstavení Boeingu 747. Kreativní základ show vdechl umě-
lecký ředitel William May podle nápadu Bruce Mactaggar-
ta – ten poprvé přišel s myšlenkou převést původní televizní 
seriál do velkých hal. O režii se postaral Scott Faris, veterán 
z divadla na Broadwayi.

Pro tento projekt byla použita ta nejmodernější techno-
logie a díky ní se ještěři opravdu jeví jako živí. Celou show 
ovládají tři klíčové osoby. Jedna se  stará o pohyb ještěrů, 
druhá o osvětlení a třetí o zvuk. Vše je ovládáno rádiově 
a díky tomu není možné nikde vidět ani kousek kabelu. 
Opravdu se jedná o technologický počin epických rozměrů, 
umožňující reálný prožitek.

Celou show přináší BBC Worldwide ve spolupráci s aus-
tralskou společností The Creature Production Compa-
ny. Časopis Pollstar ji zařadil na 4.místo v anketě “ 100 
Worldwide Tours“. Tuto show po celém světě vidělo přes 
7milionů diváků ve 206 městěch. The New York Times do-
slova uvádí: “dinosauři slaví po 65 milionech let triumfální 
návrat“ !

Syn celé představení nadšením skoro nedýchal, dokonce 
i pro mne to byl nezapomenutelný zážitek. Mohu jen dopo-
ručit, až se k nám do Prahy show Putování s dinosaury opět 
vrátí, určitě ji navštivte!

Radek Bartoš
programátor CNC/EDM

WYNALAZCA RADIA

GUGLIELMO MARCONI - ON ZMIENIŁ 
ŚWIAT

Minęły już czasy , kiedy musiano przekazywać 
wiadomości przez posłańców, pieszo lub konno, statkami 
przez oceany, a później pociągiem . Do roku 1895 nowa 
nauka o elektryczności umożliwiła wysyłanie wiadomości 
szybko i dokładnie przez telegraf lub telefon- po przewodzie. 
Pomiędzy nadawcą wiadomości a odbiorcą musiał istnieć 
przewód, bo po nim płynął prąd. 

Wielu naukowców próbowało dokonać tego bez 
przewodów. Niektórym udało się przesłać elektryczność 
przez ziemię lub wodę na odległość kilku mil. Nie użyli oni 
żadnego łączącego przewodu pomiędzy nadawcą i odbiorcą, 
ale trzeba było ułożyć bardzo długie odcinki przewodu 
równolegle do siebie, po przeciwnych stronach odległości 
transmisyjnej. Po każdej stronie potrzeba było przewodów 
dłuższych, niż wynosiła odległość między nimi!

Sygnały wysyłane w ten sposób pokonywały tylko 
niewielką odległość. Jedyną pewną metodą, jedyną, która 
radziłaby sobie z każdą odległością, było przesyłanie 
sygnałów po łączącym przewodzie.

Do roku 1895 położono wiele kabli na dnie morza- włącznie 
z wielkim kablem atlantyckim. Wiadomości przepływały 
po nich jako strumień elektryczności. Telegrafiści używali 
kodu Morse‘a, gdzie każda litera alfabetu jest zastąpiona 
kombinacją kropek i kresek. Wysyłali je po przewodach 
jako krótkie i długie strumienie elektryczności, włączając 
ją i wyłączając.

Taka łączność wymagała ciężkiego kabla o dużej 
wytrzymałości, zawierającego przewody, położonego i 
troskliwie konserwowanego pod lub nad ziemią albo na 
dnie mórz.

Dwudziestoletni Guglielmo Marconi marzył, że pewnego 
dnia wyśle sygnał z jednego krańca świata na drugi, przez 
powietrze, bez żadnych przewodów. Dokonał tego, zanim 
ukończył dwadzieścia trzy lata. Ten człowiek z niewielkim 
wykształceniem teoretycznym, pracujący na poddaszu u 
swojego ojca, wprawił w zakłopotanie czołowych uczonych 
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swoich czasów.
W tym czasie, w roku 1895 , wykorzystanie elektryczności 

było jeszcze nowością. Zaledwie czternaście lat wcześniej 
została ona użyta po raz pierwszy do oświetlenia ludzkich 
domostw. Wiadomości można było wówczas przesyłać 
szybko i wyraźnie przez telefon i telegraf. Ale oba te środki 
łączności miały poważną wadę: wymagały przewodów, 
po których płynęły informacje w postaci elektrycznych 
impulsów. Marzenie Marconiego , aby przesyłać wiadomości 
bez przewodów , wydawało się fantastyką naukową.

Kiedy już dokonał się przełom, Marconi pracował szybko 
i z determinacją nad swoimi eksperymentami. Początkowo 
wysyłał wiadomości w obrębie poddasza. Potem przez 
ogród. Potem przez dolinę. A w końcu nad oceanami. 
Dzięki jego dociekliwości i uporowi mamy dziś radio, 
telewizję satelitarną, łączność laserową i wszystkie cuda 
tego, co obecnie zostało nazwane „globalną  wioską“.

VYNÁLEZCE RÁDIA

GUGLIELMO MARCONI - ON ZMĚNIL 
SVĚT

Pryč jsou dny, kdy jste museli předávat zprávy prostřed-
nictvím poslů pěšky nebo na koni, lodí přes oceány  a pak 
vlakem. Od roku 1895 nové vynálezy v elektřině umožnily  
odesílat zprávy rychle a přesně po telegrafním nebo telefon-
ním drátě. Mezi odesílatelem a příjemcem musel být kabel, 
kterým tekl elektrický proud.

Mnoho výzkumníků se snažilo o spojení  bez drátů. Ně-
kteří byli schopni posílat elektřinu zemí nebo vodou do 
vzdálenosti několika kilometrů. Nemuseli  používat žádný 
propojovací kabel mezi odesílatelem a příjemcem, ale bylo 
nutné, aby na protilehlých stranách přenosu ležely velmi 
dlouhé délky kabelů paralelně vedle sebe. Přičemž tyto pa-
ralelní kabely byly delší než samotná přenosová vzdálenost!  
Přenos signálů byl tak možný jenom na velmi krátkou vzdá-
lenost. Jediný jistý způsob přenosu na jakoukoli vzdálenost  
zůstávalo  vysílat signály do spojovacího vodiče.

Do roku  1895 bylo  položeno mnoho kabelů na moř-
ské dno, včetně big-Atlantic Cable. Zprávy jimi procházely  
jako proud elektřiny. CW operátoři používali morseovku, 
kde je každé písmeno abecedy nahrazeno kombinací teček 
a čárek. Odeslání drátem pak probíhá jako krátké a dlouhé 
pulzy elektrického proudu.

Takový způsob vyžaduje těžké kabely obsahující vodiče, 
které se ukládají do země nebo na mořské dno.

Dvacet let Guglielmo Marconi snil, že jednoho dne pošle 
signál z jednoho konce světa na druhý, vzduchem, bez drá-
tů. Udělal to dřív, než mu bylo dvacet tři let. Muž bez teo-
retického vzdělání, pracující v podkroví domku svého otce, 
vzbudil rozpaky  vedoucích učenců své doby.

V té době, v roce 1895, bylo praktické využití elektřiny 
ještě novinkou. Jen čtrnáct let předtím byla elektřina poprvé 
použita k osvětlení lidského obydlí. Zprávy až dosud mohly 
být zasílány sice rychle telefonem a telegrafem,. ale oba tyto 

prostředky komunikace mají zásadní nevýhodu -  vyžadují 
drát. Marconiho sen o odesílání zpráv bez drátů vypadal 
jako  sci-fi.

Jakmile se základní pokus podařil, Marconi pracoval 
rychle a rozhodně na svých dalších experimentech. Zpočát-
ku odesílal zprávy z podkroví do zahrady. Pak do údolí. A 
konečně přes oceány! Díky jeho zvídavosti a vytrvalosti nyní 
máme rádio, satelitní TV, laserovou komunikaci a všechny 
zázraky, které se  nazývají „globální vesnicí“.

Joanna Kołoszyc
montážní dělnice

Z LYŽÍ ROVNOU DO PEDÁLŮ!

Zima je konečně na ústupu a jaro se hlásí o slovo. Sníh 
pomalu opadá a silnice začínají lákat milovníky cyklistiky 
k první jarní projížďce. Co je však vhodné udělat před tím, 
než odložíte lyže a vytáhnete kolo? O oboje je nutné alespoň 
trochu pečovat, pokud chcete, aby vám dlouho vydrželo a 
požitek z jízdy byl co nejlepší.

JAK ULOŽIT LYŽE DO SKLEPA?
Lyže, běžky i snowboardy je vhodné nechat opravit, na-

brousit hrany a nechat je zakonzervovat, čímž se předejde 
vyschnutí skluznice a rezivění hran. Tím budou ošetřeny a 
připraveny na další zimu a jen co napadne první sníh, mů-
žete bez starostí vyjet.

Co udělat před prvním cyklo výletem?
Patříte také mezi ty, co po posledním podzimním cykli-

stickém výletě šoupnou kolo do sklepa a víc se o něj nezají-
mají? To se potom nestačíte kolikrát divit například tomu, 
že přední pneumatika nějak moc rychle měkne, přehazo-
vačka nepřehazuje tak, jak by měla, a vůbec celé kolo nějak 
podezřele vrže. Co s tím? Ideální je samozřejmě prohlídka 
v cykloservisu. Jenže jako na potvoru mají všechny servisy 
na začátku jara plno a nic vám ze dne na den, nedej bože na 
počkání, neudělají. Proto rada na příští rok - nejlepší jarní 
servisní prohlídka je v lednu nebo v únoru. To v servisu 
nemají do čeho píchnout a vašemu kolu se budou věnovat 
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o to víc.
Komu se do servisu nechce, může se do „servisování“ kola 

pochopitelně pustit sám. Zejména je potřeba zkontrolovat 
duše kol. Jistě budou potřeba po zimě dohustit a zkontrolo-
vat jejich stav, při defektech způsobených například únavou 
materiálu takovou duši zalepit nebo nejlépe úplně vyměnit.

Další důraz je potřeba věnovat řetězu. Pokud jste na po-
slední vyjížďce zmokli, jezdili vodou nebo bahnem, nepro-
spělo to především jednotlivým součástkám řetězu. Všech-
no mazivo se vyplavilo a  přes zimu zbytky nečistot na řetě-
zu a v ozubených kolečkách zatuhly. Jak ale správně takový 
řetěz očistit? Nejlepší je speciální čistička řetězu, ale postačí 
i obyčejný kus hadru, kterým důkladně otřete z řetězu ne-
čistoty, a teprve potom je možné do čistého řetězu nakapat 
nový olej. Řetěz není vhodné ani mazat přespříliš, proto ho 
po namazání ještě zlehka otřete dalším hadrem.

Další komponentou, kterou je vhodné zkontrolovat, je 
přehazovačka. Je důležité, aby přehazovala přesně. Pokud 
tomu tak není a přeskakuje, jak se jí zachce, můžete zkusit 
přitáhnout kolečkem na zadní části přehazovačky její chod.

Největší důraz klademe na brzdy. V případě hydraulic-
kých brzd je třeba zkontrolovat stav brzdových destiček a 
tlak brzd. Brzdy by rozhodně neměly zabírat až dole. U brzd 
se špalíky kontrolujeme výšku samotného špalíku, a pokud 
už je hodně opotřebovaný, je nutné ho vyměnit. 

Občas se vyplatí pročistit celé bovdeny, tedy ony gumové 
černé „obaly“, kterými vedou lanka. Jakmile chodí přeha-
zovačka či brzdy podezřele ztuhle, drhnou, pak bude chyba 
právě uvnitř bovdenů. 

Základem bezpečné a příjemné jarní projížďky je zkont-
rolované a připravené kolo a každopádně cyklistická přilba, 
která nejednomu cyklistovi zachránila život!!!

Takže přeji krásné jarní vyjetí a hodně zdolaných kilo-
metrů.

Pedálu zdar!!!

Petr Liebich
konstruktér

„Ségra říkala, že kdo má rozum, používá na hlavu 
tu žehličku z BRAVA!“
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ZÁJMOVÉ PŘEDNÁŠKY 
ISOLIT-BRAVO

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

B EZEN 2013    Jeruzalém – historie  

                                             a sou asnost Svatého m sta 
22.3.2013 v 17 hodin                              Martin Šlesingr  

Procházka po svatých místech t í velkých  

                                                                                           sv tových náboženství, dopln ná o  

                                                                                              výklad historických souvislostí a  

                                                                                            sou asné situace. Vše s množstvím  

                                                                                              fotografií od autora p ednášky.  

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

DUBEN 2013    Moderní medicína 
5.4.2013 v 17 hodin                     MUDr. Daniela Urbanová 

Autorka je atestovanou praktickou 
léka kou.Bude se zabývat  
v sou asné dob  astými 
civiliza ními nemocemi jako je 
vysoký krevní tlak, cukrovka a 
nádorová onemocn ní; možnostmi 
jejich prevence i ú inné lé by. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KV TEN 2013           Cesta po ostrovech  

                                           jihovýchodní Asie 
 24.5.2013 v 17 hodin          Lucie Pávková, Pavel Antušek 

                                                          

 Dojmy a zážitky z cesty 

                                    po exotické jihovýchodní Asii 

                                                                          s p edstavením místní kultury  

                                                                                            a zvyklostí. 

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

ERVEN 2013     Sudety 
14.6.2013 v 17:00 hodin   Ing. Kvido Št pánek  

 

Autor se zam í na mén   

známé okolnosti  

soužití na území bývalých Sudet 
v etn   

odsunu eských N mc  

na základ  Benešových dekret . 
Nahlédne  dosud ernobílé výklady d jin 
z obou stran. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ERVENEC 2013          And lé- naši souputníci 
12.7.2013 v 17 hodin   Ing. Kvido Št pánek 

 

                                                                             Pohled na fenomén And l  a jejich  

       p sobení v našem b žném život . 

 

 

 

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

SRPEN 2013  Kurský oblouk - 70 let od    

                       nejv tší tankové bitvy v d jinách 
23. 8.2013 v 17 hodin  Aleš Hrdina, Ivan Bouchal, Martin Šlesingr 

 

Auto i p edstaví nejv tší tankovou  

bitvu v d jinách, která znamenala  

    obrat ve 2. sv tové válce na  

          východní front . 

 

 

 



47

Občasník - 1/2013

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

ZÁ Í 2013    100 fyzikálních omyl  
20.9.2013 v 17 hodin          Ing. Kvido Št pánek 

 

 

Netradi ní pohled  na fyziku a její 
omyly. M že voda téct do kopce? 

Jak je to s éterem? Je perpetuum 
mobile skute n  nemožné? M že 
p ítomnost m nit minulost? Je 
budoucnost dána ,nebo ji svobodn  
vytvá íme? 

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

ÍJEN 2013    Po stopách Dne D 
25.10.2013 v 17 hodin   Ing. Petr Bodlák 

 

                                                                                Autor navštívil místa vylod ní   

                                                                        spojeneckých vojsk v Normandii a  

                                                                     prošel jimi krok za krokem. Seznámí nás  

                                                                              s historií operace a se sou asnou  

                                                                            podobou míst, která jsme vid li ve   

                                                                                 filmu Zachra te vojína Ryana.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LISTOPAD 2013    Výchova sportovního  

                    talentu aneb po kr cích k vrcholu 
22.11.2013 v 17 hodin   Milan Žemli ka 

 

                                                                       Výchova nad jného sportovce od  

                                                                          za átk  k prvním úsp ch m ve  

                                                                                   vrcholovém sportu. 

 





                              

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