Správnou tajenku odevzdejte do 5. 5. 2014 do schránky na recepci v IB.
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Vylosovaných tenktokrát 5 výherců vyhrává:
1. Bravoska
2. Mixér Rico B - 4300
3. Osobní váha B - 5076
4. Žehlička na vlasy B - 4175
5. Vysoušeč vlasů B - 4210



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

Na Ukrajině se právě rozhoduje o osudu Evropy!

8+1
2018 - Doživotní prezident obnoveného
SSSR jmenuje svého místodržícího v
sovětském protektorátu Čechy a Morava

Osudové osmičky české státnosti

Tajenka:
1

Jméno:

Pracoviště:

888 - umírá Bořivoj I. - první
historicky doložený kníže českého
státu.

2
1278 - Přemysl Otakar II, král
Železný a Zlatý padl v bitvě na
Moravském poli.Nastává ústup
českého státu ze slávy.
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4

1618 – místodržící letí z oken
Třetí pražská defenestrace – začátek
třistaleté poroby.

1918 - TGM - prezident Osvoboditel.
Obnovení české státnosti.

7

8


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

5
1938 - Občané Králík nadšeně vítají
Adolfa Hitlera. Mnichovská dohoda velmoci obětovaly Československo.

6
1948 - Komunistický puč.
Od nynějška jsme nevolníky
sovětských bolševiků.

1968 - Sovětské tanky útočí
na československý rozhlas. Začíná
sovětská okupace Československa.

1988 + 1 Davy na Letné
Komunisté se hroutí.
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IB ON LINE
hPro Nástrojárnou jsme v roce 2013 zakoupili CNC brusku
nakulato, frézku FTU 200CNC, drátovou řezačku CAT a
frézovací centrum Auerbach v úhrnné ceně 19,5 milionu
Kč .
hPro Lisovnu 7 nových lisů Engel v úhrnné ceně 33,5 milionu Kč
hDo Lisovny termosetů i plastů jsme úspěšně nasadili po
jednom šestiosém robotu Fanuc v celkové ceně 3,5 milionu Kč. Dalších pět robotů máme objednáno a nasadíme
je do výroby v průběhu června.
hÚspěšně pokračuje výstavba nové haly Nástrojárny a Lisovny (pracovní jméno Galérka) za více než dvacet milionů korun
hNa dobročinnost jsme v roce 2013 věnovali bezmála 3 miliony Kč
hPočet spolupracovníků se meziročně zvýšil ze 412 na 503.
hPrůměrná mzda v naší firmě se meziročně zvýšila z 22
000,--Kč na 23 500,--Kč
hObrat jednotlivých výrobních středisek se zvýšil v roce
2013 takto: Údaje v tis. Kč
*Lisovna z na
438 672
606 515
o 38 %
*Nástrojárna z na
131 062
130 109
o -1 %
*Montáž z na
84 455
91 841
o 9%
*Isolit-Bravo z na
738 930
909 519
o 23 %
hproduktivita práce jednotlivých středisek měřená přidanou hodnotou na pracovníka se zvýšila:
*Lisovna z na
715
1 034
o 45 %
*Nástrojárna z na
769
904
o 17 %
*Montáž z na
372
330
o -11 %
*Isolit-Bravo z na
659
824
o 25 %
h13. prosinec byl dnem již tradiční Akce důchodce-kterou
na rozdíl od kdysi stejnojmenné akce ČSSD nechceme
nikoho odstavit, ale naopak, zapojit a život zpříjemnit
h14.prosinec dále dnem také již tradičního Splnění
hv Atriu jsme provedli za rok 2013 cyklus dvanácti zajímavých přednášek. Rekord byl zlomen v Bitvě u Kurska,
kdy výsledkem velmi pěkné a dobře připravené přednášky – a to i fyzickými ukázkami např. kompletní výstroje
a výzbroje vojáka Wehrmachtu - byla podobně , jako u
Kurska plichta – tj. tři přednášející a tři posluchači. Ale
jedeme dál! Rok 2014 již zahájil velmi pěknou a hojně navštívenou přednáškou Martina Šlesingra o cestě po Izraeli.
hnatočili jsme 12 krátkých tematických videí, která byla
promítnuta vesměs na výrobních poradách a dále je lze
vidět na Recepci
hvynálezci rozšířili Motúčko o řadu nových příslušenství
jako je verze Postřižiny, City Snow Fighter,Popelář,Superpower. Všechny už jsou v seriové výrobě
hv prototypu zkoušíme model Motúčka Pásovce
hv přípravě je elektrický terénní traktůrek 4x4 s pracovním
názvem Summer ´68
haktivně jsme vystupovali v rámci Konsorcia firem a můžeme konstatovat, že dobrá věc se podařila – učiliště Letohrad, kterému hrozil zánik nebo přinejmenším omezení
provozu, bude zachováno!
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hvydali jsme již tradiční BRAVO kalendář a podle spokojených ohlasů se povedl.
hobchodní divize uvedla na trh následující novinky: barevné nerezové konvice Luisa a Nancy, nerezový odšťavňovač Adamas, keramické pánve Gold o průměrech 20, 24
a 28cm, nový jednoplotýnkový vařič, topinkovač Mateo,
radiobudík, nerezovou domácí pekárnu, plastové konvice Ellis a Anna a konvici Sherry v nových barvách, hubič
hmyzu, nerezový tyčový mixer James a kulmovém Duo
v nových barvách.
hoslavili jsme šestitisící prodané Motúčko a těšíme se na
metu tisíců deset
hdíky aktivnímu náboru jsme podepsali pracovní smlouvy
s osmi absolventy učebních oborů Nástrojař a Strojní mechanik.
hpřipravujeme spuštění stipendijního programu, do kterého budou zařazeni vybraní studenti 1. a 2. ročníků strojních oborů.
hnaše firma se stává stále více přitažlivou pro uchazeče ze
vzdáleností mimo okruh denního dojíždění. Zájemci se
hlásí z Olomouce, Zábřehu, Moravské Třebové a mnoha
dalších lokalit.
hzúčastníme se kulatého stolu, který pořádá redakce MF
DNES. Téma – Benefity pro zaměstnance. Byli jsme osloveni jako jedna z pilotních společností v péči o spolupracovníky!
hdůkaz o našem ekologickém podnikání za námi přišel sám
– v areálu firmy jsme potkali v noci přísně chráněného
bobra, který žije v bezprostřední blízkosti v řece Orlici!
hpřipravujeme demolici podstatné části starých budov NT
a výstavbu nové skladovací haly s pracovní jménem Citrón
h5. července se pobavíme na Půlsplnění ve Filipínu
hNadační fond S námi je tu lépe, kterého jsme generálním
sponzorem, nakoupil 33 moderních polohovacích lůžek
s dalším vybavením pro Internu Ústeckoorlické nemocnice. Akce se jmenovala Nejen léky léčí.
hS přispění naším a dalších subjektů úspěšně proběhla akce
Digirentgen pro Albertinum. Digitální rentgen byl zakoupen a funguje.
hobjednali jsme a v srpnu uvedeme do výroby třetí pokovovací linku PylnoMet VXl v celkové ceně 22 milionů Kč
hzaložili jsme firemní knihovnu. Historicky první firemní
knihovnicí se stala Renáta Bartošová. Knihovna obsahuje
řadu zajímavých, převážně odborných, nicméně i oddechových titulů a dokonce i ukrajinské časopisy.
hJablonský Gurmán získal další zákazníky a vaří nyní již
více než magických tisíc jídel denně. V IB uspořádal dva
vynikající rauty – mikulášský a velikonoční. Nám -strávníkům naskakovaly boule za ušima.
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FREE COMPANY
To , co považuji v naší firmě za nejlepší, může být ale současně také to nejhorší. Přijde na to, jací jsme my.
Za nejlepší věc považuji tu skutečnost, že jako firma nepatříme žádné nadřízené organizační složce, a tak si můžeme
v dobrém slova smyslu dělat, co chceme. Tedy samozřejmě
to, co považujeme za účelné a co je v mezích norem, zákonů a slušnostních zvyků. Můžu toho jmenovat spoustu
– od rozhodování o nákupu strojů, o stavění, o počtu míst
ve firmě, výši mezd, dobročinnosti, o vývoji a vynálezectví,
o celém výrobním programu. O tom, že naše výplaty jsou
o 20% nad úrovní okolí, že znalostním spolupracovníkům
ukládáme a vyplácíme nevídané obnosy. ..bylo by toho velmi
mnoho.
Sečteno, podtrženo, nazval jsem ty neuvěřitelně pozitivní
možnosti Free Company. Řekl bych, že se z nich musí radovat každý rozumný člověk. Ale není tomu úplně tak.
Jako již mnohokrát, mýlil jsem se i tentokrát. Přinejmenším částečně. Podobně, jako když jsem si v prosinci 1989
myslil: Tak teď to začne! Brzda komunizmu byla uvolněna a
teď začnou lidé nadšeně pracovat, chválit nový režim a vážit
si svobody, životní úrovně a dříve nevídaných možností!
Asi tak v podobném poměru si váží a neváží naší Free
Company. Jsou ti, kterým Free Company vyhovuje, ale
jsou takoví, kterým tu chybí pevná ruka zahraničního pána.
Mnohdy cítím při jednání s některým spolupracovníkem
jeho těžko skrývanou netrpělivou touhu: To jenom tenhleten blbec Štěpánek stojí v cestě mezi mnou a rájem na zemi!
Stačí si ho nějak naklonit, či zastrašit, aby dal pokoj a hnedle
budeme žít v komunizmu! Takhle smýšlet by samozřejmě
bylo nereálné u velké nadnárodní firmy, která mele rozsáhlým mechanizmem. Tam i ten poslední hned pochopí, že
i kdyby nakrásně překonal ředitele, narazí na další a další
soukolí stroje, která ho semelou.
Druhým trnem v oku je samotné vlastnictví. Lapidárně
to kdysi vyjádřila jedna naše pracovnice, která k nám přišla
z AVX: „Pane Štěpánku, my jsme v tom AVXu byli tak rádi,
že nevíme, komu to patří!“ „A proč?“ divil jsem se. „Protože
jsme ty majitele neznali, a tudíž jim nemuseli závidět!“
Nikdo nikdy neřekl, že kapitalizmus je spravedlivý. Právě naopak, určitě je nespravedlivý. Potíž je v tom, že nikdo
nic lepšího dosud nevymyslel. Všechny pokusy o spravedlivější společenský řád opakovaně skončily strašlivě – desítkami milionů mrtvých, desítkami milionů let v kriminálech
a koncentračních táborech – gulazích- a stovkami milionů
zkažených životů. S výhodami Free Company je to zkrátka
jako s demokracií: Musíte být na ni zralí. Dobře funguje ve
Švýcarsku, ale v Nigérii je katastrofou. Kam se většinově
zařadíme, podle toho také dopadneme.

Naše firma Isolit-Bravo investuje ohromné finanční prostředky v řádu stovek milionů korun do stavby nových
budov, do rekonstrukcí existujících, do nových strojů, zařízení a technologií, jakož i do mzdových a dalších benefitů
vlastních spolupracovníků. To vše ovšem nebude návratné
a stane se nám jenom zátěží a přítěží, pokud nebudeme dostatečně efektivní. Tedy, pokud budeme plýtvat materiálem
anebo nebudeme pracovat produktivně. Abychom se tomuto nebezpečí vyhnuli, zavádíme v celé firmě LEAN – tedy
štíhlou výrobu.
LEAN zaměříme v prvních krocích takto:
I. Na vybraných představitelích prověříme následující výrobní oblasti:
1. Nákup materiálu s důrazem na velikost zásob,pojistné zásoby,včasnost nákupu a vyhnutí se vzniku ležáků.
2. Manipulaci s materiálem po spuštění nového skladu Citrón.
3. Plánování výroby s důrazem na velikost dávky, počet výměn,zásobu výrobků v IB.
4. Výměnu forem (SMED).
5. Minimalizaci jednicové lidské práce (obsluhovost lisů;rozšíření nasazení 6-osých robotů;minimalizace ořezů výlisků;rozšíření automatických kamerových systémů…).
6. Stanovení technologických postupů,zajištění stability
procesu, přejímku nástrojů do seriové výroby.
7. Zmetkovitost : kořenové příčiny, trendy, zmetkovitost
pod kontrolou.
8. Odvoz hotových výrobků od lisů a linek a jejich uskladnění po spuštění nového skladu Citrón. Řízení pojistné
zásoby.
9. Vychystávání výrobků k expedici, expedice výrobků.
Je jasné, že pro naplnění této vize musíme být optimisticky naladění, mít chuť do práce, do zlepšování, zkracování,
zjednodušování. Do produktivity a efektivity. Musíme být
konstruktivní, s ostatními dobře spolupracující. Nářky a
stesky ani zasmrádlé pohodlíčko zde nemají místo!
Přál bych si, aby se maximum z nás s vizí LEAN ztotožnilo a
abychom dokázali využít výhod Free Company k nebývalému rozvoji naší firmy.
Kvido Štěpánek
ředitel firmy

LEAN
Trvale mohou uspět pouze výrobci efektivní, kteří nemarní materiál, pracovní čas ani režie, jsou vybaveni stroji a zařízeními na první doby a dokáží je efektivně využívat.
K takovým musíme ze zřejmých důvodů patřit také MY.
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„Ale houby, že jsou od pĢírody pĒknĒ rostlý!
To Slavík nechal nalisovat novou dodávku sexy
korzetĪ pro kasina v Las Vegas!“

Hospodářská
stoletá výstava

Choceň

18.6.-22.6.2014

Čechy

Flora – letní trhy

Olomouc

14.7.-17.7.2014

Čechy

Agrokomplex

Nitra

21.8.-24.8.2014

Slovensko

Sejem Agra

Gornja
Radgona

22.-28.8.2014

Slovinsko

Země Živitelka

České
Budějovice

28.8.-2.9.2014

Čechy

Spoga Gafa

Köln

1.-3.9.2014

Německo

Koně v Akci

Pardubice

5.9.-7.9.2014

Čechy

Gala Bau

Norimberk

16.20.9.2014

Německo

Kůň

Lysá nad Labem

19.-21.9.2014

Čechy

Agro Show

Bednary

26.-28.9.2014

Polsko

Dům a bydlení

Liberec

9.-12.10.2014

Čechy

Petr Bodlák
vedoucí SaM

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

P

RÁCE

MOTÚČKO V ROCE 2014
Nedávno jsme oslavili Motúčko s pořadovým číslem 6000
a tajně i veřejně doufáme, že se co nejdříve (snad ještě letos )
vyrobí Motúčko desetitisící. Napsané číslicí (10 000) to ale
vypadá mnohem lépe, že?
Abychom co nejdříve dosáhli tohoto čísla, snažíme se letos
Motúčko maximálně prezentovat jak v zahraničí, tak i v ČeskoSlovensku, třebaže zde je Motúčko nejvíce populární. Přehled výstav, kterých jsme se s Motúčkem letos účastnili a
nebo se účastnit budeme, uvádím na konci tohoto článku.
Z letošních zahraničních výstav bych rád upozornil na mezinárodní veletrh Spoga- Gafa, na který se sjíždějí nákupčí
zahradní techniky z celého světa, a taktéž na výstavu Gartentraume v Lucembursku, která již proběhla a kde se nám
velmi dařilo.
Takže ať je tady 10 000 ks co nejdříve!
Slibovaný přehled letošních výstav Motúčka :
Moderní bydlení
a zahrada

Pardubice

22.-23.2.2014

Čechy

Gartentraume

Luxembourg

7.-9.3.2014

Lucembursko

Garten

Salzburg

21.3.-23.3.2014

Rakousko

FOR GARDEN

Praha

20.-.23.3.2014

Čechy

Zahrádkár

Trenčín

27.4. - 29.4.2014 Slovensko

UrbisTechnologie
+ stavební veletrh

Brno

23.-26.4.2014

Čechy

Flora – Jarní trhy

Olomouc

24.-27.4.2014

Čechy

Dům a zahrada

Liberec

20.-23.5.2014

Čechy

Mezinárodní
strojírenský
veletrh

Nitra

20.-23.5.2014

Slovensko
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NÁHRADNÍ DÍLY
Chtěla bych vás seznámit s jednou z náplní své pracovní
činnosti, a to jsou NÁHRADNÍ DÍLY.
Nastoupila jsem zpátky do firmy po mateřské dovolené.
Dříve jsem pracovala na nástrojárně- oddělení technické
kontroly- a nyní v technologii - nákup . Vše bylo pro mě
nové a náročné (co vám budu povídat, doma mozek spíše
odpočívá). To znamená, že dříve někdo vyhrkl č. matrice a
hned jsem věděla, v jakém stadiu jsou výlisky, vzorkování,
protokoly…
A teď jsem začínala od začátku. Tak nejblíže mi byly vložky
do forem, protože s těmi jsem se setkávala už na kontrole, ale
nakupované díly, jako jsou vyhazovače, různá těsnění, jádra,
hydroválce, topení, čidla, ústí trysky a jejich značení jsem se
musela naučit. Naštěstí mám hodnou a trpělivou kolegyni
Lucku, která mi se vším pomohla.
Mluvím o náhradních dílech na formy, které lisují v naší
firmě. Máme tzv. seznam živých forem, který se samozřejmě aktualizuje. V něm jsou barevně označeny formy podle
časové nutnosti dodání náhradních dílů. Formy označené
bíle – 14dnů, žlutě -6dnů, červeně 3-5dnů (to je dostatečná
doba na objednání u dodavatele – není potřeba mít na skladě) a zeleně do 24 hodin. Zelené formy musí mít tzv. Kontrolní list formy, který vyplňuje pilotní pracovník na ručním
pracovišti, kontrola, elektrikář, technologie, konstrukce. Na
přední stranu se přidává dokument = NÁHRADNÍ DÍLY.
Konstruktér a mistr opravy forem vytipují předpokládané
díly, které se mohou poškodit. Potom se dají do výroby nebo
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se objednají (i objednané díly se mohou někdy upravovat).
Následuje naskladnění. Ve skladu je seznam, kde se dá najít
příslušná matrice s označením, v jakém regále - polici a buňce se díl nachází. Nově to má každý díl uvedeno i v Hocu. Je
to usnadněné hledání. Každý si najde v Hocu potřebný díl a
hned ví, kde je. Pracovník si ho ze skladu vezme, dá to vědět
e-mailem konstruktérovi a mně. Já to odepíšu ze skladových
zásob a p. Stolarik dá do výroby nebo nechá u nás objednat. Potom následuje opět naskladnění. Musí tedy souhlasit
Kontrolní list formy – skladová zásoba v PC a fyzicky kusy
na skladě.
V náhradních dílech jsme už odvedli pořádný kus práce,
ale víme, že je pořád co zlepšovat.
Proto máme každé pondělí schůzku, kde se snažíme docílit, aby vše perfektně fungovalo.
Vlasta Celbová
Nástrojárna, technologie-nákup

OHLÉDNUTÍ
Vážení spolupracovníci,
dovolte mi, abych se společně s Vámi ohlédla zpět na uplynulý necelý rok, kdy jsem nastoupila mezi Vás a měla možnost s Vámi pracovat. Za tu dobu se hodně změnilo. Na
montáži, kde pracuji, přibyla zajímavá práce - nová výroba
(z oddělení) TYCO. Dále pak je potřeba zmínit, že se obnovily i stroje, a to na výrobě světel YETI, kde se pracuje na
třísměnný provoz. Zkusila jsem na montáži několik dalších
prací, kde se mi líbilo. Teď posledních pár měsíců pracuji
na výrobě GRAMMER, kde je jednosměnný provoz. Tato
práce mě baví, i když má svá úskalí. Ale to k životu už patří
a částečně to člověka posílí! Proto bych touto cestou chtěla
poděkovat svým kolegyním, které mi pomáhají. Doufám, že
se nejen nám na GRAMMERU bude i nadále dařit, ale také
mým ostatním kolegyním na jejich pracovištích.
V neposlední řadě bych chtěla touto cestou podpořit i nové
spolupracovníky, kteří k nám nastoupili, a popřát jim hodně
zdarů a úspěchů v práci.
A hlavně pak popřát firmě, aby vzkvétala i do budoucna!
Vítková Kateřina
spolupracovnice Montáže

Jablonský Gurmán

1. řada zleva: Tereza Gašparová, Žaneta Vacková, Karel Malina, Eva Čadová.
2. řada zleva: Dagmar Černohousová, Kateřina Borisková, Ivana Hocková, Hana Kačírková.
3. řada vzadu zleva: Lenka Bednářová, Jana Liebichová, Klára Drápalíková, Jiřina Mrázková.
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NOVINKY V OBLASTI NORMÁLIÍ
Používání nakupovaných standardizovaných dílů – normálií je dnes nezbytnou podmínkou pro fungování a konkurenceschopnost nástrojárny. Jejich hlavní myšlenkou je
skutečnost, že nakupované normálie – (díly vstřikovacích forem apod.) je levnější nakoupit od výrobců, které je vyrábějí
ve velkém, a to jako hotové výrobky nebo polotovary, než
je vyrábět v prostředí nástrojárny. Tento systém kombinace
nakupování a částečného obrábění normálií zároveň zvyšuje
efektivitu nástrojáren, protože odlehčuje výrobní kapacity.
Isolit Bravo nespí a využívá tyto standardy. V současné
době využíváme služeb mnoha předních zahraničních dodavatelů normálií. V tomto článku vám přiblížíme novinky
výrobců normálií, které našly své uplatnění v naší nástrojárně.
HASCO Z99
Jedná se o prvek (obr. 1.), který umožňuje značné zjednodušení, zefektivnění a lepší vytvoření konstantního teplotního pole vstřikovací formy. Z99 je uzel, který umožňuje temperančnímu médiu – vodě - téci křížem. Těleso obsahuje
dva kanály (vnitřní a vnější), které jsou vůči sobě natočeny o
90°. Médium ve vnějším kanálu pak obtéká médium v kanálu vnitřním. Tento nový prvek v sobě skrývá potenciál pro
snížení strojních operací, nutných pro výrobu temperančního systému, lepší vybalancování a získání optimálnějšího
teplotního rozložení ve formě – lepší kvalitě výroby.

Obr. 1.: HASCO Z99

HASCO Z0102
Jedná se kolík pro vedení posunových částí, tedy tvarových částí vstřikovaných dílů, které nemohou být odformovatelné jednoduchým otevřením formy. Tyto vodicí kolíky
jsou standardně ukotveny pod úhly a uloženy v deskách formy pomocí přesné díry a přesazení (obr. 4). Nový systém
Z0102 odstraňuje přesazení a zjednodušuje manipulaci a výrobu pro ukotvení šikmého kolíku, pro jeho ukotvení uvnitř
nástroje již není třeba vrtat celou desku. Pro vyjmutí kolíku
již není třeba demontovat celou jednu polovinu vstřikovací
formy, postačí vložit kolík do otvoru a otočit s ním. Tímto
pohybem dojde k jeho ukotvení.

Obr. 4.: STANDARDNÍ UKOTVENÍ ŠIKMÉHO
KOLÍKU

Obr. 2.: HASCO Z99

Obr. 5.: UKOTVENÍ ŠIKMÉHO KOLÍKU Z0102

Obr. 3.: PRINCIP FUNKCE Z99
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SYSTÉM ECOVENT
Systém ECOVENT od společnosti SAITO je zařízením
pro odvzdušnění vstřikovacích forem. Proces vstřikování je
spojený s vstříknutím horké taveniny do temperované vstřikovací formy. Vzhledem k vysokým rychlostem pohybu
taveniny uvnitř formy je jedním ze základních problémů,
který každá konstrukce řeší, odvzdušnění. Špatné odvzdušnění forem způsobuje ve formě nedostříknutí dílu, vzhledové vady na jeho povrchu, snížení mechanické únosnosti u
namáhaných dílů nebo až degradování vstřikovaného plastu.
To se při náročném designu v kombinaci se špatným od-
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vzdušnění projeví přepálením plastu v dutině – jedná se o
tzv. Dieselův efekt.
Systém ECOVENT je možné umístit do kritických míst
ve výrobku, a tím odvést vzduch z míst, kde hrozí jeho stlačení, projevující se prudkým nárůstem teploty. Samozřejmě,
z konstrukčního hlediska nebude ve všech případech možné
vložit tuto vložku do dutiny formy.
ECOVENT je také možné použít už na začátku vstřiku, a
to dříve, než se tavenina dostane do dutiny formy. Principem
je odvzdušnění ve vtokovém kanále. Jako ventil zde funguje část vtokové vložky, která je v poloze otevřeno, a vzduch
tlačený čelem postupující taveniny odchází pryč z formy
(obr. 6.). Přepnutí vložky do polohy zavřeno nastane, jestliže k vložce dorazí čelo taveniny, v tomto okamžiku je pak
přetlačena pružinka. Výhodou uspořádání před dutinou
výrobku a do vtokového kanálu je možnost odsátí vzduchu
přímo z dutiny (obr.7). Při vysokých rychlostech proudění se
vytvoří podtlak, který vysaje vzduch z kavity. Efekt je podobný, jako když vezmeme dva listy papíru a foukneme mezi ně.
Pohybem vzduchu se vytvoří v tomto místě podtlak a listy
papíru se k sobě paradoxně přitáhnou.

Obr. 7.: ZAPOJENÍ SYSTÉMU PŘED VÝROBEK
Tomáš Pytlík
Konstruktér forem

Obr. 6.: PRINCIP UZAVÍRÁNÍ SYSTÉMU ECOVENT

Instruktoři Nástrojárny
Zleva doprava:
Jaroslav Moravec, Petr Šťovíček, Aleš Hrdina, Pavel Antušek,
Milan Chládek, Aleš Hottmar, Aleš Janovec,Martin Ulbrich
7
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MNOHONÁSOBNĚ
PRODUKTIVNĚJŠÍ VRTÁNÍ
Začátkem nového roku k nám do nástrojárny dorazilo
nové vyvrtávací centrum Auerbach ax3 tlf.
Naším cílem bylo co nejrychleji a nejproduktivněji vrtat
na této vyvrtávačce veškeré otvory až do hloubky 1500mm.
Největší posun v produktivitě nám přinesl stroj samotný
díky vysokotlakému vnitřnímu chlazení ( až 60 Bar) a speciálnímu oleji, který proudí vnitřkem vrtáků. Tím pádem
jsme mohli zvednout posuv obrábění. Pro srovnání: dříve
jsme vrtali dlouhé chladicí kanály dělovými vrtáky o průměru 12mm rychlostí 15-20 mm/min., nyní vrtáme rychlostí
50-60 mm/min.
Dále na tomto stroji budeme používat tvrdokovové vrtáky, také s vnitřním chlazením, kde zásluhou jejich obrovské
tvrdosti můžeme opět posunout produktivitu vrtání o několik kroků dál. Znovu udám srovnání naší dříve převážně
používané technologie s těmito vrtáky: průměr 12 rychlostí
15-25 mm/min. a nyní TK vrtákem 150-200 mm/min. Podobný poměr platí i pro další průměry. Nevýhodou těchto
TK vrtáků jsou až 15x větší pořizovací náklady, ale díky jejich rychlosti vrtání je návratnost brzy zpět.

si ji do své brašny a vám to prostě nevadí. Pozvete malíře, on
rozbije zrcadlo v koupelně, se slovy „sorry, nějak to odepište“, na dvorku vám na chodník vylije barvu, pak tím projde
a rozšlape to po celém domě, a vám to prostě nevadí. Návštěva nahází papírky od sušenek pod stůl, ale vám to prostě
nevadí. Opilý soused vám projede plotem, rozjezdí záhon
růží, a vám to prostě nevadí. Přijde sousedka, že potřebuje
něco vytisknout na tiskárně, že tu svoji má rozbitou, utrhne
vám dvířka u podavače, a vy jí ještě poděkujete.
No, přátelé, já si myslím, že nikdo z nás si nenechá ničit
to, co vybudoval a pracně nabyl. Jenom bláznům je všechno
jedno. Chovat se přeci musíme stejně - jak na svém, tak na
cizím. Vždyť to naše - cizí - přeci někomu patří a on si to
oprávněně chrání. Je stejné být na návštěvě v malé garsonce
a nebo ve fabrice desetkrát větší, než je ta naše. Všechno stojí
peníze, tak přeci nekradu to, co mně nepatří! Každou věc někdo vytvořil, tak to přeci neničím! Veškerý nepořádek musí
po mně někdo uklidit, tak ho za sebou přeci nenechávám!

Spojení jednoho nejmodernějšího vyvrtávacího centra
s nejmodernějšími nástroji považuji za obrovský posun před
konkurencí o několik levelů vpřed!

No, a jestli má někdo pocit, že si ukradne nebo zničí věc
za pár korun a nebude to nikde chybět, tak ho lehce vyvedu
z omylu. Stačí, když vytáhne z kapsy každou minutu jednu
korunu a hodí ji k sousedovi přes plot. Dělejte to tak celý
víkend, stačí od svítání do soumraku. Ještě máte pocit, že
koruna nic neznamená?
Tak jako déšť se skládá z kapek, svět se skládá z maličkostí
a naopak. I maličkosti mohou zničit velkou věc!
Tak čemu se pořád divíte?

Filip Chalupník
Technolog CNC

Nekraďme, neničme, neškoďme, ale tvořme, budujme a
jděme příkladem!!!
Milan Žemlička
vedoucí D5

TAK ČEMU SE POŘÁD DIVÍTE???
Stále si kladu otázku, jak ostatním vysvětlit, že je normální chránit si svoje věci, prostě to, co člověk vybudoval, co
vlastní, anebo hodnoty, za které nese nějakou odpovědnost.
Vždy se dívám na věci z více úhlů pohledu, a tak jsem jeden našel. V podstatě je to stejné, jako když si pozvete domů
řemeslníka nebo jen někoho na výpomoc a budete přehlížet
to, že vám tu a tam něco ukradne, zničí nebo znehodnotí.
Tak například - pozvete si domů instalatéra na opravu umyvadla a on půjde do vedlejší místnosti, tam si vezme
něco ze šuplíku, zajde do garáže, vezme si tam gola sadu, dá
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TISÍCOVKA DENNĚ !!!
….ano, donedávna pro nás neuvěřitelný počet denně uvařených obědů , které připravujeme v naší, dá se říci, malé
kuchyni, je dnes pro nás samozřejmostí a prací, která nás
těší.
V loňském roce se nám podařilo získat doposud největšího
externího odběratele obědů - firmu Bühler Žamberk, kam
denně dovážíme a vydáváme cca 200 jídel. Během letních
měsíců letošního roku nám vzroste počet jídel v této firmě
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o cca 100 ks z důvodu rozšíření výroby a výstavby nové haly.
Součástí této nové haly bude nová jídelna s výdejnou obědů
a zázemím pro přípravu jídel.
Od července 2013 dovážíme nově obědy do firmy Dřevotvar Jablonné a do pobočky v Jamném. V současné době
máme již 15 odběratelských firem. Se vzrůstajícím počtem
obědů bylo nutné rozšířit i rozvozovou kapacitu. Vedení firmy zakoupilo pro rozvoz obědů nový vůz Fiat Doblo, a tak
dnes rozvážíme jídla v Jablonném, Verměřovicích, Mistrovicích, Bystřeci, Těchoníně a v Jamném.
Rozšířili jsme i nabídku menu - zeleninové saláty, připravované na menu IV. Také výběrová jídla si u vás získala
velkou oblibu. I nadále bude naší prioritou vám všem přinášet stále nová, která přispějí do již tak bohatého jídelníčku.
Dalším krokem ke zpestření běžného života naší - vaší jídelny byl rautový den, který měl jak v naší firmě, tak i ve
firmě Bühler velmi milou odezvu .
Tímto vás zvu na firemní jarní rautový den , který se bude
konat ve čtvrtek 10.4.2014.
A na závěr ještě recept, který jsme nově zařadily do jídelníčku.

300 g steaku z lososa
50 g másla
5 cl koňaku (nedáváme)
špetku mušk.oříšku
sůl a čerstvě namletý pepř
snítku kopru na ozdobu
Uvaříme těstoviny al dente ve velkém hrnci v osolené vodě.
Mezitím na rozpáleném másle restujeme rybí steak, dvě
minuty po obou stranách a nejprve stranou kůží dolů. Jeho
chuť probudíme panákem koňaku a pak ho flambujeme.
Hotový steak osolíme,opepříme a rozdělíme na kousky.
Do pánve přilijeme smetanu a omáčku okořeníme muškátovým oříškem. Vše smícháme s lososem a ozdobíme snítkami kopru.
Přeji dobrou chuť!
Eva Čadová
Vedoucí kuchyně Jablonský gurmán

Fettuccini s lososem
Lososům se žije dobře ve vodě a na talíři ve smetaně - to
říkají tři učitelé biologie ze čtyř…
4 porce
20 minut přípravy
20 minut vaření
400 g těstovin fettuccini
400 ml zakysané smetany Yoplait (30%)

Prodejní tým MOTÚČKA
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TO NÁM PĚKNĚ ROSTE CITRUS!
Snad každý z Jablonného ví, o co jde, ale pro ty, kteří odtud nejsou, upřesňuji, že se jedná o výstavbu naší nové haly.
Její charakteristická žlutá barva dala podnět k tomu, aby
získala –zatím pracovní - název Citrus.
Nová hala navazuje svými stěnami na lisovnu. Jedná se
vlastně o prodloužení nynějších prostor. Ty jsou zcela nezbytné a sloužit budou pro vstřikovnu plastů i nástrojárnu,
která zhotovuje formy do rozměrů 1,5 x 1 m a váhy 18 tun.
Pro tuto velikost vlastníme odpovídající vybavení, stroje pro
výrobu velkorozměrových forem. Současné prostory nástrojárny jsou využity na maximum a další rozvoj, umístění dalších strojů, by byl problematický. Totéž se týká lisovny.
Hala roste úplně před očima, její podoba se mění téměř
po hodinách. Je to dáno moderním vybavením pro stavbu,
použitím již zhotovených prvků a jejich montáží. Když bychom řekli zjednodušeně, že se to staví jako stavebnice Lego
– nejsme daleko od pravdy.
Protože jsem zažil výstavbu haly původní, mohu uvést,
jaké to bylo.
Do Isolitu jsem nastoupil v r. 1968 . To už stála konstrukce nynější lisovny, staré haly, ale výstavba se teprve dokončovala. Když teď vidím výstavbu Citrusu, mohu vzpomenout
na časy minulé a na to, jak stavba probíhala dříve.
V té době bylo běžné, že pracovníci THP, což znamenalo
technicko- hospodářští pracovníci, chodili podle vyžádání
na brigády. A to třeba do lisovny, na pracoviště opracování výlisků a podobně. Někdy to bylo jen na několik dnů ,
někdy na celý týden. Pracoval jsme jako konstruktér, takže
praxe lisovat v lisovně mně byla ku prospěchu. Dalo mně to
mnoho poznatků pro další činnost. V případě výstavby haly
se ale jednalo o to dělat pomocníka, přidavače .
Těžko si možná představíte, že beton se míchal téměř na
staveništi. Samozřejmě v míchačce. Do ní ale bylo nutno
dopravit písek, drť a cement. Písek – tak zvaný rašovák - byl
na hromadě blízko míchačky, která měla ohromnou lžíci
s mechanickým navijákem, takže bylo nutné držet radlici a nahrnout písek a drť na lžíci. Celé se to potom zvedlo
a nasypalo s cementem do míchačky . Od míchačky rozvoz – ručně v kolečku nebo v japonkách. Japonka je ruční
dopravní prostředek, korba velká jako část vany, dvě velká
plechová kola po straně a držadlo. Když jsem si toho naložil
moc, tak jsem obsah vylil nebo se s tím nedalo jet. Když
jsme si toho naložil málo, zedníci nadávali, že vezu málo.
Pilně jsem se snažil nevypadat jako slaboch a trouba, ale vyžadovalo to sebeovládání . Taky se při jízdě nerovností pořád
měnilo těžiště, takže bylo co držet a tlačit. Betonovali jsme
podlahu a zedníci směs rozhrnovali, zarovnávali strhávačkou
a hladili hladítkem. Dodnes vidím, jak vezu náklad a těsně
před cílem jsem to celé neudržel a vylil obsah blízko cíle, ale
jaksi mimo. Zedníci sice nenadávali moc, ale říkali :“Tak to
teda takhle ne, mladej, to bysme nic neudělali!“ Já jsem měl
na ně a na sebe vztek a nejhorší bylo, že jsem jim nemohl
říci, že si to na chvíli prohodíme. Třeba že já budu čekat, až
přijede někdo s japonkou a rozhrnovat, a oni by mohli s tou
japonkou jezdit.
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To byla jen drobnost. Člověk se u té práce přiučil i řemeslu, zdokonalil fyzickou přípravu a poznal různé lidi. Všechno se mně to v budoucím životě nějak hodilo.
Takže stavba haly uvnitř – zednická parta, hodně ruční
práce, dřina, dlouhá doba, než se to všechno udělalo. Toto
nelze porovnávat se stavem dnes, protože v té době nic jiného neexistovalo, o jiných stavebních způsobech se nevědělo
a nepoužívaly se. Montovaná kovová konstrukce a střecha,
ta byla postavena rychle a ostatní naplnilo přísloví – pomalu
postavili Prahu.
Rychle se zvykne na nové a lepší. Proto se zálibně dívám
dnes, jak Citrus zapustil kořeny, základy, patky , jak mu
rychle vyrostly stojiny a střecha , podlaha , stěny, okna a jak
to celé směřuje ke zdárnému konci. Už teď je poznat, jak
krásné dílo to je a bude!
Je to ale pořád jen stavba . Do ní se přemístí stroje, lisy a
všechno vybavení . Nejpodstatnější ale je, aby stavbě, hale,
dali dech ti, kteří tam budou pracovat, a ti, kteří se na zajištění práce a její organizaci budou podílet.
Na staré hale mám nepatrný podíl tím, že jsem tam jezdil
s japonkou. Na nové hale nemám žádný podíl. Jsem ale rád,
že jsem u toho, vidím to a zažívám to .
Václav Vacek
manažer Nástrojárny

NÁVRAT DO PRÁCE
Vážení spolupracovníci,
je to už pár let, co jsem pracovala v kanceláři na lisovně.
Měla jsem pěknou práci a byla jsem spokojená. A pak, jednoho dne, přišla nečekaná, ale nádherná zpráva, že čekám
miminko!
Loučení s kolegy a kolegyněmi z kanceláře bylo milé, srdečné a ráda na ně dodnes vzpomínám.
Čas plyne neúprosně, šest let strávených doma s dětičkami
uteklo jako voda a přede mnou byl návrat do práce. Navštívila jsem personální oddělení a musím se přiznat, že ve mně
byla malá dušička, jak to všechno dopadne. To víte, tolik
let mezi hračkami, plenami a kašičkami člověka poznamená!
Pan Šlesingr mě přivítal velice přívětivě a oceňuji jeho
profesionalitu, že si na mě po těch letech ještě pamatoval.
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Domluvili jsme podrobnosti nástupu a mě potěšilo, že mi
všichni vyšli vstříc a umožnili mně upravit pracovní dobu
tak, abych mohla odvést a odpoledne zase vyzvednout
děti ze školky. To myslím v každé firmě nefunguje a já to
opravdu oceňuji.
Návrat do pracovního poměru byl velice příjemný a bylo
moc hezké vidět staré dobré známé tváře, ale samozřejmě poznávat i ty nové. Všichni mě přivítali moc srdečným způsobem a ze mě rázem spadly všechny obavy. Tímto bych chtěla
poděkovat všem, kteří mi pomáhají zapojit se zpět do práce,
a také za jejich trpělivost a vlídnost, kterou mi projevují.
Jsem tady zatím jen velice krátce (pouhý týden), ale překvapilo mě, kolik věcí se za tu dobu změnilo.
Především bych zmínila zvětšení jídelny. Byla jsem doslova nadšená! Nové atrium je krásné, vzdušné, prosluněné...
zkrátka jedním slovem PERFEKTNÍ!!!
Potěšilo mě i odlišení nováčků firmy žlutými triky, to je
také povedený nápad!
A samozřejmě nemohu zapomenout zmínit stavbu nové
haly!
Je příjemné pracovat ve firmě, která má jméno na trhu,
prosperuje, rozvíjí se a má budoucnost!
Simona Havlenová
montáž D3

Z AMYŠLENÍ 2
Možná si někdo říká, že nemám nic jiného na práci než se
stále zamýšlet.
Bohužel je to více prozaičtější, než by si každý mohl myslet. Vedoucího divize již dělám nějaký čas a k této pozici
bezesporu patří práce s lidmi.
Většinou se jedná o řešení některých drobných konfliktů například, že paní X řekla o paní Y něco, a ta tvrdí, že to není
pravda atd. Je mým zvykem takováto drobná nedorozumění
nebo neporozumění řešit za účasti obou stran.
Jsou také okolnosti, kdy přijde pracovník,který mě seznámí se svou složitou osobní situací a požádá, zda bych mu
mohl já nebo firma nějak pomoci. Pokaždé se snažím najít
nějaké východisko, protože každá situace má řešení.
Závažnější případ z nedávné doby je, když pracovník je
nebezpečný svým jednáním nejen sám sobě,ale co je ještě
horší, i svému okolí!
Měli jsme s ním přátelský pohovor za přítomnosti personalisty a pana ředitele, kde /dnes už bývalý/ spolupracovník přiznal své ne zcela korektní jednání. V práci se mu

prý líbí, a proto v každém případě bude dávat větší pozor a
bude opatrnější, aby si zaměstnání udržel. A tu máš, čerte,
kropáč!!! Za dva dny málem převrátil ještěrku do potoka a
ve skladu obalů v Pomeranči zdeformoval nosnou konstrukci. Bohužel, i když byl již zaučený, s ohledem na bezpečnost
spolupracovníků jsem se musel s dotyčným rozloučit.
Jako další jsou pracovníci,kteří se dostanou do nelehké životní situace,kdy si vcelku pochopitelně náladu, bohužel i
agresi,nevraživost a jiné negativní postoje přinesou s sebou
do zaměstnání. Je zřejmé,že to přenášejí nějakým způsobem
na své spolupracovníky. Je proto velice důležité s takovými
jedinci hovořit, domlouvat jim atd. Někdy však nastane až
taková situace, kdy takovému spolupracovníkovi musím
doporučit ,že by bylo pro obě strany lepší,kdyby ukončil
pracovní poměr v naší firmě.
Co mě ovšem fascinuje nejvíce,když pracovníci,kteří si vytvoří určité postavení a jejich finanční ohodnocení je velice
často nadstandardní, se rozhodnou ukončit své působení v
naší prosperující firmě s českým majitelem,který má jasno,
kam chce jít a kam chce svou firmu dovést v dnešní nelehké
době, a hlavně má jasnou vizi do budoucna!!!
Musím konstatovat, že jsme všichni značně deformováni
tím,že vše bereme jako samozřejmost! Nové lisy,přístavba
lisovny,další, již v pořadí třetí pokovovací linka,nové logistické centrum a mnoho dalšího…
Vloni i letos jsem v kontaktu s mnoha plastikářskými firmami jak v našem okolí, ,tak i po celé České republice. Přál
bych vám všem vidět jejich výrazy ve tvářích,když jim jen
na okraj říkám, co v současné době děláme,jaké stroje jsou
objednané a co chystáme dále. Jejich odpověď je většinou jak
přes kopírák - jen slepě nám závidí, protože v jejich firmě
si o takových investicích a modernizaci mohou nechat jen
zdát.
Zamysleme se proto všichni nad svým chováním, přístupem a jednáním!!!
Karel Slavík
Vedoucí lisovny

POLÁMAL SE…
Tentokrát ne mraveneček, ale můj letitý kuchyňský pomocník BRAVO – elektrický sporák, rychlovarná konvice,
žehlička, kráječ, kuchyňská váha…
Nerada bych se s ním rozloučila, jsme na sebe zvyklí……
Pomóc!!! Volám SOS – 607 035 094 !!!
Datum výroby? Minulé století!
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Za tu dobu však máme nové, daleko modernější typy!
Ale poradíme, posloužíme, náhradní díly seženeme, potom ihned opravíme!!!
Zanedlouho se už opět bez problémů vaří, peče, žehlí,
krájí, váží…
Díky Vám, zlaté české ručičky!
Díky Vám, paní Hanko Luxová, pane Pavle Večeři, nedávno i paní Hanko Tomková a pane Stolariku!
Alena Šafářová
učitelka

„Ale vždyĨ jste, šéfe, Ģíkal, že máme ctít tradice!
A tady byl vždy tradiĀnĒ velkej binec“
-------------------------------------------------------------------------------

Z

ÁBAVA

DVĚ NOVÁ SLOVA,
DVĚ KONTROVERZE ...
V jednom ze svých loňských článků jsem se zabýval tím,
jak v angličtině vznikají nová slova, používaná lidmi na celém světě, a způsobem jejich tvoření a používání. (Nejen) pro
milovníky anglického jazyka dnes přicházím s dalším pokračováním. Tentokrát se jedná o dvě, na první pohled nevinná
slova, která však vznikla poměrně nedávno jako důsledek
dvou velkých společenských skandálů ve Velké Británii.

6-osý robot Fanuc
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Nová slova mohou vznikat různými způsoby. Můžeme si je
takzvaně „půjčit“ z jiných jazyků, a nebo vytvářet vlastní úplně nová!
Jeden z méně známých způsobů tvoření jsou takzvaná „blends“, kdy spojením dvou známých slov vzniká slovo třetí. Hojně užívanou složeninou je například slovo
„brunch“, které vzniklo spojením „breakfast and lunch“,
tedy ve skutečnosti něco mezi snídaní a obědem, popřípadě velmi vydatná pozdní snídaně. Další takovou složeninou, která se objevila v druhé polovině devadesátých let
a způsobila značnou kontroverzi, bylo slovo „alcopops“.
Jednalo se o perlivý alkoholický nápoj s ovocnou příchutí, „ which was obviously aimed at children“, tedy očividně
vyrobený tak, aby zachutnal především dětem. Odhlédneme-li od skandálu, který tento výrobek před několika lety
způsobil, je zajímavé, jak tento nový název vznikl. Jedná
se o složeninu slov „alco“ (alkohol) a „pop“ (původní název pro jakýkoliv perlivý nápoj). „Pop“ je zvuk, který kdysi vydával korek vytažený z limonádové láhve a stal se ja-
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kýmsi symbolickým pojmenováním dětských nápojů.
Nová realita si žádá nová slova. Doba je dnes rychlejší a není
divu, že se daří zkratkám.
Druhým slovem, respektive zkratkou, která způsobila ve
společnosti značný rozruch, je GM (geneticky modifikovaný). Tato zkratka je výsledkem diskuse, jež se rozpoutala
rovněž v polovině 90. let na téma geneticky modifikovaných
potravin. Netrvalo dlouho a geneticky modifikované to či
ono se zkrátilo na GM kukuřici a GM sóju...atd. Jednalo se o
značně kontroverzní záležitost, neboť lidé si nebyli, a dodnes
stále nejsou, jistí, zda mohou zařadit takto upravené potraviny do svého jídelníčku. V roce 1996, po různých potravinových skandálech, vyšel v Británii zákon o značení potravin
a od té doby, konkrétně od roku 1999, jste mohli vidět nejen na každém výrobku, ale i v každé restauraci nápis jako
„No GM food here“ ,nebo naopak „GM products inside“.
David Crystal, známý britský lingvista popisující nové jazykové jevy, se však zjevně netrápí ani tak tím, jak byla a je
společnost šokována, jako spíš tím, jak se tyto jevy odráží v
jazyce, konkrétně v britské angličtině, jež se vyvíjí mnohem
rychleji než jakýkoliv jiný evropský jazyk.Tím pádem je
schopna reflektovat společenské změny daleko rychleji než
třeba čeština, nad jejíž čistotou bdí Ústav pro jazyk český
AV ČR.
with love Pavel Marek
SaM

DEN, KDY SE LIDÉ VYVÁDĚJÍ APRÍLEM,
ANEB A PRÍL V ČESKU
1.DUBEN by zdánlivě mohl být dnem jako každý jiný.
Už od 16.století je však spojován s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi.
Předpokládá se, že svátek vznikl jako reakce na změnu ročního období ze smutné zimy na veselejší jaro. / V některých
případech se apríl připomíná i 30. dubna, ale tento den již
není tak rozšířen./
Apríl není původní český svátek. Dostal se k nám ze západní Evropy a rychle zdomácněl.
První zmínka pochází z roku 1690.
Oběťmi šprýmů se nejčastěji stávali známí a příbuzní. Češi
si své žertíky uspořádali sami a nebyly špatné. Uzenáři nařizovali učňům vyzvednout „komáří sádlo“, začínající policista byl od svých kolegů delegován na radnici, aby přinesl
„obecní nůžky“, zedníci posílali své učně pro „ohýbák na
cihly“ nebo obstarat „bublinku do vodováhy“, natvrdlé děti
se posílaly do cukrárny pro „semtele“.
Na konci 18. století jsou v české literatuře zprávy o aprílovém vtipkování už poměrně časté – a opět je to tradiční
posílání pro nesmysl – „vtipné semínko“, …
Ten, kdo se nechal jakkoli nachytat, si vysloužil titul „aprílový blázen“ a byl po celý den terčem posměchu.
V současnosti tato tradice dovoluje např. u novinářů překročit rámec serióznosti a vypustit tzv. kachnu.
Proto je nejlepší být 1.dubna ve střehu a jen tak něčemu
nevěřit!
Přesto je ale přes všechna předsevzetí tak snadné naletět! redakce Občasníku
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FENOMÉN VYPALOVÁNÍ OČÍ NENÁVIDÍM
Poslední dobou se velice rozmohl jeden nepříjemný fenomén. Je jím neupřímné až pichlavé dívání se do očí při klasickém podání ruky nebo při přípitku. Kam až chce člověk
zajít, bude- li používat takové rádoby finty upřímnosti, potažmo, předávaje bez ostychu mladým generacím zbraň lži?!
Osobně několik let vychovávám všechny „leklé ryby“, které mně prošly pravou rukou.Vždy v rámci posílení sebevědomí právě oněch osob jim radím, jak na to, jak jít do kontaktu podání ruky s určitou hrdostí a sebevědomím. To vše,
upřímně a v rámci dobra pro toho daného člověka, nikoliv
radit mu, že má předstírat lež.
To, že člověk podává ruku jak leklou rybu, může mít
spoustu příčin. Rád je zjišťuji a pomáhám odstraňovat. Jsem
rád za každé pevné a upřímné podání ruky, stejně tak jako
za kratičký upřímný pohled, když o sebe oči zavadí. Jsem
rád i za to, když dáma či slečna v rozpacích zrakem uhne. Je
to rozhodně milejší a upřímnější než to, co poslední dobou
sleduji.
Skutečně to vnímám již pár roků. Tak třeba můj švagr. Má
to velmi v oblibě a někdy mám pocit, že má na tom založený život. Stiskne ruku a dlouze se pichlavě dívá do očí a
mnohým ještě u toho dává přednášku, že se to nyní nosí. Je
to blbost! Stejně tak, jako si nemáme mnohdy co říci. Nemá
smysl to trapné, několikasekundové civění si zblízka do očí
pod rouškou upřímnosti. Z průběžných vzájemných vztahů
stejně víme, jaká je skutečnost. Někomu dáme holt vteřinu
a jinému třeba i pět. Ani jedna strana by neměla přehánět a
obě budou spokojeny.
Právě dnes jsem měl služební návštěvu, díky níž jsem se
rozhodl, otevřít toto téma.
Přijel nějaký dodavatel a totálně mě dorazil tímto odporným způsobem. Ten chlap přijel o 15 minut déle, než měl,
a vůbec se neomluvil. Hrozně smrděl kouřem z cigaret, jako
když vyleze z té nejhorší putyky osmdesátých let minulého
století, a začal jednání tím, že mně dlouze tiskl ruku a podle
stávajících „nejnovějších pravidel společenského chování“
několik vteřin ostře civěl hodně z blízka do mých očí. On si
myslel, že mě ukrutně ohromil, ale já bych mu dal nejraději
facku!
Já si myslím, že každý by měl být tím, čím je. Máme přesně milión důvodů, jak a kdy si podat ruku, cinknout sklenkou včetně určitého a rozhodně neplánovaného, ale o to
upřímnějšího pohledu. Každá taková příležitost je naprosto
ojedinělá a individuální. Může to být od svatebního obřadu
a narození dítěte až po nejtěžší chvíle v životě, kdy tiskneme
ruku našim nejbližším anebo přátelům nad hrobem blízké
osoby, kde slova a pohledy se hledají jen těžko. Nedovedu
si představit, že nějaký „blbec“ propichuje svým zrakem lidi
v těchto smutných chvílích, protože mu někdo nakukal, že
to tak má být. Neblbněme prosím!
Naopak, ale miluji přesně ty příležitosti, setkat s přáteli a
nebo se zajímavými lidmi, kde si tiskneme ruku dlouhé a
dlouhé vteřiny, díváme se jeden druhému uznale a upřímně
do očí, klidně s prodlouženou řečí, kdy si opravdu máme co
říci a hodnotíme, jak plyne čas…

14

Naučme se naslouchat svému srdci, je v něm upřímnost,
pravda i porozumění!
Milan Žemlička
vedoucí D5

MOTÚČKO V RUKOU NÁS VŠECH

Vážení spolupracovníci,
pracujeme společně ve firmě, která má jedinečný produkt
široko daleko, a to doslova!
Je úžasné, že z naší továrny vyjíždí každý den stále více
Motúček, která nestačíme s příchodem jara ani vyrábět.
Momentálně jsme dokonce museli udělat pořadník, který
známe spíše z automobilového průmyslu. Skutečně, máme
excelovskou tabulku, kde jsou napsána výrobní čísla a u nich
adresy zákazníků s termíny dodání. Ty jsou v mírném skluzu
s běžnou reakcí na objednávku.
Právě se dostáváme na rekord s tím, že v prvních dubnových dnech vyrábíme za jediný den na naší výrobní lince až
50ks Motúček, na něž už netrpělivě čekají zákazníci.
Když jsme v roce 2009 byli na první prezentaci Motúčka na trzích ve Valech u Pardubic, odráželi jsme sprostý
posměch s dotazy, o co že se to pokoušíme?! Dnes nás na
těchto akcích navštěvují spokojení zákazníci a mnohdy za
nás zaskakují a předvádějí naše Motúčko těm, kteří ho ještě
neznají. Je to radost! Co více si přát?
Kvalitní prezentace je potřebná, nikdo to za nás neudělá. Naše Motúčko nám neprodají nesmyslně drahé a trapné
reklamy, ale jen naše poctivá a usilovná práce se zákazníky,
kvalita a ochota.
Rozhodli jsme se, že nebude soboty ani neděle, aby se Motúčko někde neukázalo světu. Přijměte tuto výzvu a staňte
se alespoň na jeden či dva dny členy Motúčko Teamu a představte náš jedinečný výrobek ve svém blízkém okolí. Třeba
vaší rodině, vašim známým, ve vaší obci, ve vašem regionu
atd.
Myšleno - vyzvedněte si ho fyzicky na recepci, představte
někde lidem a přivezte zpětnou vazbu, zážitky, námitky anebo objednávky. Vše je vítáno. Posouvá nás to společně vpřed.
Anebo se toho chopte skutečně pořádně a vyrazte třeba
s profi týmem, který brázdí nejen Česko a Slovensko, ale
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i zahraničí. Každý podle toho, která oblast mu je nejbližší.
Řekněte, že máte rádi Beskydy, a vyfasujete auto s výbavou
a klidně si u toho udělejte hezký víkend. Stačí, když se postaráte o to, aby naše Motúčko vidělo v akci co nejvíce lidí,
kteří to pošlou dál.
A na závěr jedna rada: nejlepší je vymyslet a udělat třeba
nějakou bláznivou věc, to vždy lidi nejvíce zaujme!!!
Vaše ochotné žádosti na prezentace Motúčka směřujte
prosíme na obchodní oddělení na Ivu Kyllarovou.
Děkujeme předem a těšíme se na spolupráci

prepregu. Vyrazil jsem tedy onoho lenocha zkontrolovat. Při
příchodu na místo jsem nevěřil vlastním očím. Opřen o lisovnu zde odpočíval bobr!

náš Motúčko Team

R ADUJME SE, VESELME SE!

V sobotu 12. dubna jsme se na starém hřbitově sešli se
zástupci místních farníků.
Po předchozím projednání s památkáři je cesta k obnově
starého hřbitova volná.
Naše firma bude akci financovat a provede odborné práce
spojené s kovy a instalacemi. Farníci se zapojí formou brigádnických hodin. K nim jsou samozřejmě zváni také všichni ostatní, kteří do kostela nechodí. Koordinátory, u kterých se můžete hlásit, jsou za IB Jiří Šafář - 734 120 046 a
za místní farníky Václav Horák – 776 006 364.

Tedy čekal jsem různé věci, ale tohle určitě ne! Bobra jsem
tedy začal ústně přemlouvat, aby se vrátil do řeky, ale asi se
mu u nás zalíbilo a nereagoval. Jemně jsem ho tedy postrčil a
bobr začal cupitat k mostečku. Říkal jsem si, že to asi pochopil a bere směr k řece. Byl jsem tedy dost překvapen, když
bobr mosteček přešel a namířil si to směrem k NT. O tom,
že by se jednalo o nového skladníka, jsem dost pochyboval.
Přece jen jsem si ho tak nějak při řízení ještěrky nedokázal
představit a pan Šlesingr, personalista, taky nic nehlásil. Společně s panem Mezulianem jsme bobra dostihli na place u
hmoty a udělali mu provizorní domeček ze stěn rozloženého
KTP boxu.
Posouváním boxu po zemi jsme pana bobra vyprovodili
přes zelenou branku u mostečku až do řeky, kde jsem jej ještě
poučil o tom, že návštěvy se mají řádně hlásit na recepci!

Věřící, nevěřící, křesťan, nekřesťan – revitalizace starého
hřbitova by nás měla nadchnout všechny! Vždyť je to bezva
a prima, že se na takové krásné akci můžeme podílet!
Kvido Štěpánek
ředitel firmy

V ISOLITU JE OPRAVDU ŽIVO!

Pauk Ladislav
recepce firmy

Nedávno kolega Milan Repa, jda zachraňovat nějaké zvíře z řeky, měl dojem, že se jedná o bezradného psa, který
plave ve vodě a nemůže se dostat ven. Povyskočil o několik
centimetrů nad povrch zemský, když se vedle něj vynořila
přes půl metru velká vydra říční. Těžko říci, kdo z nich byl
vyděšen více.
Mně se stalo něco podobného. 24.03. v 22:00 hod., během zatím klidného průběhu noční služby, mi volal pan
Straka, že se něco opřeného povaluje o stěnu lisovny poblíž
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PŘÍVĚTIVÉ MLUVENÍ
Čas od času se mi stane, že mě (voni) pozvou na nějakou
přednáškovou akci, jako že přednést odbornému publiku řeč
na to či ono téma. Zásadně se těmto akcím vyhýbám (připadám si nemotorný, a že nemá lidem co říct), ale teď jsem
po létech zase jednou podlehl. Pro vlastní ego to bylo moc
lákavé – vystoupit po profesoru Pavlu Pafkovi a před Věrou
Čáslavskou. Slíbil jsem, ale pak s blížícím se termínem nadával sám sobě - toho času, co to stojí!!!
A tak „když už tedy jiným,“ řekl jsem si, „podělím se i
s Občasníkem a jeho čtenáři!“

První otázka, na kterou jsme měli odpovědět, zněla:
V čem tkví tajemství dlouhodobého úspěchu? Na čem záleží, jestli člověk dosáhne velkého úspěchu ve svém oboru, či ne?
Tak tedy, nechvalme dne před večerem, začal jsem. O případném úspěchu, či neúspěchu je možné hovořit až tehdy,
když ležím na smrtelné posteli a mám za deset minut zemřít. Jinak se může všechno ještě zvrtnout a otočit. Úspěch
je navíc velmi relativní: Co jeden považuje za úspěch, může
druhý směle nazývat neúspěchem a naopak. Filozofové dávají k lepšímu historku o čínském mudrcovi: Kolem vesnice
běželo stádo divokých koní a on se svým synem si jednoho
chytili. Sousedé nechytili nic a záviděli: Ty se máš! Takového
krásného koně zadarmo! „Ale mlčte!“ řekl mudrc. „Nikdy
nevíte, k čemu je to dobré a k čemu zlé!“ A skutečně. Po
čase z polozkroceného koně mudrcův syn spadl a zlomil si
nohu. Sousedé je litovali: Ty máš ale smůlu! „Počkejte, nikdy
nevíte, co je dobré a co zlé!“ odpověděl mudrc. Za nějaký čas
císař vyhlásil válku sousední zemi a všichni mladí muži museli narukovat – jen mudrcův syn ne, neboť se léčil s nohou.
Ty máš ale štěstí! záviděli sousedé. A tak by mohla historka,
zřejmě filozofy vymyšlená, pokračovat dál a dál…
Jestliže je tedy těžké se vůbec shodnout na tom, co je to
úspěch, pak je zřejmě ještě těžší určit důvody. Už staří latiníci říkali, že Úspěch má mnoho otců, zatímco porážka je vždy
sirotkem. Lidé tedy mají snahu úspěchy připisovat sobě, své
píli, pracovitosti, chytrosti. Málo hovoří o okolnostech, o
které se nezasloužili, jako jsou geny, nastartování rodiči nebo
životním učitelem či zkrátka štěstí. Podle mého názoru je
velmi výkonným motorem úspěchu upřímná snaha o vyšší
cíle, než je samotný předmět úspěchu. Vysvětlím názorně:
Úspěšný bude lékař, kterému nejde primárně o prestižní povolání, bílý plášť a úctu okolí, ale o pomoc nemocným, nebo
podnikatel, kterému nejde v první řadě o zisk, ale o vyšší cíl.
A tím v případě výrobní firmy může být například výchova
dospělých prací, ze zisku vyplývající dobročinnost a celková
pozitivní funkce podniku ve svém okolí. Je málo chtít být
dobrým konstruktérem. Musíte mít vizi konstruktéra zcela nových unikátních zařízení ,nejlépe pomáhajících lidem.
Můj dědeček pracoval v chladu a nepohodlí za prodejním
pultem sedmdesát pět let do svých jednadevadesáti a když
jsme mu někdy říkali, že se to nemůže finančně vyplatit, že
je půl sedmé večer, poslední paní tu byla pro nákup za se-
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dmdesát haléřů před hodinou a měl by už zavřít, odpovídal:
„To je ta služba veřejnosti!“ Nazývám vyšší vizi svého poslání
dědečkovým termínem, tedy Službou veřejnosti.
Namítnete, že znáte xy lidí, kteří jsou finančně úspěšní a
služba veřejnosti je jim šumafuk.Ale jak dlouho, ptám se,
jsou úspěšní? Dožili se ve své úspěšnosti příslovečné smrtelné
postele? Případy Ivo Rittigů a Romanů Janoušků ukazují, že
Boží mlýny nemelou zase tak pomalu!
Last but not least - je nutné všechny podnikatelsky i pracovně úspěšné v porevoluční době trochu přizemnit : Byla a
ještě trochu je to doba zcela výjimečná. Velká většina těch,
kteří dosáhli úspěchů, by si v ustálené společnosti „ ani neškrtla“. Vzpomínám v této souvislosti na Johna Hadena, našeho prvního velkého zahraničního dodavatele i zákazníka
v jednom, který mi v jednadevadesátém roce říkal, že nám
tu v Československu ty možnosti závidí: U nás v Anglii už
jsou karty dávno rozdány!

Druhá otázka:
Co je vlastně vnitřní motivací? Kde ji vzít současně s
energií k překonání mnohých překážek? Co byly vaše
největší překážky?
O motivaci jsem se již zmínil. Podle mého názoru je nejvyšší a nejlepší motivací nesobecká služba veřejnosti – přičemž podoby této služby mohou být různé. V průmyslové
výrobě ji chápu jako vytvoření příjemného podniku se zajímavými a velmi slušně placenými pracovními místy – tedy
jako školu pro životní výuku dospělých.
Zdroj vnitřní energie asi nedokážeme určit. Možná, jak
se domnívají ezoterikové, leží mimo nás. Nasvědčují tomu
údajná zjištění o geniálních zvířatech a naopak o lidech
s totálním poškozením mozku, kteří mysleli a chovali se jakoby nic. Jisté je přinejmenším to, že je nemálo podmíněn
geneticky, což není žádná naše zásluha. Pro mne osobně je
velkým zdrojem energie to, pomyslím-li na generace našich
předků, kteří se měli daleko hůře než my, a přesto vytvořili
nevídané! Jak bych se potom já za dnešních podmínek mohl
cítit vyčerpaný a stěžovat si?!
Důležité je podle mne také neopájet se vlastním já, nelitovat se a stále se nepozorovat. Nehledat to, co by se mi líbilo,
ale nacházet zalíbení v tom, co mám. Tedy na předním místě
v práci, kterou dělám. Každá práce, která je užitečná, je současně významná, a není důvod v ní nenalézt zalíbení. Klidně
bych jezdil s fekální vozem namísto neužitečného sezení na
nepotřebné, byť i dobře placeném místě.
Největší motivací pro mne je snažit se za všech okolností a
v každé situaci jednat správně a obstát.
Ta dvě slova jsou v dnešní inflační době znevažována.
Chápu je v jejich původním významu: Správně znamená
vhodně, dobře, moudře a statečně podle tisíciletých úzancí
kulturní lidské společnosti – často tedy nikoli podle současné pomýlené doby – a obstát znamená především dostát
svým povinnostem. K tomu jsem si vytvořil osobní krédo :
Povinnost - první ctnost. Správná povinnost totiž není břemenem, ale potěšením. Co bych byl a kdo by mě potřeboval,
kdybych neměl žádné povinnosti?!
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Překážky každého z nás jsou různé. U podnikání ve formátu velké firmy to paradoxně nejsou ani úvěry, ani zákazníci, ale vlastní lidé. Při množství chyb, které v práci s lidmi
dělám, bych si troufl definovat jednu svoji velmi pozitivní
vlastnost : Jsem přátelský, dobrohloupý delfín. Žraloci, to
jsou úplně jiní byznysmeni, ke kterým nepatřím. Přesto jsem
byl tisíckrát lidmi nakopnut do tělesné části k tomuto účelu
vhodné. Ale i přes to jsem se stejný početkrát zvedl, otřepal,
kalhoty na daném místě oprášil a na lidi nezanevřel. Bylo
by to totiž fatální. Často si s úsměvem opakuji heslo, které nám – jako ostatně jiné věci předtím mnohokrát jindy
– ukradli a užívají komunisté : Jiní o lidech, my s lidmi!
Dodržujme ho!

Třetí otázka:
Jak hospodařit se svou energií a udržet úspěch dlouhodobě?
Na řadě špičkových lidí vidím opakovat se model: Chci
vědět a rozhodovat o všem, být středobodem, protože nikdo
jiný to tak neumí. Stihnu to všechno!
Dlouhodobě je to neudržitelné a organizaci neprospívá.
Často následuje po několika letech syndrom vyhoření.
Pro dlouhodobé udržení úspěchu je nutný systém a pravidelnost. Serva ordinen et serva bit te! Udržuj řád a řád udrží
tebe! říkali staří latiníci. Pan profesor Emil Škrabal, ředitel
všech Baťových strojírenských závodů, to shrnul lapidárně :
Lajdácký génius nemá pro firmu žádnou cenu!
Není od věci si připomenout, že dobré nápady se jejich
tvůrcům obvykle těžko opakují. Patent na rozum má, holt,
jenom málokdo. V dnešní době vidíme řadu úspěšných podnikatelů, kteří ale podruhé svůj nápad nezopakovali, a když
firmu prodali, nenapadlo je už nic lepšího než se stát – obvykle s dotací EU – nóbl hospodskými.
Pro udržení či v naléhavém případě obnovení vnitřního
zdroje síly doporučuji dvě mnemotechnické pomůcky : Báseň Rudyarda Kiplinga IF, v akutním případě, kdy jde o
vteřiny, heslo Emila Zátopka: Nemůžeš?! Přidej !

Vést své okolí?! To je pět procent školení a mluvení a devadesát pět procent vlastního příkladu!
(Tedy ovšem za podmínky, že na to „máme“. Že jsme
schopni a ochotni následování hodný příklad vytvořit…)
Kvido Štěpánek
ředitel firmy

„TAK, MÁěO, TVOJE PġÁNÍ JE SPLNđNO. ġÍKALA JSI PġECE, ŽE MĩŽU JÍT DO HOSPODY, AŽ Tđ ZAHġEJU!“

Čtvrtá otázka:
Jaký má smysl usilovat o úspěch?
Doporučuji usilovat o takový úspěch, který jste si sami jako
skutečný úspěch definovali. Tak například žádné z mých tří
dětí by úspěch nevidělo v podnikání a za životní cíl si
zvolili pomáhat bližním jako lékaři. Podle mne je to velmi
správné a moc mě to těší.

Pátá otázka:
A jak vést k úspěchu ostatní ze svého okolí?!
Edisonovi kdysi předhazovali, že se mu to dobře vynalézá,
když už se narodil jako génius. Génius - to je jedno procento inteligence a devadesát devět procent dřiny! odsekl
Edison. Tak podobně bych vzkázal moderním manažerům,
kteří pořádají semináře, školení a vymysleli všechna isa:
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-------------------------------------------------------------------------------

K

ONÍČKY

DEN MŮŽE MÍT I DVACET PĚT HODIN
Můj strýc říká, že den má dvacet čtyři hodin, a když si
hodinu přivstane, tak i dvacet pět. Něco na tom je. Někdo
z toho dne umí opravdu vyrazit maximum, ale jiný ho zase
dokáže jen tak probloumat. Buďme těmi, kteří umí s časem
hospodařit! Je to pak radost podívat se do „zpětného zrcátka“
a vidět, co za námi je.
Pořádný odpočinek v podobě spánku je určitě potřeba. Na
druhou stranu, když někdo prospí dopoledne, těžko může
pomýšlet na krásný den. Člověk by si měl promyslet svoji
činnost včetně té pracovní části, nedělat věci zbytečné, nesmyslně pobíhat tam a zpět a co nejvíce se věnovat tomu,
co právě dělá. Čím více a pečlivěji se člověk upře na dílo,
tím více je vidět výsledek. Vše potřebuje svůj přesný čas. Je
jedno, jestli vařím dobrý oběd nebo jestli pracuji u nějakého
stroje. Čas nám zprostředkovává realitu.
Mám rád, když je časové schéma pořádně rozvržené. Je
skutečností, že mám činnosti naplánované až na vteřiny.
Když jsem s někým domluvený, že u něj budu přesně v pět,
tak proč bych tam přešlapoval půl minuty před pátou? Kdybych takovou hloupost udělal jen šestkrát za den, tak bych
si ho zkrátil o tři minuty. To je neuvěřitelně dlouhá doba, za
kterou se nechá udělat spousta věcí! Jsem úplně nepříčetný,
když chce někdo přijít na návštěvu a přijde o pět minut dříve. To prostě ještě dodělávám něco předchozího a on mi do
toho zasahuje. Tak to by nešlo!
Když jdu ke svému zubaři nebo kadeřnici, normálně tam
zavolám, dohodnu si přesný termín a varuji je, abych tam
přijel a čekal pět minut! Okamžitě se otáčím a dlouho mě
neuvidí! Takový já jsem „magor“, nehodlám nikde marně
čekat! Nebavím se nikdy s kadeřnicemi. Je totiž faktem, že
téměř všechny, když začnou vyprávět, vysvětlují to rukama a
přestanou stříhat. Pak je z deseti minut stříhání dvacet, a to
jsem jako na jehlách!
Mám jednu pěknou příhodu z pošty, jak pracovat s časem.
Před Vánoci mě žena poslala vyzvednout zásilku na poštu.
Přijdu tam, v hale stálo asi 70 lidí a všichni žmoulali v ruce
lístečky. Rychle jsem pochopil, že už moderní technika dorazila i k nám, a vyjel si lístek.
Mrknul jsem na číslo, spočítal jsem si lidi, které se hloučkovali podle výše čísel, podíval jsem se na displej u stropu
a odhadl, že mám asi 20 minut, ve kterých udělám spoustu věcí. Jel jsem do města, nakoupil jsem zeleninu, dojel
k pumě pro benzin a vrátil se na poštu. S příchodem do haly
se stalo to, v co jsem doufal, ale trochu nevěřil. Rozsvítilo se
moje číslo a já šel rovnou k okénku!!! Lidi na mě řvali, co si
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to dovoluji, ať vytáhnu lístek s číslem 1298, které svítilo na
displeji. Já jsem ho suše na ně obrátil se slovy - já nemám
čas stát tady s vámi ve frontě. Tak to byl krásný případ, jak
lze hospodařit s časem, přitom v krásné pohodě, žádný spěch
a stres.
Je třeba myslet. Jak říkal můj kamarád Johnny, když jsem
byl kdysi v Hongkongu. Na můj dotaz, proč jsou tam všichni lidé tak klidní a proč se pohybují v davu na můj vkus pomalu, on mně na to odpověděl: „Milane, v tomhle městě je
deset milionů lidí, oni nemají čas spěchat.“ Tato slova jsem
si dlouho opakoval, hodně mně dala.
Také se dívám kolem sebe a sleduji lidi ve svém blízkém
okolí. Mám spoustu příkladů, jak jde dělat ještě mnohem
lépe, a nechám se poučit, že stále je co zlepšovat. Z toho
plyne, promyšleně a v klidu! Být produktivní, a neumlátit se!
To říkám, protože na druhé straně stojí „blázni“, kteří si
myslí, že vše urvou právě tak, že bojují s časem. To jsou ti
lidé, kteří se nečekaně prudce otočí a někam letí, ruce jim
poletují neřízeně od těla, div někoho neuhodí, věci jim padají, letí upocení s vozíky a paleťáky atd. Tak to pozor! Je třeba umět ovládat čas, nikoliv s ním soupeřit. To si nepleťme
prosím. Je velká škoda, že tito lidé si myslí, že na nic nemají
čas, a proto nemají šanci se dozvědět, že kdyby více mysleli,
méně by se nadřeli a více by toho za nimi bylo vidět.
No, až je potkáte, předejte jim tyto informace. Někdy jde
totiž i o naši bezpečnost a také o naše společné dílo.
Co říci na závěr? Člověk si musí umět poručit, motivovat
se, musí chtít a možná musí být i hravý. Vždyť je docela zábavné sledovat, jestli ten plán člověku vychází!
Dnešní den je neděle a pro mě bude mít dvacet pět hodin,
protože jsem si přivstal, abych vám mohl připravit tyto krásné informace.
Některé věci spolu úzce souvisí, a pokud byste chtěli vědět
více o tom, jak si poručit a motivovat se, přijďte 23. května
v 17 hodin do Atria IB na přednášku o Morální energii.
Milan Žemlička
vedoucí D5

PO STOPÁCH ČERNÉHO MEDVĚDA

Největší chloubou městské památkové zóny v Jablon-
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ném nad Orlicí je dům č.p.24 - hotel U Černého medvěda.
Nejstarší dochované záznamy č.p.24 nás vracejí do konce
16.století,kdy dům vlastnil Jan Flak,po něm Jan Hymnů,Martin Suchomel,Kryštof Janů,Lorenc Havel,Pavel a František Kulhánkovi a Václav Skalický.V polovině 18.století získal
dům do vlastnictví Josef Janiš,který celou nemovitost přestavěl do dnešní podoby. Jako tichá vzpomínka této události
slouží nápis psaný v staročeštině,který najdeme v podloubí
budovy-„L.P.1785 jest postaven dům tento nákladem pana
Josefa Janiše skrze pana mistra Jana Johanesa Dolečka z Mistrovic. Bože všemohoucí, rač nás ode všeho zlého schránit.
Amen +++.“
V městské kronice najdeme další držitele domu - na konci
18. století to byl Josef Hotmann, po něm dům získala rodina
Urbanova-nejdříve Josef a po něm Alois a Aloisie (podle nich
taky dům získal jednu z prvních přezdívek-„U Aloisínů“).
Na začátku 20. století patřil dům Janu a Anně Šulcovým a
od roku 1912 byli zapsáni jako majitelé nemovitosti František a Františka Ulbrichovi(v kronice je budova taky nazývána Ulbrichovým domem).
V průběhu 20. století změnil dům, původně sloužící jako
zemědělská usedlost, své poslání - objevily se v něm prodejny papírnictví,cukrárna,tabák a prodejna uhlí a koksu.
Od konce 50.let 20. století probíhalo jednání o odkoupení
domu do vlastnictví města.
V 60.letech dům přešel do vlastnictví města, ale jeho stav
se nezlepšil. Město se sice snažilo tuto kulturní památku (od
roku 1958 byl dům evidován v seznamu památkových objektů) zachránit,ale zchátralý stav budovy tomu nedával příliš mnoho šancí. Město se obrátilo na krajské středisko státní
památkové péče s žádostí o zbourání č.p.24.
Vyjádření krajského střediska památkové péče bylo pro
mnohé velkým překvapením - památkaři totiž odmítli návrh
na zbourání domu, a naopak vysoce ohodnotili velkou kulturní hodnotu této stavby:
„Ve Východočeském kraji se dochovaly mimořádně cenné
památky lidového stavitelství. Některé z nich jsou jediným
dokladem určitého typu lidové architektury v Evropě vůbec.
Lidové stavby,které chráníme,jsou vystavěny před 150-200
lety a již po technické stránce,zvláště pokud jsou dřevěné,
dožívají a jejich záchrana je velmi obtížná. Proto památkové
orgány provedly v posledních letech přísný výběr těch,které je nutno chránit. Z asi 2 500 lidových domů bylo jen
879 zapsáno do státního seznamu památek a z nich jen 122
zařazeno do nejpřísnějších výběrů těch domů,jejichž ztráta
by znamenala zásadní kulturní škodu celého našeho národa.
Takovým domem je i č.p.24 v Jablonném nad Orlicí.Je to
roubené dřevěné stavení,štítem obrácené do náměstí,s hospodářským příslušenstvím. Dům je nedílnou součástí historického prostoru náměstí. Má představené patro nesené
třemi sloupky,střední sloupek je ozdobně vyřezáván. V patře
po celé délce domu je pavlač,krytá předsunutou lomenicí.
Lomenice je z prken šikmo kladených, přelistovaných. Dům
má původní okna,vstupy v přízemí novější,střechu sedlovou,
v současné době krytou dehtovým papírem. Stavení bylo
omítnuté, vstup do patra původní. Zadní průčelí má kamennou podezdívku,okna novější,pavlač předsunutou, kry-

tou stříškou, neomítnutou, se čtyřmi vyřezávanými sloupky.
Vstup je původní, segmentovitě zakončený. Lomenice je
jednoduchá,svisle přelistovaná. Uvnitř jsou trámové stropy.
Dům č.p.24 je jednou z nejvýznamnějších dřevěných městských architektur v ČSSR, postaven v roce 1750.Je jediným
dokladem původní zástavby městečka a v současné době
jedním z posledních roubených městských patrových domů
v Čechách. Proto je zařazen pro svoji výjimečnou hodnotu
v uvedeném seznamu lidové architektury I.kategorie.“

Dne 9.června 1966 bylo provedeno hodnocení domu,byly
zjištěny škody a podány návrhy na jeho záchranu. V roce
1968 došlo k nejnutnější opravě a zajištění domu proti sesunutí. Jednáním mezi MěNV,okresním,krajským a nejvyšším
památkovým úřadem došlo k dohodě o financování opravy
domu a o jeho využití po plánované rekonstrukci-navržena
byla stylová restaurace.
9.února 1972 se sešla komise složená se zástupců MěNV,státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze,KSS PPOP Pardubice,družstva PRINS Praha,RaJ,ONV a
JZD Dolní Bečva.Zjistili zhoršený stav č.p.24,který měl za
následek vypracovaní nového projektu. Nový projekt založený na samonosné ocelové konstrukci řešil statické zajištění budovy,ale také i konzervaci a obnovu pláště budovy. V
květnu sdělil n.p.RaJ Vysoké Mýto,že upouští od spoluúčasti
na rekonstrukci č.p.24.
Samotná záchrana domu začala v srpnu 1972 svépomocí.
V roce 1973 převzala práci na domě nově vzniklá organizace DOS(15.duben 1973), která byla taky určena jako generální dodavatel stavebních prací památkového objektu. Vedoucí tohoto útvaru byla jmenována Eva Dolečková. Stálým
stavebním dozorem byl pověřen vedoucí stavebního úřadu
MNV Jan Koblížek.V roce 1973 bylo provedeno kompletní
podsklepení - suterén. JZD Dolní Bečva provedlo montáž
ocelové konstrukce v přízemí a v I.poschodí. Provedeny byly
taky betonáže stropu,příčky suterénu,přízemí a I.poschodí.Z
důvodu výměny ztrouchnivělých trámů byly zakoupeny
stodoly v Dolní Čermné a Těchoníně, které měly vhodné
trámy. Od 1.května 1973 pracovala na rekonstrukci domu
pracovní skupina pod vedením stavebního mistra Stanislava
Dolečka.PRINS Praha předložila projektovou dokumentaci
a rozpočtový náklad činil asi 5 000 000,-Kč.
V roce 1974 byla provedena montáž II. a III.patra ocelo-
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vé konstrukce včetně zděných konstrukcí a stropů. Zároveň
byla provedena obnova původních dřevěných konstrukcí.
Zadní část domu nebylo možno pro špatný stav zachovat,
proto byla nahrazena novou impregnovanou konstrukcí.
Bylo také provedeno provizorní zastřešení domu.

V roce 1975 byla dokončena hrubá stavba. Zástupci státního ústavu památkové péče dohlíželi nad konečnou úpravou předního a zadního štítu budovy.
V roce 1976 byly v objektu provedeny montáže ústředního topení, kompletace zdravotní techniky,elektroinstalace,veškeré obklady a dlažby, truhlářské práce. Vládní komise
pro cizinecký ruch zaslala finanční příspěvek 1 300 000,-Kč
na vybavení interiéru.14.září 1976 dala rada MěNV souhlas
s přístavbou kuchyně a skladu. Rada taky schválila prvního
uživatele a provozovatele - RaJ Vysoké Mýto.
Ve III.čtvrtletí roku 1977 byla dokončena rekonstrukce
č.p.24.Zbývalo jen dohotovit přestavbu kotelny na topný
olej. Při jednání zástupců MěNV s RaJ Vysoké Mýto v lednu
1977 bylo dohodnuto předání objektu bez kuchyně,skladu
a bytu. Ty později postavil RaJ(1982-85). Bylo sice dohodnuto, že celou akci bude financovat RaJ, nakonec však vše
bylo přistavěno v akci Z / informace od tehdejšího předsedy
MěNV Jiřího Štěrby/.
Dne 27.června 1977 byl slavnostně otevřen rekonstruovaný dům č.p.24 na náměstí za přítomnosti zástupců ONV a
KNV. Pásku slavnostně přestřihla místopředsedkyně ONV
Jarmila Šimůnková. Další den byl dnem otevřených dveří,
kdy i občané města měli možnost si prohlédnout dům. Celý
objekt byl 15.září 1977 předán bezplatně n.p.RaJ Vysoké
Mýto.Tento den byl taky zahájen provoz hotelu s 37 lůžky.
25.prosince 1977 byla otevřena restaurace, vinárna a jídelna
pro veřejnost pod názvem „U Černého medvěda“.Prvními
vedoucími se stali Jan Šíma a František Školník.

Na rekonstrukci památky č.p.24 se zúčastnila celá řada organizací. Připomeň - me si je ještě jednou. Investorem byl
ONV-odbor kultury v Ústí nad Orlicí, generálním projektantem Stavba Praha-ing.Dvořák,generálním dodavatelem
Drobné opravy a služby při MěNV - vedoucí Eva Dolečková,památkový dozor měl Státní ústav památkové péče
a ochrany přírody Praha, Krajský ústav památkové péče a
ochrany přírody Pardubice,ocelovou konstrukci dodalo JZD
Dolní Bečva okres Vsetín,elektroinstalaci a zdravotní techniku dodal Okresní stavební podnik Ústí nad Orlicí,ústřední
topení dodaly Komunální služby Lanškroun,obklady a dlažbu Staviva Hradec Králové,tesařské práce prováděli p. Kolomý a p. Marek z Letohradu, stavbyvedoucím byl Stanislav
Doleček a obložení interiéru dřevem provedl Alois Jelínek se
svými spolupracovníky,vnitřní vybavení stylovým nábytkem
dodal podnik Rezbár v Rajci nad Rajčankou. Stavební část
stála 5 300 000,-Kč a vybavení interiéru stálo 1 500 000,Kč.
Po revoluci se podnik RaJ rozpadl a dům se stal majetkem
města,které ho pronajalo Janu Šímovi. Ten ho později koupil
a v roce 1994 ho prodal Zdeňkovi a Haně Urbanovým.V
roce 1995 byla položena na dům nová šindelová střecha. V
současné době je tu provozována restaurace a hotel se 40 lůžky.

Pavel Kalous
komise historie města
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O ČEŠTINĚ NEJEN PRO ČECHY
Znáte význam slov?
Běhá jako čamrda
Čamrda je otáčivý knoflík s hřídelí. Funguje jako káča a
používal se při sázkových hrách, rotoval a pohyboval se po
sázkové desce.
Pacholek
Ve staročeštině „cholit“ znamenalo opatrovat. Předpona –
pa- obrátila smysl v drzouna.
Točí se jako holub na báni
Báň je kulovitá / baňatá/ střecha a holubi, aby se na ní udrželi, přešlapují.
Megera /závistivá žena/
Když v řeckém bájesloví zavraždil Kronos svého otce Urana,
z kapek jeho krve vznikly bohyně hněvu. Megera proslulazávistivostí.
Je hubený jako lunt
Lunt je doutnák silný asi jako knot. Kdysi se jím odpalovaly
třaskaviny i děla.
Mejdan /oslava/
Roku 1583 se tureckému sultánovi narodil syn. Oslavy s hodokvasem se konaly na istanbulském dostihovém závodišti
Al Maydan.
Alena Šafářová
učitelka

OHLÉDNUTÍ ZA ZÁJMOVÝMI
PŘEDNÁŠKAMI IB
Poutavé a pečlivě připravené přednášky přilákaly v loňské
páteční podvečery nadšené zájemce nejen z IB, ale i z veřejnosti.
Spolu s autory / přednášejícími/ jsme se ocitli ve Svatém
městě –Jeruzalémě , v jihovýchodní Asii, byli jsme svědky
tankové bitvy u Kurska a vylodění v Normandii.
Rozšířili jsme si znalosti nejen z regionální historie, ale i
z medicíny a filosofie / fenomén andělů/. Zamýšleli jsme se
nad fyzikálními omyly a obdivovali cílevědomost a vytrvalost dalšího nadějného biatlonisty M. Žemličky ml.
Letošní ročník přednáškového cyklu zahájil, na základě
četných ohlasů a přání loňských posluchačů, personalista
M.Šlesingr Cestou po Svaté zemi - Izraeli a Blízkém východě.
V prostředí moderního Atria vládly kromě příjemné a přátelské atmosféry i lákavé vůně lahůdek, tradičně připravovaných vyhlášenými kuchařkami IB. Děkujeme !!!:-)
Hned po svátcích jara nám Ing. P.Bodlák, vedoucí SaM,
ukáže Cestu rájem – Kostarikou a Panamou – a představí
tamější kulturu a zvyklosti.
A pak budou následovat další a další zajímavá témata,
uvedená v Občasníku Zima 3/2013.
V Kalendářích IB 2013, 2014 je vtipně zaznamenáno, že
plánovaný prosincový filmový dokument Jak to bylo s Andělem II přiláká převážně většinu mužského osazenstva a
že pevné a nezdolné odhodlání přednášet bude trvalé, a
dokonce se zařadí k divům světa!
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Tak už teď se těšíme. -

Někteří z vás si možná pamatují výše uvedený úryvek
z Občasníku Zima 2000.
A já bych chtěl právě tento úryvek použít jako upoutávku
a zároveň pozvánku na svou přednášku „Cesta rájem“ o cestě po Kostarice a Panamě.

Alena Šafářová
učitelka

Přijďte 25. dubna v 17 hodin do Atria. Jste srdečně zváni.

PERLY ROZUMU
Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok
nové, nádherné vydání.
H.Ch.Andersen
Jaro nepřináší podzimní ovoce a nehřeje jako srpnové slunce.
Aragon

Petr Bodlák
vedoucí SaM

IVO DANAČÍK

Jedna vlaštovka jaro nedělá.
české přísloví
Píli včel máme napodobovat, jsou člověku vzorem.
L. A. Seneca
redakce Občasníku

POZVÁNKA
………Kdybyste se mě nyní zeptali, co mě ale opravdu
nejvíce zaujalo, tak vám bez dlouhého rozmýšlení odpovím:
„Příroda.“
Flóra i fauna tam jsou velmi zajímavé a já osobně jsem
byl doslova unesen z toho, co všechno tam roste a jak to
roste. Banánovníky, kokosové palmy, difenbachie, orchideje,
fíkovníky, citrusy, ibišky, bromélie a spousta dalších rostlin
s nádhernými květy všech možných barev a tvarů! To, co u
nás pěstujeme v květináči za oknem, hýčkáme to, hnojíme
to, pipláme se s tím a radujeme se z toho, že to má zas o
jeden list více, a nebo že nám to konečně po třech letech
vykvetlo, tak tam to roste doslova jako plevel u cesty. To, co
u nás dosáhne maximálně výšky jeden metr, tak tam na to
koukáte s hlavou zakloněnou a přemýšlíte při tom, proč ta
„zatracená“ kytka, co máte doma, zase uvadá.
V Kostarice je hodně národních parků, kde se můžete
prodírat tropickým mlžným pralesem, podívat se do kráteru
sopky, strávit den na pláži s jemným, ale nesnesitelně horkým
pískem a přitom nepotkat ani človíčka. Příroda je zde ponechána sama sobě, vy můžete, vlastně musíte, vnímat pouze
její krásu. Je to opravdu nezapomenutelný zážitek, když se
prodíráte pralesem a nad hlavami vám v korunách stromů
vřeští opice, křičí barevní papoušci, přes cestu přeběhne coati a doprovází vás spousta nádherně barevných motýlů, které
se marně snažíte zachytit kamerou, užuž je máte, ale v tu
chvíli se zvednou a jsou hned o kus dál. A když na břehu
řeky uvidíte v blátě odpočívajícího krokodýla a o kus dál
peroucí se leguány, tak pak už to opravdu nemá chybu!
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ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Věk: zralý zkušenostmi, mladý myšlenkami Záliby: sport – cyklistika, hokej, turistika, rodina
Hudba: každá, u které se dobře relaxuje
Oblíbený film: Top Gun
Vzdělání: gymnázium, elektrotechnika
Rodina: ženatý, 2 synové
1.) Ivoši, vlastnils svoji firmu, proč ses rozhodl odejít a
stát se také zaměstnancem? A proč zrovna zde, v Isolitu
– Bravo?
Máš pravdu, se starším synem jsem pracoval ve firmě vyrábějící jízdní kola. Syn dostudoval vysokou školu, firmu
převzal a úspěšně pokračuje dál. Já jsem po těch letech cítil,
že už nemám firmě dát co nového, syn mě v nápadech válcoval, a tak jsem se rozhodl zkusit něco nového, kde bych
mohl přispět svými zkušenostmi. Popravdě, okolo továrny
Isolit – Bravo, spol. s r.o. jsem jezdil velmi často na kole a
sledoval neskutečný rozvoj společnosti. Také našeho pana
ředitele jsem znal nejen z tisku, ale také z povídání lidí z
mého okolí. Věděl jsem, že firma „jede“ a že pan ředitel stojí
za svými zaměstnanci. Proto i má volba byla dost jednoduchá a zkusil jsem to právě v Bravu. Už první setkání s panem
ředitelem bylo velmi příjemné a ten pocit mám doposud.
2.) Jaké je to být na druhé straně barikády?
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Nepřipadám si na druhé straně barikády. Sama víš, že nám
pan ředitel dává plno možností rozvíjet se a spolubudovat
naši továrnu. V podstatě i moje současná pozice mě přímo
předurčuje k napomáhání rozvoji společnosti, a to mě baví.

ROZHOVOR S ROMANEM LINHARTEM

3.) Prozradíš nám, co tvoje pracovní pozice obnáší? Je
něco, co bys chtěl zde zlepšit, aby se nám všem pracovalo produktivněji?
Jak jsem ti už naznačil, mojí pracovní náplní je zvýšit produktivitu, optimalizovat výrobu a pomáhat inovovat naši
továrnu, naše jednotlivé provozy. Co mě trápí nejvíce, je zefektivnit práci na montáži našeho „dítka“ – Motúčka. Dobře víš, jak bojujeme s velkým množstvím objednávek a s termíny dodávek. Dále bych rád dokončil svůj úkol, s kterým
opravdu bojuji, a to je kontrola nad regeneráty a jejich využití. Musím ale zdůraznit, že je zde perfektní parta lidí, kteří
mi kdykoliv poradí, pomůžou a já se zde cítím fakt dobře.
4.) Jakým způsobem dokážeš relaxovat?
Nejlepší relax je pro mě jízda na kole. Kdysi jsem na kole
závodil a do dnešních dnů mě to nepustilo. Je to pro mě
nejlepší vyčištění hlavy. Dále strašně rádi jezdíme s manželkou po Čechách na prodloužené víkendy a objevujeme nové
krásy naší země.
5.) Máš životní motto, kterým se řídíš?
Popravdě žádné motto nemám a ani mě v tuto chvíli nic
duchaplného nenapadá.
Chci žít a pracovat co nejlépe, abych se za to nemusel stydět.
Ne vždy se mi vše podaří. Ale každý je omylný a důležité je
umět se ze svých chyb poučit, zvednout se a jít se vztyčenou
hlavou dál.
Lucka Pávková
SaM

Věk: člověk je tak starý, jak se cítí
Záliby: rodina, zahrada, turistika
Vzdělání: SOU elektrotechnické
Rodina: ženatý, 2 dcery
1.) Romane, z jakého důvodu jste se rozhodl právě pro
práci zde v Isolitu – Bravo, spol. s r.o.?
Než jsem začal pracovat v IB, pracoval jsem pod hlídací
agenturou. Tato agentura skončila, a tak jsem hledal firmu,
kde si pracovník dobře vydělá, a myslím, že jsem tu správnou firmu našel.
2.) Pracujete zde již řádku let, jaký byl váš pracovní vzestup?
Do IB jsem nastoupil v roce 1999 jako lisař. Prošel jsem výrobou termoplastů a termosetů. Dále jsem pracoval nějaký
čas na montáži D3, kde jsem montoval baterky apod. Následně jsem byl převeden na lisovnu na montážní linku pro
výrobu Mattel, kde jsem působil jako montážní pracovník,
následně vážný a mistr. Jako mistr jsem měl pod sebou 20
pracovnic a rozjížděli jsme nový projekt ,, Skútr pro Barbie“.
Po roce mně byla nabídnuta pozice směnového kontrolora,
a jelikož mě práce bavila a po čase se uvolnila pozice vedoucího kontroly lisovny, přijal jsem nabídku a stal se vedoucím
kontrolorem lisovny.
3.) Můžete nám prozradit, co přesně vaše pracovní pozice obnáší?
Základ je to, že jako vedoucí pracovník máte zodpovědnost
za své podřízené, a to bych dal na první místo. Dále se jedná
o každodenní komunikaci s lidmi a každý dobře ví, že práce
s lidmi není vždy jednoduchá. Co se týče vlastní pracovní
náplně, jde především o plnění požadavků zákazníka. Každý den řešíte zajištění kvality výrobků ve výrobě, komunikujete se zákazníkem, vyjednáváte požadavky zákazníka
a aplikujete je do výroby. V horším případě řešíte případné
reklamace a stanovujete nápravná opatření, aby se problém
již neopakoval.
4.) Jistě se vaše oddělení ŘKJ stále vylepšuje, můžete
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nám říci, jaký zlepšovák máte v plánu v nejbližší době?
Věcí ke zlepšení je mnoho, ale v poslední době se pracuje
hlavně na usnadnění práce směnové kontroly, aby se více
mohla věnovat kvalitě výroby. Konkrétně se jedná o automatizaci zmetkovitosti, systémové evidence kontrolních karet a reklamací.
5.) Vaše pozice je hodně o zodpovědnosti a pečlivosti,
je na této profesi něco, co vás dokáže potěšit, a naopak
pěkně zvednout ze židle?
Určitě potěší spokojený zákazník a nepotěší práce, která přijde nazmar.
6.) Pokud je nějaký náročný den, jak se dokážete nejlépe
odreagovat?
Nejlépe se odreaguji se svojí rodinou, při práci na zvelebování zahrady a na procházce se psem.
7.) Životní krédo, kterým se řídíte, máte?
Dá se říci, že žádné nemám. Snažím se všechno dělat tak,
abych byl se svým výkonem spokojen.

Doufám, že někdy v budoucnu to budou nejen muzikálová představení, ale třeba i divadelní, která navštívíme.
Už teď se těším.
Eva Balášová
finanční účetní

Lucka Pávková
SaM

TROCHU KULTURY…
Naše firma pořádá 2x ročně zájezd na muzikálové představení. Obvykle to vyjde na jarní a podzimní měsíc. Firma
hradí dopravu autobusem do hlavního města tam i zpět a
polovinu ceny vstupenky pro zaměstnance. Samozřejmě si
s sebou můžete vzít manžela, manželku, přítele, přítelkyni
nebo jakýkoliv doprovod.
Do Prahy vyrážíme vždy ráno. Po příjezdu si každý zvolí zábavu podle svého gusta. Někdo jde navštívit památky,
výstavy, galerie, někdo vyráží po nákupech nebo kavárnách.
Poté se sejdeme vždy natěšeni na představení v divadle.
Minulý rok na podzim jsme byli v divadle Hybernia, které
se nachází na náměstí Republiky nedaleko Prašné brány.
Muzikál Zorro od chilské autorky Isabel Allende byl velmi
živý, energický a plný rytmů flamenca. V hlavních rolích se
představila Monika Absolonová a Marek Holý.
S naší firmou jsem byla již předtím na muzikále Aida,
který byl podle mého názoru také moc vydařený. V hlavní
roli jsme měli možnost vidět Lucii Bílou a Václava Bártu.
Také jsem navštívila s IB muzikál Pomáda, který pro mě
byl nejslabší.
Již předtím naši spolupracovníci zhlédli muzikály Osmý
světadíl, Děti ráje, Angelika a Producenti.
Jsem ráda, že máme ve firmě takovou možnost. Díky této
příležitosti jsem navštívila krásná divadla Karlín a Hybernia.
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„Když jsem Ģíkal, aĨ sem bleskem dodáte
poĢádnou Dobromilu, mĒl jsem na mysli naši
fritézu! Ale uznávám, že jste si ten pokyn
nakonec nevyložili tak úplnĒ špatnĒ !“
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SOBNÍ

10+1 S MICHALEM DOLČKEM

Proč je problém v našem státě s každým kilometrem
nové dálnice, když jinde v Evropě se staví běžně celé dálniční sítě?
Jako zásadní problém vidím chybějící finance a značně
nehospodárný způsob výstavby až po samotný provoz pod
diktaturou firmy Kapsch.
Z vlastní zkušenosti: kolem roku 2004 jsem pracoval na
Moravě u dálničních staveb. Velmi stručně: stát vypíše výběrové řízení na stavbu dálničního úseku. Podmínky VŘ
jsou předem nastavené tak, že jediným možným vítězem
jsou velké firmy typu Skanska, Strabag atd. Vítěz následně
rozdělí dálnici na menší úseky, které se ziskem rozprodá malým kooperantům. O korupci a úplatkářství, které fyzickou
realizaci provázejí, se raději rozepisovat nebudu. Vydalo by
to na samostatný článek.
Zlepšila se u nás v posledních letech bezpečnost silničního provozu?
Statisticky zde opravdu zlepšení nastalo. Znatelně k tomu
ale přispěla modernější a bezpečnější konstrukce nových
aut. Pokud to ale vezmu z praktického hlediska, doslova se
častokrát nestačím divit, co někteří řidiči na silnici předvádějí. V tomto směru jsem např. zastáncem zavedení řidičského průkazu „na zkoušku“.

Michale, jak vidíš budoucnost v oblasti pohonu dopravních prostředků? Bude trend spočívající v důrazu
na ekologii pokračovat?
Ekologie dopravy je z mého pohledu dopraváka pouze
taková zástěrka. Naprosto vše se točí kolem finančních nákladů na ujetý kilometr. Pokud v EU i nadále vydrží nízké
spotřební daně na alternativní paliva, jako je např. CNG a
nově se rozvíjející LNG, očekávám další prudký rozvoj. Jen
pro ilustraci za rok 2013 vzrostla v ČR spotřeba CNG o 3
miliony metrů krychlových, což je nárůst cca o 26%. Tento
trend též podpořilo 5 000 ks nově prodaných vozidel.
Podle jedné z „divokých“ teorií ropa nemůže vlastně
nikdy dojít, neboť se stále objevují nová naleziště a nové
způsoby jejího získávání. Vyčerpání světových zásob se
např. předpovídalo na rok 1980, 2000 apod. Jak vnímáš
tuto hrozbu?
Podle mě naši generaci vyčerpání ropy nečeká. Co nás ale
zcela jistě zasáhne, bude další zvyšování spotřebních daní a
zvyšující se náklady na těžbu z méně přístupných ložisek.
Výsledkem v následujících letech bude nafta a benzin
někde za 50 Kč / litr. To naše „kapsy“ ekonomicky donutí
přejít na jiná alternativní paliva, např. CNG, LNG, popř.
na elektřinu. Mým malým snem v tomto směru je kamion
na atomový pohon. Asi se trochu usmíváte, ale různé pokusy již proběhly. Velkým favoritem je v tomto směru dobře
dostupný prvek „Thorium“. Jeden kilogram vydá energie
v přepočtu za 28 000 litrů benzinu. V přepočtu pouhých
0,029 Kč / litr benzinu !

Světem hýbe případ ztraceného letadla malajsijských
aerolinií. Jak je možné, že se v dnešní době ztratí letadlo
se stovkami lidí na palubě?
Letecká doprava sice nepatří do oblasti mého působení,
ale jako laik bych se celkem přikláněl k únosu nebo nějaké sabotáži. Uměl bych si také představit kybernetický útok
prostřednictvím multimediálního systému letadla. Jsem ale
přesvědčen, že se v dohledné době letadlo nebo jeho trosky
najdou.
Jak vnímáš současnou vládu? Má šanci nastartovat
pozitivní změny v naší zemi?
Pro dobro nás všech bych rád věřil, že ANO. Po nespočtu
politických skandálů jsem ale spíše znechuceným skeptikem.
Politiku sleduji jen okrajově.
Světovou událostí č. 1 je bezpochyby ruská anexe Krymu. Jak se díváš na tuto událost?
Abych byl upřímný, dělá mi to velkou starost. Jako malý
kluk zde ruská vojska trochu pamatuji. Nerad bych se tak
jednou ráno probudil a na ulici znovu potkal ruské vojáky!
Celkem se obávám, že Rusové Krym prostě zaberou a vůbec
nic se nestane! Není vojenská ani ekonomická síla, která by
je mohla snadno usměrnit. Evropa bohužel ruský trh potřebuje.
Evropské státy se hřály v pocitu bezpečí, schovávající se pod deštník kolektivní obrany. Ale právě krymská
krize odhalila, jak falešný pocit to může být. Je dobré
bezvýhradně spoléhat na NATO?
NATO je z mého pohledu pouze částečné bezpečí. Cel-
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kem se obávám, že by se historie mohla naprosto lehce opakovat. Spojenci by nás v případě konfliktu mohli znovu
hodit přes palubu, výměnou za vlastní bezpečí. Budovat ale
vlastní rozsáhlou obranu též není reálné.
Násilí na fotbalových stadionech se stupňuje. Opatření se jeví jako bezzubá. Přitom i laik vidí, že by se dalo
udělat mnohem víc. Souhlasíš, že by se měla tuzemská
fotbalová scéna inspirovat fungujícími modely v západní Evropě?
V tom máš zcela jistě pravdu. Myslím, že by bylo třeba
aktualizovat legislativu a výtržníky namístě tvrdě trestat.
Mám na mysli především institut „samosoudce“ - rozsudek
ihned na fotbalovém stadionu ! Žádné dlouhé soudní průtahy.
Žil jsi několik let ve Velké Británii. Jak na tu dobu
vzpomínáš?
Přesněji to bylo pouho pouhých cca 18 měsíců. Potom mi
tento „free způsob života“ zatrhla manželka Vlaďka. Objevila totiž v inzerci nabídku zaměstnání od Isolitu-Bravo.
Pokud to ale mám nějak v kostce zhodnotit, rozhodně to
byla velmi zajímavá životní zkušenost. Doporučil bych to
dnes každému mladému člověku. Z dnešní pozice otce,
určitě mého malého synka Adama někam vyšlu, byť by to
bylo pouze na letní prázdniny. Z toho, co dnes ale vidím ze
své pozice v IB při spolupráci se zahraničními dopravními
firmami, do Velké Británie bych se dnes již za prací nehrnul.
Platy tam za poslední roky klesly a s množstvím volných
míst tam též již není žádná hitparáda. V tomto ohledu bych
dnes asi volil sousední Rakousko. Např. z Vídně se autem
dostanete do Jablonného za pouhé 4 hodinky a za pár stovek z peněženky.
Máš nějaký „dopravní“ sen, který si chceš splnit?
Jeden takový malý by tu určitě byl. Jak jistě víš, má „slabost“ pro nákladní auta je všeobecně známá. Tak asi nikoho
moc nepřekvapí, že bych rád projel napříč USA za volantem
nějakého pěkného kenworthu nebo peterbiltu.
Vzhledem ale k malému 9 měsíčnímu synkovi Adamovi
to bude muset ještě nějaký ten pátek počkat. Výhledově mě
ale, Martine, očekávej s žádostí o měsíční neplacené volno.
S Michalem Dolečkem rozmlouval Martin
personalista

PŘÍKLADY TÁHNOU
Nejen milovníci válečných snímků či historie znají termín
„první linie“. Ve svém původním významu značí místo přímého ohrožení a nebezpečí. Do první linie se často posílalo
za trest, jako zkouška odvahy nebo věrnosti. První linie ale
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byla také místem, kde se vždy rozhodovalo o tom, jak bitva
dopadne. Nic nebylo důležitější než odvaha, motivace, zápal a nasazení právě zde. Možná rozhodující byla ale kvalita
těch, kteří v první linii veleli.
Nejlépe to vystihl generál Kutuzov, když po bitvě u Borodina prohlásil: „Každý z těch chlapců, kteří veleli tam vpředu,
se svým významem pro bitvu vyrovnal mým generálům.“
V běžném či pracovním životě je to stejné. O podstatných
firemních věcech se sice rozhoduje především na poradách
či ve vedení, ale bez podpory první linie můžete rozhodovat,
jak chcete - a bude to všechno k ničemu.
Největší výzvu našeho současného pracovního života vidím právě v první linii – tedy ve výrobě, kde se o našem
bytí, či nebytí rozhoduje v praxi. V době neustále se zvyšujících požadavků zákazníků na kvalitu, pořádek a nadstavbu
se právě zde bude tvořit naše budoucnost. To samo o sobě
bude klást stále vyšší nároky nejen na řadové spolupracovníky, ale především na prvoliniové velitele – mistry a pilotní
pracovníky.
Přiznejme si, že současný stav není ideální a nemá smysl
jej zakrývat - naopak – jedinou cestou je chyby pojmenovat
a udělat vše pro jejich nápravu. Mnohokrát zažité stavy, kdy
mistr neví, co se mu dělo celou směnu na lise, nemá přehled o kvalifikaci podřízených, není schopen si ověřit jejich
odbornou způsobilost či neřeší poklesky typu neomluvené
absence, jsou příkladem toho, kde máme největší rezervy. A
že se jedná pouze o pomyslnou špičku ledovce, je nasnadě.
Ať už chceme, nebo ne, každý z nás se řídí nějakým vzorem. Mnohdy je to podvědomá reakce, o které dotyčný ani
neví. Pokud tento vzor má na směně pořádek, vyžaduje plnění úkolů, netoleruje hlouposti a jde příkladem v nasazení,
pak je tím správným vzorem. A podřízení to vidí. Jaký pán,
takový krám - říkali naši předci a platí to beze zbytku i zde.
Lidé, kteří přichází k nám do firmy, nejsou horší než ti, kteří
nastupují do okolních firem. Jsem dokonce přesvědčen, že
jsou lepší. Ale to podstatné nastává teprve po příchodu.
Výchova v IB je mnohokrát popsaná, stejně jako její morální podtext. Zbývá jen vše poctivě naplnit!
Desatero mistra a pilotního pracovníka – správný vedoucí je:
1) Vzorem a oporou podřízených.
2) Nekompromisní k opakovaným hloupostem, plýtvání a
nepořádku.
3) Spravedlivý a neúplatný, všichni podřízení si jsou u něj
rovni.
4) Dochvilný, přesný a plnící termíny.
5) Informovaný o podřízených, má povědomí o jejich životních situacích.
6) Profesionál, udržující si odstup.
7) Pozitivní, působí optimisticky i na své okolí.
8) Technicky i odborně erudovaný.
9) Trvale pracující na zvyšování úrovně svých podřízených i
své vlastní.
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10) Znalý a povědomý o ideálech a filosofii firmy.
Martin Šlesingr
personalista

„V NÁVODU PSALI, ŽE JE TO KREATIVNÍ POMOCNÍK.
ALE NEPġEHNAL TO UŽ FRANTA TROCHU?“

BENEFITY IB
V roce 2013 vydala společnost IB na penzijní připojištění
zaměstnanců částku
914.500,- Kč, celkově byla od startu programu vynaložena
částka 7.689.735,-Kč.
V r. 2013 přispěla společnost IB na stravování svých zaměstnanců (i bývalých) částkou
1.505.624,-Kč.
V roce 2013 bylo uloženo na účty spolupracovníků v rámci
programu Znalostní spolupracovník IB
10.838.959,- Kč, celkem je na účtech uloženo 32.852.571,Kč.
Průměrná mzda ve společnosti Isolit-Bravo, spol s r.o. činí
23.761,- Kč ( cca 20 % nad úrovní okolí ).
Společnost IB vynaložila na zdravotní prevenci v r. 2013 základní částku 67.100,- Kč.
V roce 2013 vydala společnost IB na podporu sportovních
aktivit částku 29.090,- Kč.
V roce 2013 vydala společnost IB na podporu společenských
aktivit částku 160.093,- Kč.
V roce 2013 bylo zapůjčeno zaměstnancům 1.859.577,- Kč,
celková zapůjčená částka za posledních 5 let činí 8.813.630,Kč.
V roce 2013 společnost IB vydala na životní pojištění
146.300,-Kč. Celkově vydala společnost od startu programu
na životní pojištění zaměstnanců částku 2.573.342,- Kč.
Martin Šlesingr
personalista

------------------------------------------------------------------------------
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ESTOVÁNÍ

AUTOMOBILISMUS V A FRICE
Žila jsem sedm let v Nigérii. Přistěhovali jsme se do hlavního města Abuja, které má asi 9 mil.obyvatel. Jelikož je
Abuja poměrně nové město, stále ve výstavbě, silnice jsou v
centru města ve velmi dobrém stavu, tří až čtyř proudové.
Nefunguje zde žádný integrovaný systém městské hromadné dopravy, lidé jsou odkázáni na automobily, taxi, taxi motorky a taxi tříkolky, tzv.Ke-Ke. Sice vláda asi v roce 2007
představila velké autobusy, ale ty se podařilo během jednoho roku řidičům úplně zničit. Jelikož jsem se také potřebovala pohybovat po městě, musela jsem se v africkém systému
– nesystému - naučit řídit. Sice jsem měla řidičský průkaz,
ale v podstatě jsem nikdy neřídila. Naučila jsem se to až v
nigerijském chaosu, kde nejsou značky, na křižovatkách a
na kruhovém objezdu vládne právo silnějšího a všude běhají
lidé a zvířata. Musím říci, že se divím, že jsem nikdy neměla
vážnější dopravní nehodu!
Lidé zde považují auta, hned po domě, za druhou nejdůležitější věc a rádi je vystavují na odiv. Nejvíce populární
značky v Nigérii jsou Toyota, Honda a Peugeot. Přičemž
Peugeot je služební auto státních úředníků. Pamatuji si, jak
si všichni hojně kupovali nejnovější značku Honda Accord,
která dostala přezdívku End of discussion ( konec diskuze
). Jenom jsem se divila, jakou přezdívku dostane následující
model, který Honda opět představí. Ten jistě překoná End
of discussion! Nakonec ji pojmenovali End of discussion II a
těšili se na další novinku.
Já jsem nikdy nepatřila k vyznavačům ani Hondy, ani
Toyoty. Upřednostňuji staré dobré německé značky, nejlépe
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v automatu. Jenže jsem si tím zadělala na pěkné problémy.
Na autorizované servisy zde můžeme zapomenout a všichni
mechanici jsou v Africe velice neprofesionální, jak se říká
„cowboys“. Jeden týden se dívají, jak nějaký mechanik opravuje auta, a druhý týden jsou sami automechanikem. Takže
jsme se museli naučit o naše mazlíčky starat více méně sami
a pro mě byla vždy návštěva automechanika noční můrou.
Auto vyjelo ze servisu pokaždé v horším stavu, než jsme ho
tam zavezli. Podle místních lidí je v autech spousta zbytečných věcí, které tam bílý muž dal bez jakéhokoliv podstatného důvodu. Pokud sundají kolo, pět šroubů tam již nikdy nevrátí, zbytečné. Pokud svítí nějaké kontrolky, stačí
přeskřípnout drátky, kontrolky nesvítí, problém je vyřešen.
Nemluvně o tom, že si po celou dobu oprav v autě ustelou,
spí na kapotě, kterou samozřejmě promáčknou, a vrátí auto
úplně špinavé, se škrábanci a prázdnou nádrží.
Samotný pohyb po silnici je každodenním rizikem. Neuvěřitelný chaos vládne ulicemi! Řidič musí předvídat, kam
auto před ním zabočí, jelikož blinkry se zásadně nepoužívají. Někteří řidiči – hazardéři - nepoužívají světla ani v noci,
prý šetří žárovky. Když jsem si zapnula světla ve dne, stavěli
mě policisté a protijedoucí auta na mě blikala, aby mě upozornila, že mám rozsvícená světla. Také bych ráda podotkla,
že zde žádný rychlostní limit neexistuje. Pamatuji si, že jsem
za slabšího provozu v Abuji jela po městě 120 km/hod. a při
rušném byla 80 km/hod. standard. Tato uvolněná morálka
se líbila zejména nám, cizincům, protože jsme si poprvé v
životě mohli jet autem podle našeho přání a neřešit pokuty.
Ale musím podotknout, že neuvěřitelný problém nastal,
když měl cizinec nehodu a došlo k ublížení na zdraví, smrti člověka nebo zvířete. Nikoho nezajímalo, kdo nehodu
způsobil, a téměř ve všech případech to nebyla vina cizince.
Jelikož všichni zde mají rádi „divadlo“, okamžitě se okolo
nehody seběhnou spousty lidí, ani ne tak z důvodu pomoci,
ale pro okradení zraněných, popřípadě lynčování jakékoliv
menšiny ( cizinec, křesťané atd.). Vyprávěl mi známý – Nigérijec - jak měl nehodu na rychlostní silnici, kde mu pod
kola vběhlo dítě, a on zastavil. Lidé z okolí se na něho vrhli,
a jelikož byl ještě ke všemu křesťan v muslimské části země,
pouze mu stačili zlomit ruku a zachránil ho útěk na nejbližší
policejní stanici.
Po třech letech jsme se přestěhovali do Kana na severu
Nigérie, kde byla situace na silnici ještě daleko horší. Silnice
byly ve velmi špatném stavu, všude díry a ulice, kde jsme
bydleli, byla pouze prašná cesta, která se za období deštů
změnila v bahno. Vždycky jsem musela kroutit hlavou, když
jsem viděla, jak vyplňují díry pískem a kameny. Byla to taková adrenalinová jízda, ale úplně jsem si zničila tlumiče.
V Kanu jezdí spousta taxi motorek, které neberou na nikoho ohled. Kličkují mezi auty, všude se nacpou. Majitelé
motorek si z nějakého důvodu odmontovávají zpětná zrcátka, zásadně vjíždějí do hlavní silnice bez rozhlédnutí a
odbočování vpravo nebo vlevo vždy ukazují nohou. Také
zde není výjimkou, kdy dva motorkáři jedou vedle sebe,
vzájemně se zaháknou nohou za motorku a vedou veselou
konverzaci.
Nákladní auta jsou v Nigérii již veterány. Poprvé v životě
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jsem viděla nákladní auta s dřevěnými korbami, které jsou
vyzdobené nejrůznějšími „uměleckými díly“, neuvěřitelně
přetíženy zbožím a na vrchu zboží sedí pasažéři. Nejsou
zde výjimkou nákladní auta, která mají sjeté pneumatiky
úplně do hladka a zadní kola rozhodně nenásledují přední.
Nemluvě o množství dýmu, který tato auta produkují. Někdy jsem si myslela, že snad hoří! Vždy jsem se snažila je co
nejrychleji předjet, ale někteří řidiči rádi předjíždějící auta
blokují.
Divím se, jak v České republice mohou vznikat dopravní nehody, když zde máme dopravní značky, předepsanou
rychlost a rušnost na našich silnicích je asi 30% ve srovnání
s Nigérií?!
Užívám si klidné jízdy na téměř prázdné silnici, jen ta 50
km/hod. je nezvyk! :-)
Markéta Bělohoubková
ŘKJ D2

K ŘÍŽEM KRÁŽEM PROTI PROUDU ČASU
Jakmile mám jen trochu volného času, trávím jej na zahrádce, kde také velmi často přemýšlím, jak to na tomto
místě a v celém městě mohlo vypadat dřív, řekněme před sto
i více lety. Proto jsem letos v zimě uvítala možnost si tyto své
subjektivní představy trochu více zhmotnit. Navštívila jsem
totiž dvě výstavy v místním informačním centru, které se
do naší jablonské minulosti navracely – Jablonné na starých
pohlednicích a fotografiích a 140. výročí železniční trati linoucí se i naším městečkem.
Expozice věnující se starým pohlednicím a fotografiím mě
doslova nadchla. Měla jsem jedinečnou příležitost porovnat
místa mně důvěrně známá s tím, jak vypadala v čase mých
babiček a prababiček. Zdaleka se nejednalo jen o náměstí,
ale opravdu o celé město. Důkazem toho byla i ulice, kde
žiji celý život – Mlýnská. Její podoba za první republiky se
velice lišila. Valná většina domů tehdy ještě nestála, všude
se rozprostíralo jen pole a les. Výjimkou bylo jen několik
domů, zejména pak ,,liškárna“, proslulá místem chovu stříbrných lišek, kde mimochodem i mí rodiče v padesátých
letech, než si postavili dům na druhé straně ulice, žili.
Mezi těch pár tehdejších domků však patřil i ten, kde žiji
dnes já. Ano, i jemu už táhne na sto let. Jako velkou milovnici květin mě těší, že právě na mém pozemku bylo dříve
zahradnictví, i to je na fotkách zachyceno, takže možná i
proto se květinám u nás na záhoně tak daří. Zaujala mě i
fotografie míst, kde dnes pracuji. Předchůdci dnešní firmy
Isolit-Bravo jako by přesně věděli, na jak dobrém a strategickém místě zakládají své podniky, jejichž nástupce naše
město tak proslaví a mnohým obyvatelům včetně mě dá i
možnost práce v něm.
Neodolala jsem a zakoupila si knižní podobu této výstavy,
kde se nachází ještě o něco více mnohdy unikátních fotografií a pohlednic nejrůznějších zákoutí našeho městečka.
Nikdy bych nevěřila, že jich existuje tolik, zejména v této
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na první pohled zdánlivě malé obci. Moc děkuji organizátorům za realizaci této expozice!
Druhá výstava připomínala kulaté 140. výročí železniční trati Hradec Králové – Lichkov – Mezilesí. Ani tentokrát jsem nezaváhala a celou ji poctivě zhlédla. K místnímu
nádraží mám velmi osobní vztah. Můj táta byl železničář
a dlouhá léta pracoval jako hradlař. Často si vzpomínám,
jak jsme mu jako malí s bratrem nosili oběd a pozorovali
ty krásné, ještě parní lokomotivy a celý ten podivuhodný
systém páček a soukolí, jimiž se do značné míry ještě ručně
ovládaly výhybky a vlaková cesta. Když jsem později i já
měla děti, bral je jejich děda, tehdy již v důchodu, občas
s sebou za známými. Na hradle mohly otevřít výhybku pro
vlak, otevřít a zavřít návěstidlo, a to byl pro ně vždy velký
zážitek. Zejména nejstarší syn si vlaky a nádraží zamiloval a
hodně dlouho chtěl být i strojvůdcem.
Krásné černobílé fotografie, původní pomůcky železničářů, modely pohybujících se lokomotiv zajíždějících do tunelů a zejména opět ta možnost porovnání dřívějšího a nynějšího stavu našeho nádraží neměla chybu. Dnes, pět let po
elektrifikaci, je původní vzhled nádraží s již neexistujícími
návěstidly a hradly stále více neodvratnou písní minulosti. Je
zvláštní a pozoruhodné zároveň, co vše dříve zvládlo mnoho
lidských rukou a na co dnes stačí jedno kliknutí u počítače.
I za tuto možnost poohlédnutí zpět jsem moc ráda.
Obě výstavy měly mnoho společného. Připomínaly něco,
co už se nikdy nevrátí, něco, co mělo své kouzlo a půvab a
v čem už můžeme cítit pouhou nostalgii. Vůně parní lokomotivy, která vedle mě projela cestou za tatínkem na hradlo,
když jsme mu nesli oběd, mi symbolizuje mé dětství, mé
mládí. I to se již nikdy nevrátí!
Přesto stojí za to vzpomínat, vzpomínat a snažit se obnovit
alespoň něco z těch zašlých časů, a to lásku, porozumění a
vzájemný respekt mezi lidmi, který se, jak se mi stále více
zdá, v současné rychlé, dravé a jen na peníze myslící době
stále více vytrácí.
Hana Luxová
servis

VÝLET S TROCHOU HISTORIE

me směrem na obec Těchonín. Nad rybárnou pokračujeme
doleva po modré značce směrem do Kobylího dolu. Asi po
800 metrech narazíme na pamětní desku věnovanou vzpomínce na dva vojáky, kapitána Berana a štábního rotmistra Beníška, kteří zahynuli 22. 9. 1945 při likvidaci válečné
munice. Bohužel došlo k výbuchu a dle očitých svědků byly
zbytky jejich uniforem rozesety vysoko ve větvích stromů,
stojících okolo. Pokračujeme dále proti proudu Černovického potoka, až dorazíme ke žluté značce, která odbočuje
vpravo do Jamného. My však pokračujeme dále po modré.
Dojdeme do Zákopanky, kde je možnost občerstvit se a odpočinout si v místní hájovně.

Na rozcestí se dáme polní cestou vpravo a dorazíme do obce
Jamné nad Orlicí. Zde sejdeme na silnici, která nás dovede
k restauraci U Tisu. Asi 30 metrů odtud se nachází rarita Jamného, podle níž je restaurace pojmenována. Jedná se
o přibližně 800 let starý zčernalý pozůstatek kmene tisu,
zajímavý svým zvrásněním. V blízkosti suchého tisu roste
jeho mnohem později zasazený nástupce, tis dovezený z Palestiny, jehož věk se odhaduje něco přes 100 let. S torzem
starého tisu se váže několik legend. Jedna z nich vypráví,
že strom vyrostl ze semene tisu, který do naší vlasti dovezl
ve 12. století jeden z účastníků křížové výpravy do Palestiny. Tis je rovněž považován za posvátný, neboť z jeho dřeva
byl zhotoven kříž Ježíše Nazaretského. Další legendy spjaté
s tímto stromem je možné si přečíst na informačních tabulích v blízkosti posvátného tisu.
Nyní již pokračujeme po polní cestě směrem zpět k Jablonnému nad Orlicí. Celá trasa měří asi 15 km. Pokud si najdete čas a věnujete jedno prosluněné odpoledne této vycházce,
jsem si jistá, že nebudete litovat.
Trasa totiž vede krásnou krajinou obklopující Jablonné a nikdy není na škodu zjistit něco více o historii míst kolem nás!
Eva Kyllarová
Finanční účtárna

Dovoluji si vás pozvat na výlet do zajímavých míst, která
leží poblíž mého bydliště, krásného podhorského městečka
jménem Jablonné nad Orlicí.
Troufám si tvrdit, že některá z nich spousta Jabloňáků, hlavně mladší ročníky, vůbec nezná. A Pokud ano, neví mnoho
o jejich historii. Proto si myslím, že by se na tato místa měli
zajít podívat nejen přespolní, ale také rodilí Jabloňáci.
Naši cestu začneme v samotném Jablonném, odkud se vydá-
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NAŠE DOVOLENÁ NA TENERIFE
Tenerife je největší ostrov ze sedmi Kanárských ostrovů.
Turisticky nejoblíbenější ostrov je Gran Canaria, ale my
jsme si kvůli přírodním rozmanitostem vybrali ke své dovolené právě Tenerife. Minulý rok na konci září jsme tam
strávili nezapomenutelný týden. Kanárské ostrovy jsou také
nazývané jako „ ostrovy věčného jara“. To je zárukou stabilního počasí během celého roku, bez většího výkyvu teplot.
Průměrné denní teploty se pohybují kolem 25 ºC. Značný
rozdíl je mezi severem, který je vlhký, deštivý a zelený, a
jihem, který je suchý a horký.
K našemu pronajatému domku jsme měli k dispozici i
auto, což bylo velikou výhodou. Mohli jsme procestovat celý
ostrov. Když už jste na Tenerife, byl by hřích nenavštívit nejvyšší horu ostrova a zároveň i celého Španělska, sopku Pico
de Teide s nadmořskou výškou 3718 m. Pico de Teide je
třetí nejvyšší sopkou světa a byla naposledy činná před 150
lety. Na vrchol se můžete dostat lanovkou a nebo si udělat
celodenní výlet a dojít na vrchol po svých. My jsme tam dorazili pěšky a dolů jsme využili lanovku. Měli jsme štěstí, že
ten den bylo jasno a byla perfektní viditelnost,a tak se nám
naskytla možnost vidět okolní Kanárské ostrovy.
Další zajímavostí je soutěska Masca, odkud se z vysoko
položené horské vesničky dostanete mezi strmými skálami
až k oceánu. Sestup trvá přes tři hodiny a je skutečně jen
pro milovníky aktivní dovolené. Když sejdete dolů, můžete
se nechat odvézt lodí do Los Gigantes nebo stoupat zpět do
vesnice po svých jako my. Masca byla sice velmi náročná, ale
pro mě jedním z největších zážitků.
Za návštěvu stojí i město Icod de los Vinos, kde se nachází
nejstarší dračí strom na světě. Je asi 20 metrů vysoký a obvod má přes 6 metrů. Jeho věk je až neskutečný, 600-800
let.

Nejslavnější atrakcí ostrova se stala botanicko- zoologická
zahrada Loro Parque, která se nachází v městě Puerto de la
Cruz. Vystavují se zde zvířata nebo pestrobarevní papoušci,
kterých je tam přes 300 druhů. Nejvíce návštěvníků ale přivede do Loro Parqu představení kosatek, delfínů a lachtanů
a největší výběh pro tučnáky na světě.
Siam park je největší Aqua Park v celé Evropě a určitě stojí
také za návštěvu. Je ale velmi turisticky vyhledávaný, a tudíž
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tam bylo mnoho návštěvníků i mimo hlavní sezonu. Navíc
si tam nemůžete vzít vlastní potraviny a jídlo je tam dost
drahé. Ale vodní atrakce tam jsou super a nedalo by vám
nevyzkoušet je všechny.
Navštívit byste měli určitě i hlavní město ostrova Santa
Cruz a pláž Terezitas, která je jedinou pláží ostrova se žlutým pískem ( navezeným ze Sahary), ostatní pláže na Tenerife mají šedivý sopečný písek.
Ostrov je plný nádherných zajímavostí jak přírodních, tak
i historických. Naše dovolená byla pouze týdenní, takže
jsme kolikrát z domku odjížděli v brzkých ranních hodinách a vraceli se zpět až k večeru. Ale určitě to stálo za to
a myslím si, že i za tak krátkou dobu jsme viděli a zažili
z ostrova to nejlepší. Pokud jste příznivci aktivní dovolené a
nebaví vás polehávat celé dny na pláži, určitě se na Tenerife
vydejte. Rozhodně se tam nudit nebudete!

Eva Balášová
účetní

„Jo, každej den si prej dá deset kilákĪ na
fyziĀku. Ale když s ním vloni vybĒhla manželka,
tak byl hned s dechem v koncích!“
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KTUÁLNĚ

K RYMSKÁ KRIZE
Svoboda… Hodně lidí si dnes vůbec neuvědomuje, co
vlastně tohle slovo znamená. Člověk se narodí v nějakém
státě, v nějakém zaběhlém systému a myslí si, že je to samozřejmé!
Ukázka toho, co se odehrává v posledních měsících na
Ukrajině, svědčí o něčem jiném… Během vteřiny člověk
může přijít o možnost správné volby, o své majetky, o své
blízké, a dokonce i o svůj vlastní život. Nejhorší na tom je ,
že zemře rukou „bratra“.
Dnes se hodně spekuluje o tom, proč Majdan začal, kdo
má, a kdo nemá pravdu…Bohužel, nelze jednoznačně říci,
kdo za všechno může a proč k tomu došlo. Podstatná věc
je ta, že mnoho nevinných lidí přišlo o svůj život v boji za
svobodu.
Rozhodla jsem se napsat o krizi na Ukrajině proto, že lidé
si dnes neuvědomují, co vlastní, nadávají na systém, který
funguje, a neváží se toho, co mají…
Žiji dnes v jiné zemi, která přijala mě a také moji rodinu
a dala nám jiné, lepší možnosti života. I přesto pořád prožívám situaci, která prozatím ještě neskončila, myšlenkami
jsem byla s lidmi na Majdanu a obdivovala jejich vůli v boji
za lepší život.
Ráda bych využila možnosti a poděkovala našemu řediteli za velké gesto, když jsme mohli dát vlajku Ukrajiny na
firmu!
Těší mě, že člověk, který tam nemá ani příbuzné, ani
žádný bližší vztah, se rozhodl podpořit lidi v boji za svobodu. Děkuji!
Stejně tak, jsem ráda, že dalších 100 států projevilo protest
proti válčení a podpořilo tím celou Ukrajinu. A nakonec by
nemusely být další oběti…
Věřím, že jednou lidstvo by mohlo najít k sobě cestu, vrátit se k dávným zvykům a pomoci bližnímu svému…
Ganna Keyzerová
Vedoucí D3

Já děkuji Ganně (kterou často s jejím laskavým svolením oslovujeme domácky česky jako Hanku) za milá slova.
Krátce po akci o nás napsaly některé noviny, což velmi potěšilo. Bylo znát, že také novináři sympatizují s Ukrajinci.
Článek z MF Dnes, který asi nejlépe vystihoval atmosféru,
otiskujeme dále v Občasníku. Na moji motivaci se mě zeptal také Bohdan Kopčák, vydavatel a šéfredaktor časopisu
ɍɤɪɚiɧɫɤiɣ ɀɭɪɧɚɥ. Moje odpovědi byly :

V jakém momentu a proč jste se rozhodl pro gesto s
ukrajinskou vlajkou?
Rozhodnutí to bylo zcela spontánní. Máme na recepci
velkoplošnou obrazovku, na které střídáme ČT 24 a filmy,
které jsme si sami natočili o naší firmě. Zahlédl jsem čerstvé
zprávy z Krymu a padla na mě bezmoc a tíseň. Vzpomněl
jsem si na svého otce, který mi o podobných pocitech vyprávěl. Zažíval je jako voják, když po zradě velmocí opouštěli pohraniční pevnosti v říjnu 1938. Pak tu bylo ještě
jedno srovnání, které jsem už zažil jako malý kluk –rok
1968. Něco musíme udělat! - honilo se mi hlavou. „Objednej, Láďo, ukrajinskou vlajku,“ řekl jsem recepčnímu. Místo
na ni už máme – je to třetí stožár na nejvyšším bodě naší
fabriky. Dva patří české a EU, třetí je pro hosty – pravidelně v březnu tibetskou, v prosinci 2004 oranžovou a nyní
ukrajinskou. Vlajka přišla expresně druhý den – a pak už to
bylo snadné.
V minulosti jste byl oceněn jako Podnikatel roku. Jaké
jsou vaše zkušenosti s ukrajinskými zaměstnanci (pracovní nasazení, mzdové nároky, fluktuace, jazykové nedostatky...)?
Neříkám to účelově. Zkušenosti s ukrajinskými spolupracovníky převažují dobré. Zažil jsem jich dva typy: Jedni- a
těch byla naštěstí menšina - přišli z jiných důvodů, než je
slušná a pravidelná práce. Ti zmizeli za krátkou dobu kdesi ve víru Česka či světa. Druzí, naštěstí ve většině, přišli
pracovat a s těmi je to převážně prima. Jsem rád, když se
vypracují na vyšší a odborné pozice. Není to výjimkou a já
jsem na ně v takových případech velmi hrdý. Nerozlišujeme,
kdo je jaké národnosti. Platíme všechny stejně a všichni u
nás mají stejné – a to velké – možnosti. V naší firmě pracují
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Češi,Poláci, Slováci, Ukrajinci, Mongolové. Kromě Mongolů, kteří se ale naučili velmi dobře česky a jejich děti studují
i české vysoké školy (jedna dokonce českou žurnalistiku),
jsou si ostatní jazyky podobné a nezažil jsem jazykový problém. Pokud něco podobného nastalo, byl problém jinde,
ale nikoli v jazykovém neporozumění.
I když má Česko svou vlastní velmi tragickou zkušenost
s totalitní agresí let 1938-39 a 1968, najdou se v ČR lidé,
kteří s ruskou okupací Krymu mají pochopení, a dokonce obviňují demonstranty z Kyjeva, z Majdanu, že to
byli ve skutečnosti oni, kdo postřílel stovku lidí. Mezi
obhájce Kremlu se nejnověji zařadil i Petr Hájek, bývalý
šéf kanceláře exprezidenta Klause (pořad ČT Máte slovo). Dovedete si to vysvětlit?
Já si to vysvětluji tak, že schvalovači ruské okupace Krymu jsou pohodlní. Vědomě či podvědomě cítí, že odpor
vůči Rusku může přinést problémy, a oni je nechtějí. Chtějí
mít klid, pohodu. Podobně to cítily a vyjadřovaly davy lidí,
kteří přišli vítat Neville Chamberlaina na letiště po návratu
z Mnichova v září 1938. Václav Klaus je na Rusko vůbec zatížený a kuloárně se spekuluje o jeho vydíratelnosti přes spolupráci z ruskou rozvědkou v době socializmu. Petr Hájek
je už případ sám pro sebe úplně. Věří v ilumináty a Američané podle něho vůbec nepřistáli na Měsíci. Těžko brát
takového člověka vůbec v něčem vážně.
Last but not least - bych chtěl Ukrajincům vzkázat:
Velice dobře rozumím vaší duši. Je totiž velmi podobná té naší české, ale ještě více exaltovaná do extrému,
nicméně také do poezie. Nadáváme na všechno a na
všechny, hned jsme zklamáni, volíme si blbce a korupce u nás bují. Žádný politik se nám nezavděčí. Řekněte,
neplatí z toho něco snad na Ukrajině , dokonce ještě ve
zvětšené podobě?! Neskončila snad Oranžová revoluce
propadákem?! Nestýská se snad jedné třetině Čechů po
socializmu?!
Myslím, že východisko je jedno a je společné: To, čemu
Masaryk říkal drobná každodenní práce. V každé minutě,
v každé hodině jako včelky dělejme svoji práci co nejlépe!
Každá práce, která je užitečná, přináší hrdost. Klidně budu
jezdit s fekálním vozem a budu na to hrdý.
Buďme optimisty! Važme si svobody! Radujme se z maličkostí! Netrapme se věcmi, které obrovsky přesahují naše
možnosti – ale současně nikdy nerezignujme! Netrpělivostí
a přehrávanými zklamáními můžeme hodně ztratit! Také
Řím nebyl postaven za den. Buďme poetičtí, ale současně
praktičtí!
Kvido Štěpánek
ředitel firmy

NOBLESA
Dobrý den,
v začátku jara Vás zdravím do Jablonného z Blanska. Do-
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stal jsem se k jedné staré věci a přemýšlel, s kým se o ni také
podělit.
Tento novinový článek jsem již dávno, dávno neměl. Ale
jaksi jsem si vzpomínal na ten příběh, který v něm byl. A tak
se mi podařilo k článku v mailové podobě znovu dostat. Je to
o Noblese s velkým N. Chtěl jsem jej znovu získat právě kvůli
tomu v něm popsanému příběhu. To všechno kolem je poněkud poplatné době napsání této eseje, tedy roku 1995. Ale
mnoho z toho určitě platí i dnes.
A tak si dovoluji Vám příběh poslat.
Hezké jaro z Blanska zdraví Jaromír Kratochvíl

CO ODNÁŠÍ ČAS
Jakkoliv není vždy příjemné opírat se o slovníky a encyklopedie všeho druhu, nezbývá mi v tuto chvíli nic jiného
než uchýlit se k tomuto zdroji informací. Příkladů z praxe se
jaksi nedostává. Noblesa je ve všech mně dostupných zdrojích spojována s jemností, uhlazeností a ušlechtilostí.
Ať
se definice v detailu liší, tyto tři základní prvky zůstávají
- v podstatě zachovány. Občas chybí jemnost, občas uhlazenost, ušlechtilost však zůstává. Inu, troufám si říct, že nejde
o ušlechtilost stran rodokmenu, leč spíš o urozenost prožitou, o velikost ducha a srdce, která nemusí být nijak zvlášť
dědičná, ale nastane-li, upozorní na sebe rázem a bez váhání. Neboť noblesním se člověk stává skutky. Budiž Bohu
žalováno, že doba noblese nepřeje. Je totiž sama noblesa jaksi v rozporu s imperativem pragmatičnosti, s pohrdáním
nadosobním gestem i nezištností, s představou, že být sebou
znamená být tím, čím bych vyhověl sousedům, premiérovi a televizi. Neduhem doby je absence nadosobních gest,
zoufalý nedostatek všeho, co alespoň vzdáleně připomíná
sebeobětování (tohle slovo jako by snad vymřelo) či snad
alespoň potlačení vlastních - jakkoliv oprávněných - nároků. A tak stránky našich novin neplní restituenti, kteří by
se zřekli svých nároků pro dobro něčeho, co stojí mimo ně a
nad nimi. Nebyl v novinách popsán případ, že by se někdo
vzdal sbírkových předmětů uložených v muzeu (jakkoliv se
tam dostaly neprávem) s poukazem na to, že přece nebude
ničit jedinečnou sbírku (jakkoliv - znovu připomínám - vytvořenou podloudně a mocí nesmlouvavou a svévolnou). Ba
naopak, doklady falešné či alespoň zpochybnitelné zjednávají cestu tu k hotelu, tu k milosti udělené dřív, než byla
falešnost soudem dokázána. Je vám přáno, dobrodruzi okamžiku, handrkujte se a berte. Nikdo vám stéblo přes cestu
nepoloží. Gesto, noblesa a ušlechtilost jsou devizy, které na
kursovním lístku nenajdete. A rozšklebená úlitba v podobě
sponzorského příspěvku vám snad vrátí zdání člověčenství.
Ale jen zdání, nic víc. Žili kdysi na Starém Městě v Řetězové ulici staří manželé. On byl - jak se praví v literatuře
- upoután na lůžko, ona se o něj starala. Byl konec sedmdesátých let a „starat se“ znamenalo pro důchodce vybírat
popelnice, vytvářet úhledné balíky papíru, ty vázat bílým
cukršpagátem a odvážet do sběru. Žili ve starém domě, v
malém bytě a měli jen pár kusů nábytku, jeden kohoutek s
výlevkou, kolem níž erár natřel zeď olejovou barvou, a jinak
nic. Až na jednu drobnost - nad jeho postelí visely nádher-
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né pendlovky s kukačkou, pravé „švarcvaldky“. Díky nim
byli manželé středem zájmu těch, kteří si hodinami chtěli
ozdobit svůj dům, svůj hrad - tu nomenklaturně získaný
byt, tu zděděnou vilu. Budiž té staré paní s kočárkem plným sběru přičteno někde na věčnosti k nesmazatelnému
dobru, že hodiny nikdy nevydala. „Františkovi by to bylo
líto,“ říkala. „On je má rád a já chci, aby tam visely, až si ho
pámbu zavolá.“ Není důležité, moji milí překupníci zhovadilostí od aut po razítka, že to říkala. Noblesa jejího jednání tkví v tom, že pendlovky neprodala a dál tlačila zoufalý
béžový kočárek ulicemi Starého Města. Kde je, ptám se vás,
vesmírný rozměr člověka, který si jako imperativ a osu své
existence zvolí prosté „Františkovi by to bylo líto“? Jak se
vám to jeví z olivově zelených BMW, když saháte po mobilním telefonu? Jak poměříte noblesu stařenky s kočárkem se
svým nenoblesním smlouváním o cenu bodu, cenu benzínu,
o vlastizradu? Noblesa sídlí jen ve velkých srdcích a stydí se
ptát na zisk či slávu. Probírám se novinami a snažím se najít
stopy noblesy. Kandidátů není mnoho. Místo ušlechtilých
gest vidím zaslepené slabochy, kteří se pod vlajkou vlastizrady snaží mstít starcům, vidím poslance, kteří na svatbě
utíkají před policisty způsobem přinejmenším klackovitým,
vidím lidi, kteří zapomněli, že nejsou sami na světě. Noblesa
je droga opojná, a kdo ji ochutnal, nerad odvyká. Oproti
jiným drogám má však jednu velkou nevýhodu - neláká k
ochutnání.

ným poměrem minerálů.
V posledních letech se na trhu objevily výrobníky na
přípravu domácích sodovek - Sodastream, Sodovkovač
zn. Orion atd.
I naše firma má tyto výrobníky v nabídce , proto prosím
využijte nabídku v naší podnikové prodejně elektro, kde si
můžete zakoupit výrobník sody a k tomu i různé příchutě sirupů za zvýhodněné ceny.
Na váš nákup se těší divize D5 a prodejna elektro.

prodejna elektro
Výrobník na sodu ……1176 ,-Kč
Bomba do výrobníku
(opakované naplnění) …..99,- Kč

Jan Jirák
spisovatel

PITNÝ

REŽIM ANEB VÝROBNÍKY NA

PŘÍPRAVU DOMÁCÍCH SODOVEK
S blížícím se jarem a létem se zase objevují v médiích informace, jak je důležité dodržovat pitný režim, kolik litrů
vody - tekutin- má dospělý člověk vypít apod.
Protože opakování je matka moudrosti , tak si to připomeneme.
Pro doplňování tekutin se vžil pojem pitný režim. Je to
hlavní způsob, jak pokrýt každodenní ztráty tekutin v těle.
Pro zachování našeho zdraví je nutné vždy udržet rovnováhu mezi příjmem a výdejem tekutin. Doplňovat tekutiny
(napít se) bychom měli ještě dříve, než pocítíme žízeň.
Optimálně bychom měli vypít denně mezi 2-3 litry tekutin. Pohybujeme-li se v horku, těžce pracujeme nebo sportujeme, musí být příjem tekutin přiměřeně větší. Potřebné
množství tekutin ovlivňuje i jídelníček - pokud je základem
zelenina, ovoce a mléčné výrobky, může být příjem tekutin
formou nápojů o něco nižší. Příjem tekutin by měl být plynulý v průběhu celého dne. Zcela zavádějící a nebezpečná
je například domněnka, že v zaměstnání stačí vypít několik
šálků kávy, a potom vše dohnat večer. Základem pitného
režimu mají být především nekalorické nápoje, hlavně voda,
nejlépe minerální s nízkou až střední mineralizací, s vyváže-
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TENTO ZPŮSOB ZIMY ZDÁ SE MI
PONĚKUD NEŠŤASTNÝM…
A CO NA TO ŘEKNOU VLAŠTOVKY?
Už ani ty zimy nejsou, co bývaly, a zdali to byl jen jeden
úlet přírody a nebo začátek něčeho nového, to se teprve uvidí v následujících tisíci letech. Jisté je jedno, jestli se skutečně otočil Golfský proud, tak se nemáme na co těšit.
K naší krajině patří tuhá zima. Možná už jen mohu říci, že
jsme měli čtvero roční období, a velmi se obávám, aby tomu
nebylo jinak.
Já mám, řekněme, na zimním období založenou budoucnost syna, který ke své sportovní činnosti potřebuje sníh.
Proto jsem vždy velmi nešťastný z toho, když potkávám lidi,
kteří si libují, že nepřišla zima, že není sníh a že je to prostě
paráda. No, ale sami časem přijdou na to, že až taková paráda to není!
Tak například - kladné je to, že není problém s dopravou.
Každý zná ranní odmrazování auta, čekání v kopcích, když
tam uvízne nějaký nešťastník. Nemusíme se teple oblékat,
nemusíme tolik topit, jistě máme menší náklady na různé
činnosti atd. Pár věcí se najde, ale pojďme se podívat na to,
o co přicházíme.
Už jen to vysvětlování dětem, že zima kdysi bývala bílá!
Nebudou mít třeba šanci naučit se lyžovat, jít prostě po škole ven a blbnout ve sněhu, sáňkovat, klouzat se na botách a
získávat tolik potřebnou stabilitu. To vlastně spousta lidí ani
neví, že kdo se umí klouzat z kopce na botách, v podstatě
ovládá snowboard.
Chápu námitky vědy. Uděláme jim super počítačový program a zalyžují si na svém novém iPodu. Hrůza!
Zima je období, které svým způsobem člověka dostává
do snížené aktivity, útlumu a odpočinku. Prostě - dlouhé zimní večery - člověk si hledá jiné aktivity a vnímání
venkovní nepohody přispívá k jiným pozitivním činnostem.
Rozhodně jsme vždycky vypadli na pár měsíců z určitého
stereotypu.
Pokud budu hledat vyloženě negativa, tak jich je právě
dost. Když si vezmu, že všichni všechno zateplili a teď to
třeba ztratí význam, tak mně to taky není úplně jedno. To
se vlastně nabízí, že máme skleníky ve skleníku. Nelíbí se
mně, že ty domy nedýchají. V rámci zdraví to je také velmi
špatné. Mrazivé počasí se výrazně podílí na zdravější populaci, a jak již varovali vědci, mohou se objevit nemoci, které
tu dlouho nebyly, a také možná, které tu ještě nikdy nebyly.
Ekonomická situace tisíců lidí, kteří vybudovali penziony,
hotely a obrovská centra s atrakcemi pro zimní relax je úplně
na dně, v prodejnách stojí tisíce sněžných skútrů a fréz na
sníh. Prodejny s vybavením pro zimní sporty jsou napěchované zbožím, ale bez nakupujících, a tak bych mohl pokračovat… Navíc jsem nabyl dojmu, že se tu zabydluje stálý
nepříjemný vítr, který s určitou dávkou vlhkosti dokáže být
pěkně nepříjemný i v plusových teplotách. Tak abychom si
nepohoršili v domnění, že nám překážel sníh. Velmi obávám, aby to nezasáhlo do přírody takovým způsobem, že
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zde zůstanou přelétaví ptáci, kteří by mohli zahynout hlady
nebo mrazy.
Také nám to nějakým způsobem může zasáhnout do dalších ročních období. Může se stát, že tato změna přinese nejen k nám, ale potažmo do celé Evropy chladné léto, výrazné
deště a přijde neúroda. Co by následovalo, nemusím uvádět.
Anebo přesný opak, což by bylo ještě krutější.
Tak věřme, že se nic takového nestane, že se počasí vrátí
do normálu. Neradujme se z náhlých změn, protože mohou
udeřit kdykoliv znovu a jinde. Opět se potvrdilo, že o životě
na planetě rozhoduje i pouhý 1°C, a to, v jakém stavu dopadne voda na zem.
Milan Žemlička
vedoucí D5

NABÍDKA BANKOVNÍCH PRODUKTŮ
NA TRHU V ČR
Začíná jaro, počasí se zlepšuje a mnoho lidí přemýšlí, jakým způsobem vylepšit své bydlení či zlepšit si zahrádku
nebo místečko pro grilování. Bohužel v dnešní době je vše
dražší a řada lidí má půjčky, úvěry či hypotéky. Z tohoto
důvodu je vždy dobré se zamyslet, zda jsou poskytnuté bankovní produkty výhodné a zda bychom u jiných bank nedostali nižší úrok.
Dnes je na trhu nespočet nabídek, a proto je dosti problematické se v nich orientovat. Někteří lidé bohužel mají
ale tolik půjček či úvěrů i u nebankovních organizací, že se
dostanou do dluhové pasti, ze které se těžko dostávají.
V případě, že někdo nestíhá splácet, je nezbytné, aby se
okamžitě obrátil na banku nebo společnost, u které má sjednanou půjčku, a snažil se s nimi domluvit, aby mu nevznikaly další pokuty a penále. Vše je potřeba řešit s rozmyslem
a důkladně to zvážit. Pokud nevíte, jak daný finanční problém vyřešit, tak je možné obrátit se na finančního poradce,
který vám poradí a pomůže najít nejvýhodnější a nejlepší
možné řešení.
Hlavně se nenechte zlákat snadnými nebankovními společnostmi!
PŮJČKY

GE Money

Částka do
100.000,-

Komerční
banka a.s.

Částka do
100.000,-

Úroková
sazba
15,1 % (při
řádném
splácením
snížení o 1
% úroku
každý rok
splácení)

Doba
splatnosti

15,9 %

72 měsíců

84 měsíců
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ČSOB
UniCredit
Bank

Částka do
100.000,Částka do
100.000,-

13,9 %

72 měsíců

13,4 %

84 měsíců

KONSOLIDACE (SLOUČENÍ PŮJČEK)
Úrok
Poplatek

GE Money

14,70 %

Komerční
banka a.s.

neposkytuje

Bez
poplatku

Při řádném
splácení
snížení o 1
% úroku
každý rok!
Až do výše
700.000,Kč

Od
50.000,- do
600.000,bez zajištění
Do 600.000,Kč bez
spolužadatele

ČSOB

13,9 %

Bez
poplatku

UniCredit
Bank

13,4 %

Bez
poplatku

HYPOTÉKY
Úroková
sazba
GE Money
Komerční
banka a.s.

Částka
1,500.000,Kč
Částka
1,500.000,Kč

Od 2,99 %

Od 3,99 %

ČSOB

Částka
1,500.000,Kč

Od 2,99 %

UniCredit
Bank

Částka
1,500.000,Kč

Od 2,84 %

Částka
a doba
splatnosti
6.316,- Kč/
na 30 let, 5
let fix
7.153,- Kč/
na 30 let, 5
let fix
6.326,- Kč/
na 30 let,
5 let fix,
možnost
získání
bonusu
6.204,Kč/30 let,
5 let fix

„Já bych tam, Bohouši, napsal pĢipravenost
na požár 100%! Znáš pĢece tu lidovou moudrost,
že nemusí stĢíkat, staĀí, když kape!“

Srovnání těchto produktů je pouze orientační. Banka jedná s každým klientem individuálně dle jeho platebních možností, bonity a také dle různých akcí, které
může klientovi poskytnout
Eva Brdíčková
Finanční účtárna

35

Občasník - 1/2014

36

Občasník - 1/2014

37

Občasník - 1/2014

38

Občasník - 1/2014

K DYŽ ...
V ANGLICKÉM ORIGINÁLU
If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too:
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don‘t deal in lies,
Or being hated don‘t give way to hating,
And yet don‘t look too good, nor talk too wise;
If you can dream–and not make dreams your master;
If you can think–and not make thoughts your aim,
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same:
If you can bear to hear the truth you‘ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ‚em up with worn-out tools;
If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings

And never breathe a word about your loss:
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: ‚Hold on!‘
If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings–nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much:
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds‘ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that‘s in it,
And–which is more–you‘ll be a Man, my son!
***

K DYŽ ...
V PŘEKLADU

OTOKARA FISCHERA

Když bezhlavost svým okem klidně měříš,
ač tupen, sám že nejsi bezhlavý,
když, podezříván, pevně v sebe věříš,
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však neviníš svých soků z bezpráví,
když čekat znáš, ba čekat beze mdloby,
jsa obelháván, neupadat v lež,
když, nenáviděn, sám jsi beze zloby,
slov ctnosti nadarmo však nebereš,
když umíš snít a nepodlehnout snění,
když hloubat znáš a dovedeš přec žít,
když proti triumfu i ponížení
jak proti svůdcům spolčeným jsi kryt,
když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova
lstí bídáků jsou pošlapána v kal,
když hroutí se tvé stavení a znova
jak dělník v potu lopotíš se dál,
když spočítat znáš hromadu svých zisků
a na jediný hod vše riskovat,
zas po prohře se vracet k východisku
a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát,
když přinutit znáš srdce své a čivy,
by s tebou vytrvaly nejvěrněj,
ač tep a pohyb uniká ti živý
a jen tvá vůle káže „Vytrvej!“,

když zisky umíš shrnout na hromádku
a všechno jen vabank zas vsadit jdeš,
a prohraješ-li, začneš od počátku
a o své ztrátě ani necekneš
když srdce donutíš, i nervy, svaly
své věci sloužit, ač je čert už vzal,
a dál se budeš rvát, když vše ti vzali
až na Vůli, co velí jim „Jen dál“,
když vyjdeš s každým, a jsi dál sám sebou,
jdeš králům po boku a nezpychneš,
když zlí i dobří zmást tě nedovedou,
když všem jsi sloupem, ne však víc než chceš,
když neúprosnou minutu ti plní
šedesát vteřin, jimiž‘s řek „Teď se tuž!“ pak Zem ti patří, se vším, co je na ní,
a - hlavně - z tebe, chlapče, bude muž!
Tento text byl zkopírován ze serveru:
http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/joseph-rudyard-kipling/
kdyz.html#ixzz2z2eruv7X

když něhu sneseš přílišnou i tvrdost,
když svůj jsi, všem nechť druhem jsi se stal,
když, sbratřen s davem, uchováš si hrdost
a nezpyšníš, byť mluvil s tebou král,
když řekneš: „Svými vteřinami všemi
mně, čase, jak bych závodník byl, služ!“,
pak pán, pak vítěz na širé jsi zemi a co je víc: pak, synu můj, jsi muž!
***

K DYŽ ...
V PŘEKLADU

ZDEŇKA HRONA

Když hlavu neztratíš, ač všichni známí
svou ztrácejí a obviní tě spíš,
když věříš si, štván jejich pochybami,
a ještě pochyby všem odpustíš,
když dočkat se i s čekáním vždy zvládneš,
ač obelháván, sám se zdržíš lží,
ač nenáviděn, zášti nepropadneš
a nehonosíš se tou moudrostí,
když umíš snít, a přesto nejsi snílek,
když rozum máš, a nehledáš v něm cíl,
když sneseš triumf jako krušné chvíle,
a ani jednomu ses nesvěřil,
když sneseš pravdu, jež ti přišla prostá,
zkroucenou v drát z nějž lump past hňupům splet,
uvidíš věci, na nichž lpěl si, v troskách
a starým nářadím je stvoříš hned,
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Joseph Rudyard Kipling (30. prosince 1865, Bombaj – 18. ledna
1936, Londýn) byl britský spisovatel, novinář a básník, první britský
nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1907.

Správnou tajenku odevzdejte do 5. 5. 2014 do schránky na recepci v IB.

velikonoce - wielkanoc - easter

Občasník

1/2014

Vylosovaných tenktokrát 5 výherců vyhrává:
1. Bravoska
2. Mixér Rico B - 4300
3. Osobní váha B - 5076
4. Žehlička na vlasy B - 4175
5. Vysoušeč vlasů B - 4210
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A quadrimonthly gazette of colleagues of Isolit-Bravo.

Na Ukrajině se právě rozhoduje o osudu Evropy!

8+1
2018 - Doživotní prezident obnoveného
SSSR jmenuje svého místodržícího v
sovětském protektorátu Čechy a Morava

Osudové osmičky české státnosti

Tajenka:
1

Jméno:

Pracoviště:

888 - umírá Bořivoj I. - první
historicky doložený kníže českého
státu.

2
1278 - Přemysl Otakar II, král
Železný a Zlatý padl v bitvě na
Moravském poli.Nastává ústup
českého státu ze slávy.

3

4

1618 – místodržící letí z oken
Třetí pražská defenestrace – začátek
třistaleté poroby.

1918 - TGM - prezident Osvoboditel.
Obnovení české státnosti.

7

8
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5
1938 - Občané Králík nadšeně vítají
Adolfa Hitlera. Mnichovská dohoda velmoci obětovaly Československo.

6
1948 - Komunistický puč.
Od nynějška jsme nevolníky
sovětských bolševiků.

1968 - Sovětské tanky útočí
na československý rozhlas. Začíná
sovětská okupace Československa.

1988 + 1 Davy na Letné
Komunisté se hroutí.

