
OBČASNÍK  BRAVO Velikonoce 2015 

 
 

 

  

 

Tak tohle umí jenom konvoje! 
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Chleba o dvou kůrkách 

 Těžko říci, zda je dnes někdo zcela spokojen se svou prací. Učitelé si stěžují na nevychované a z 

domova už nezvedené  žáky, řidiči na přetížené silnice, nemožnost dodržovat při nejlepší vůli 

předpisy a k tomu jen dvanáct bodů, lékaři na nesoudné pacienty, kuchaři na strávníky zdivočelé 

sledováním Prostřeno…  

My si zase stěžujeme na extrémní náročnost automobilového průmyslu. Byl jsem onehdy s vedoucím 

naší kvality Romanem Linhartem u jednoho velkého zákazníka, kde nás bylo více dodavatelů 

najednou. Nejprve vysocí manažeři definovali nekompromisní cíl  - nula ppm. Nula ppm  znamená, že 

z milionu dodaných součástí nesmí být ani jedna vadná. Vezmeme-li v úvahu, že i na velkých 

projektech se nevyrábí více, než sto padesát  tisíc aut ročně a projekt trvá obvykle pět šest let, pak 

vlastně za celou dobu trvání projektu nesmíme dodat ani jednu vadnou součást. Přičemž vadná může 

být tím, že jeden rozměr ze sto padesáti bude odchýlen o desetinu milimetru. Při vší úctě k vysokým 

manažerům si myslím, že to zkrátka a dobře není možné. Není to reálné. Přesto se v celém auditoriu 

dodavatelů neodvážil nikdo ani hlesnout. Pak si nás rozebrali jednotliví konkrétní manažeři kvality a 

byla to písnička zase jiná –Víte,  s nula ppm to je jako s Lochneskou – nikdo ji nikdy neviděl. To nesmíte 

brát tak doslova, ale musíte se snažit tomu aspoň přiblížit!… Inu, nejdříve zasvištěly biče, poté přišlo i 

trochu cukru  aspoň  v podobě několika  vlídných slov. Je ovšem holou skutečností, že není dnes 

výjimkou reklamace vystavená na jeden jediný kus, a to s příslušnými finančními důsledky. Snažíme 

se, seč můžeme, abychom tento – často přehnaný stav – přefiltrovali na vás, naše spolupracovníky, 

ve velmi  lidské podobě. V zásadě rozdělujeme reklamace do čtyř  kategorií: 

1.Reklamace technologické.  

To jsou takové, k nimž by nemuselo dojít, kdybychom využili dokonale všech možností moderní 

techniky, kterou jsme si nakoupili a se kterou pracujeme a vyrábíme. Zde padá zavinění na úzký okruh  

nás, technických pracovníků. Snažíme se z těchto chyb systematicky poučit, moderní techniky v  

největší míře využít a eliminovat tento druh chyb k nule. Školení, samostudia, systematické 

podchycení, roztřídění a hlavně poučení a neopakování chyb, diskuze a přemýšlení jak a co technicky 

ještě lépe. Operátorka lisu, operátorky pokovení,  montážní pracovnice – nikomu  na této úrovni  ve 

věci těchto reklamací nic nevytýkáme. 

2.Reklamace přehnané. 

To jsou takové, kde navzdory normě, která stanoví, z jaké vzdálenosti a jak dlouho se na výlisek může 

posuzující dívat – to proto, že budete-li libovolně dlouhou dobu z libovolné blízkosti dívat na 

libovolný výlisek, vždycky na něm něco najdete -  zákazník tuto normu nedodrží a hledá „mouchy“  

tak dlouho, až je přece jen najde. Ani v tomto případě operátorkám nic nevytýkáme a takovou změnu 

názoru zákazníka neseme jako firma na bedrech. 

3.Reklamace oprávněné rozměrové. 

To jsou takové, kde se v průběhu výroby odchýlil některý z mnoha rozměrů a neshodný výlisek se, 

bohužel, dostal až k zákazníkovi. Také zde se problém řeší v úzké skupině technických pracovníků - 

proč k odchylce došlo, jak to, že se nezjistila během výroby kontrolními mechanizmy podle 

kontrolního plánu a tak dále. Ani zde nejsou pracovnice – operátorky -  s reklamací konfrontovány. 
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4.Reklamace oprávněné vzhledové. 

To jsou takové, kde je na výlisku jasná vzhledová vada, odlišující se od schváleného vzorku. Zde 

ovšem – bohužel – je nemalou měrou na vině právě operátorka lisu či pokovení nebo montáže. Tyto 

vzhledové vady nejsme dosud schopni detekovat ani nejmodernější technikou, a pokud výroba 

započala správně podle schváleného vzorku a vzhledová odchylka trvala jenom malou chvíli a vyrobily 

se tak pouze jednotky neshodných součástí, těžko ji odhalí i směnová kontrola. Tu se musíme 

spoléhat na šikovné a zodpovědné spolupracovnice – operátorky. Tu je jejich úloha téměř 

nezastupitelná. 

Zmínil jsem ve shora uvedeném příkladu operátorky lisů a pokovovacích linek. Mohl bych ale 

zmínit kteroukoli profesi naší firmy. Ve všech případech naše firma působí jako štít či filtr, který stíní a 

chrání pracovníka, na něhož  se už potom dostane jenom slabý odvar problémů. Važme si toho, 

nebývá tomu tak všude. Současně si uvědomme, že firmu tvoříme my, spolupracovníci , a jen tehdy 

bude dobře fungovat, když tohoto filtru nebude vůbec potřeba. 

Kvido Štěpánek 

 

Lesk a bída naší doby 

 

 

Přijde doba, že lidé budou jen přemýšlet, jak by jeden druhého okradl, aby tím jenom získal. 

Přijde doba, že mnoho lidí svěří své peníze druhým a tito je o ně okradou, aniž by byli 

potrestáni. Lidé budou provozovat velké obchody, což se zvrhne v úplné okrádání, a člověk 

bude chtít člověka připravit o jmění. Faleš bude hořet jako rozžatá svíce, láska zhyne, lidé 

budou milovat lež více než pravdu a budou se těšit z neštěstí druhých. Budou spolu mluvit 

stejným jazykem, ale rozumět si nebudou. Bratr zapře bratra, syn prokleje otce, matka 

vyžene dceru.  

 

Nedávno jsem si přečetl tato slova a dlouho mi nešla z hlavy. Dnešní doba se snad ani lépe 

popsat nedá. Přes ohromující vědecký a technický pokrok, cesty do vesmíru, lékařské, 

internetové či technologické zázraky v plné míře platí slova neznámého proroka, vyřčená 

kdesi v poušti před více než dvěma tisíci lety. Jejich hloubka musí každého ohromit. 

Ponecháme-li stranou onu neodbytnou otázku, jak mohl nevzdělaný člověk v hluboké 

minulosti něco tak velkého a přesného předpovědět, objeví se v celé své velikosti jiná pravda 

– člověk se jako tvor z hlediska morálního nejen že nevyvíjí, ale právě naopak. Všechen 

pokrok, který nám byl dopřán, civilizační výdobytky a úspěchy, nic z toho nás lepšími 

neučinilo. Alfou a omegou zůstává  honba za bohatstvím, mocí a prestiží. Bohaté země na 

severní polokouli by při rozumné míře konzumu dokázaly uživit chudý jih, odstranit či 

podstatně zmírnit chudobu a negramotnost. Třeba jen snížením výdajů na zbrojení o 10% by 

šlo zamezit dvouciferné dětské úmrtnosti v afrických zemích, snížením o 30% by se pak 

podstatně zlepšily celosvětové problémy s pitnou vodou, hladomory  atd. Je toho mnoho, co 
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by šlo dělat pro lepší soužití na naší planetě, a to nejen v globálním měřítku. Není třeba 

sáhodlouze zmiňovat situaci v naší zemi, opět se dá bezezbytku použít úvodní citace. 

Ostatně, většina národa, která každý večer chtivě zasedá ke zprávám komerčních televizí a 

hltá cizí neštěstí, by o tom mohla vyprávět své. 

  Ale jak říká Konfucius: „Vždy je lepší zapálit i jednu jedinou svíci, než nekonečně proklínat 

tmu!“. O dvou konvojích, které vyrazily na těžce zkoušenou Ukrajinu, zaznělo již mnohé. 

Bezesporu i ony jsou takovou pomyslnou svíčkou. A její zář umí inspirovat, nadchnout a 

probudit v nás to dobré. V plné míře jsem si to uvědomil při věcné i finanční sbírce, která se 

spontánně rozeběhla ve chvíli, kdy vešla informace o konvojích ve známost. Potřebné věci 

jsme shromažďovali v zasedací místnosti, která byla zakrátko malá, a museli jsme vybrat 

větší.  

Desítky lidí, našich spolupracovníků i řadových občanů, bez jakékoliv publicity a pozornosti  

plnily prostory potřebnými věcmi. Lidé přicházeli sami od sebe. Jednou podvečer jsem před 

zasedačkou potkal starší paní těžce se pohybující o francouzských holích. Obtížně nesla dvě 

velká balení s dětskými plenami, které přidala k ostatním věcem. A tehdy jsem si uvědomil, 

že to s námi snad tak špatné není. Že se totiž stále ještě umíme vzepřít lenosti, konzumu, 

pokrytectví a lžím a že umíme pomáhat i bez toho, co z naší pomoci budeme mít za 

užitek…zkrátka že jsme pořád lidmi, kterým není osud trpících lhostejný.  

Bez ohledu na mnohá odmítnutí, pokryteckou samosprávu v čele s panem starostou (který 

se od celé věci okázale distancoval, byť rozloučení s konvoji probíhalo přímo pod jeho okny) 

a mnohé překážky konvoje vyjely a úspěšně dojely. Předaly nejen tolik potřebnou pomoc 

obyčejným lidem na obou stranách konfliktu, ale přivezly i poselství, že dobří lidé ještě stále 

existují. 

A proto pojďme tyto pomyslné svíce zapalovat. Ty dobré jejich světlo přitahuje, ti ostatní 

nechť zůstanou ve tmě. 

Martin Šlesingr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale pane řediteli! Vždycky jste přece říkal, že nám klidně zaplatíte i hospodu, když si 

tam společně dokážeme vysvětlit plnění úkolů. No a my si to včera vysvětlovali celou 

noc, takže jde rozhodně o dobrou investici!  
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Pohled nováčka 

Vážení spolupracovníci, 

ve firmě pracuji již tři měsíce.  

Když jsem se rozhodla změnit zaměstnání, hledala jsem stabilní firmu, kde budu mít možnost se 

nadále pracovně rozvíjet, práce mě bude bavit, budu ji moci skloubit s rodinnými  povinnostmi  

(vyzvedávání dětí ze školy, školky apod.) a hlavně se stabilním a „příjemným“ příjmem.   

Absolvovala jsem několik pohovorů, ale většinou mé podmínky nebo alespoň některé z nich nebyly 

reálné. Jsem  velmi  ráda, že po několika pohovorech jsem se stala vaším spolupracovníkem.  

 Musím říci, že ty tři měsíce „utekly jako voda“.  A já jsem nyní pyšná, že mohu pracovat ve firmě, kde 

je mimo jiné tak velká solidarita vůči potřebným, a já prodávám osvědčené výrobky české značky a 

unikátní Motúčko.  Musím říci, že mě velmi mile překvapilo a velmi mě baví. Doma si už ze mě dělají 

legraci, jelikož kamkoliv přijdeme,  nadšeně ho prezentuji . 

Na obchodním oddělení je práce velmi rozmanitá a já se těším na prodejní akce, veletrhy apod., které 

nás tento rok čekají. 

Chci vás také pozvat na náš nový facebook Bravospotřebičů, kde najdete informace o novinkách, 

soutěže, ankety apod. 

 Prosím, dejte like, sdílejte, přidávejte přátele … ať je nás co nejvíce. 

https://www.facebook.com/Bravospot%C5%99ebi%C4%8De-566829246780593/notifications/ 

 

Děkuji. 

 

Zuzana Moravcová 

Obchodní oddělení 

 

Přikládám ještě článek k zamyšlení, který jsem našla na internetu. Velmi mě zaujal a myslím si, že je 

opravdu důležité stanovit si své vlastní priority a cíle a hlavně se jich držet.  

 

MOUDRÝ PROFESOR 

Profesor stál před jeho třídou filozofie a měl před sebou různé předměty. Když hodina začala, 

bezeslovně zvedl prázdnou a velmi velkou sklenici od majonézy a začal ji naplňovat golfovými míčky. 

https://www.facebook.com/Bravospot%C5%99ebi%C4%8De-566829246780593/notifications/
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Poté se studentů zeptal, jestli je sklenice plná. Souhlasili, že ano. Profesor si podal krabici plnou 

kamínků a nasypal je do sklenice. Lehce s ní zatřepal. Kamínky zaplnily volné mezery mezi golfovými 

míčky. Znovu se studentů zeptal, zda je sklenice plná, znovu souhlasili. Natáhl se pro další krabici, 

nyní však plnou písku. Nasypal písek do sklenice. Samozřejmě, že písek zaplnil vše ostatní. Zeptal se 

ještě jednou, jestli je sklenice plná. Studenti jednohlasně odpověděli stejně jako dosud. Profesor 

nakonec vytáhl dvě piva zpod stolu a nalil je celá do sklenice, čímž efektivně zaplnil mezery mezi 

pískem. Studenti se začali smát. 

Za pokračujícího smíchu studentů profesor řekl: „Nyní chci, abyste si tuto sklenici představili jako 

sklenici reprezentující váš život. Golfové míčky jsou ty důležité věci – rodina, děti, zdraví, přátelé a 

vaše oblíbené vášně. Pokud by se ztratilo vše ostatní, pořád by byl váš život naplněn. Kamínky jsou ty 

ostatní věci, na kterých záleží – práce, dům, auto. Písek představuje všechny ostatní záležitosti. 

„Pokud první naplníte sklenici pískem,“ pokračoval profesor, „nezbude žádné místo pro kamínky 

nebo golfové míčky. To samé platí pro život. Pokud strávíte všechen svůj čas nad maličkostmi, nikdy u 

vás nebude místo pro věci, které jsou pro vás důležité. Věnujte pozornost věcem, které jsou kritické 

pro vaše štěstí. Prožívejte čas se svými dětmi. Prožívejte čas s vašimi rodiči. Navštivte vaše prarodiče. 

Vezměte vašeho partnera na večeři. Zahrajte si další osmnáctku. Vždy zbude čas na uklízení domu a 

sekání trávníku. Věnujte se první golfovým míčkům – věcem, na kterých opravdu záleží. Nastavte si 

vaše priority. Zbytek je pouze písek. Jeden ze studentů se přihlásil a otázal se profesora, co 

reprezentovalo to pivo. Profesor se usmál a řekl: „Jsem rád, že ses zeptal. Pivo pouze ukazuje, že 

nezávisle na tom, jak plný se váš život může zdát, vždy je ještě prostor na pár piv s přáteli.“  

Zuzana Moravcová 

 

První dojmy v novém zaměstnání 

Když jsem poprvé vstoupila do firmy Isolit - Bravo, měla jsem smíšené pocity. Šla jsem na pohovor s 

tím, že zkusím své vědomosti "prodat" v konkurenci zkušenějších protivníků.  Po vstupu do místnosti, 

kde seděly převážně zkušené účetní, jsem si říkala, že to bude pro mne  výzva, ale popravdě jsem si 

mnoho šancí nedávala. 

 Po týdnu mi zavolal pan Šlesingr, abych se dostavila na další kolo výběrového řízení. Z této zprávy 

jsem byla nadšená a říkala si, jaká budoucnost mě potká. Nakonec se jednalo o jakési ujištění, zda 

opravdu o danou práci máme zájem a bylo nám vysvětleno, co nás při nástupu čeká. V tuto chvíli už 

mi bylo jasné, že pracovní náplň bude zajímavá a měla by mne  profesně rozvíjet. Když jsem se však 

zmínila o této novince svému blízkému okolí, moje nadšení nebylo až tak sdílené. Názory jsem si 

vyslechla, ale sama jsem si řekla, že realita bude určitě mnohem lepší, než jakou ji popisují ostatní.  

Říkala jsem si, že dnes je doba taková, kdy si současná společnost neustále stěžuje, co lidé mají, 

nemají, nedokážou své problémy řešit a také se nedovedou povznést nad problémy všedních 

pracovních dní.  Co člověk, to unikát s vlastním názorem.  

První dny v novém zaměstnání jsou vždy náročné.  Kolegové na vás "chrlí" velké množství nových 

informací a připadáte si jako v jiném světě. Snažíte se vypracovat svěřené úkoly  co nejlépe umíte, ale 

ne vždy se setkáte s úspěchem. Vždy se najde někdo profesně starší, kdo vám bude neustále 

připomínat, že děláte  něco nevhodně. Samozřejmě je v pořádku přijmout kritiku a poučit se ze svých 
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chyb, ale člověk by měl mít také dojem, že práce, kterou vykonal, nebyla jen nutností. Tato činnost by 

nás zároveň měla všechny naplňovat. Měli bychom mít dojem, že práce, kterou odvádíme, je pro nás 

jednak zdrojem nových zkušeností, motivace, ale také bychom neměli zapomínat na to, že naše 

každodenní pracovní náplň rozvíjí naši osobnost.  Vždy bychom si měli určit cíl, ke kterému by naše 

úsilí mělo směřovat. 

Závěrem bych chtěla říci a poděkovat, že jsem dostala obrovskou šanci rozvíjet své nabyté zkušenosti 

z mého minulého zaměstnání a do budoucna chci dále pokračovat v získávání nových odborných 

kvalit ve velkém a společném teamu společnosti Isolit-Bravo.  

Petra Mikešová 

Finanční účetní 

 

Řidiči a dobře utajený klub sadomasochistů 
 

Jak všichni jistě víte, již několik roků se v IB starám o firemní flotilu dopravních prostředků. Tedy o 

všechno, co se jakýmkoliv způsobem pohybuje na kolech. Ačkoliv se to z vnějšího pohledu možná 

nezdá, čítá náš vozový park cca 55 ks vozových jednotek. Tedy osobních a dodávkových vozů, přívěsů 

a návěsů, valníků a tahačů až po manipulační techniku a traktor. 

 

Toto poměrně široké spektrum dopravní techniky denně šoféruje celkem různorodý kolektiv  řidičů. 

Jsou to na jedné straně řidiči profesionálové, obchodníci, manažeři a v neposlední řadě  řadoví 

zaměstnanci. 

Napříč tímto spektrem, bez rozdílu pracovního zařazení, již delší dobu pozoruji u některých řidičů 

poměrně zvláštní jev. Jsou to určité sklony k sadomasochismu ! Ne nebojte, nespletl jsem si firemní 

časopis s lechtivým plátkem. Realita je již bohužel taková. Bavíme se o řidičích, kteří jednak 

zanedbávají údržbu svěřeného vozidla, bohužel nic až tak zvláštního, ale hlavně jim naprosto vůbec 

nevadí nefunkční vybavení vozidel, které je zejména pro jejich vlastní osobní pohodlí ! Tedy věci, 

které nejsou přímo nezbytné pro samotný provoz vozidla. Mám na mysli nefunkční autorádia, 

nastavení sedadel, nefunkční topení, rozbité klimatizace, až po špínu a nepořádek v interiéru.  

Jeden takový „předseda“ dokonce dlouhodobě jezdil během parných letních měsíců v octavii 

s nefunkční klimatizací. ANO,vůbec si na nic nestěžoval ! Proto jsem dokonce neváhal a osobně jsem 

šel překontrolovat interiér vozidla, zda se zde nenachází mimořádná výbava v podobě lávových 

kamenů, džberu s vodou nebo nějakého toho bičíku !  

 

Dodnes jsem přesně nezjistil a opravdu nevím, co některé řidiče k tomuto chování vede. Pokud se 

ohlédnu pár roků zpět, takové chování zde dříve nebývalo, nebo NE v takovém rozsahu.  Mohu vás 

ale všechny v klidu ujistit, že na údržbu a opravy vozového parku máme stále dostatek finančních 
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prostředků. Tyto výstřelky jsou jen leností a lhostejností dotyčných, kteří nechtějí  závady nahlásit 

nebo za firemní peníze nechat opravit v některém ze smluvních servisů. 

 Věřte, není to ve všech firmách tak jednoduchá samozřejmost. Znám jeden takový případ z poměrně 

velké a známé autobusové společnosti. Tam mají tvrdě nastavený finanční rozpočet na opravy 

autobusů a  za překračování takového rozpočtu dokonce propustili vedoucího servisu. Nechtěl se 

chudák podepisovat pod zanedbanou údržbu autobusů a životy cestujících ! 

 

Buďte tedy všichni rádi, že pracujete v moderní a slušné firmě, kde tyto věci nechceme, nebudeme a 

hlavně nemůžeme tolerovat ! Proto bych chtěl vzkázat všem řidičům sadomasochistům: 

Již brzy váš „klub“ rozpustím ! 

Možná to bude i trochu bolet.  
 

Michal Doleček  

Vedoucí dopravy 

 

 

Odpružené vyhazovače a jejich použití v Isolit – Bravo 

 

Odpružený vyhazovač  umožňuje  odformování drobných podkosů bez posuvné jednotky. 

Zástavbově potřebuje méně prostoru a teoreticky by jeho použití mělo ušetřit finanční náklady, 

jelikož nepotřebuje další vodicí a kluzné prvky. Ovšem jeho použití je podmíněno splněním několika 

nutných podmínek na jeho správné zabudování.  

Jednu z prvních zkušenosti s tímto typem vyhazovačů máme na formách 20205 a 20206, 

obložky Škoda Superb. 

U těchto forem byly odpružené vyhazovače použity z důvodu, že tvar výlisku nebylo možné 

odformovat jiným způsobem, a proto bylo využito hned dvojice těchto vyhazovačů proti sobě, 

abychom vůbec výlisek z formy dostali. To se však z dlouhodobého hlediska bohužel neukázalo jako 

dobré řešení. 

Vyhazovače jsou zabudovány nevhodným způsobem a porušují několik pravidel  - především : velký 

zdvih, nedostatečně přesné ukotvení a na vyhazovač jsme byli nuceni navařit část tvaru, jelikož jejich 

výrobce nedodával rozměry, které bychom potřebovali . 
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Proto jsme si také s těmito formami užili nespočetné opravy prasklých vyhazovačů a s tím spojené 

problémy s veškerými důsledky, zejména pak ohrožení dodávek zákazníkovi. 

Z tohoto projektu jsme se poučili, jak je odpružený vyhazovač choulostivý na správné zabudování a 

dodržení všech podmínek pro jeho správnou funkci. Věřím, že nám spadne kámen ze srdce, až letos 

v létě doběhne výroba a bude nahrazena novými formami na obložení sedadel Superbu třetí 

generace, kde jsme ve spolupráci se zákazníkem vyvinuli výlisek tak, že jej lze odformovat šikmými 

vyhazovači, což se prokázalo jako spolehlivější řešení. 

 

U dalších forem nemáme takové problémy s odpruženými vyhazovači, avšak naše důvěra k nim je 

značně pošramocena a raději se jim vyhýbáme. 

 

To by však mohla změnit novinka firmy Meusburger E 3260 „Podkosový vyhazovač s vedením“. 

Tato firma vylepšila jeho konstrukci a udělala z něj kompaktní systém s vysoce kvalitním  mechanicky 

řízeným vedením, které garantuje bezpečné odformování podkosu. Životnost je zvýšená díky 

schopnosti absorbování vstřikovacího tlaku prostřednictvím mechanického dorazu a zástavbově je 

jeho zabudování také velice jednoduché. 

 

Proto bychom rádi tento systém v budoucnu vyzkoušeli a využili jeho výhody. 
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Pavel Antušek 

vedoucí  konstrukce Nástrojárny 

 

 

PTC Creo 3.0 – nový CAD software 
 

V průběhu letošního roku bychom chtěli v oddělení konstrukce přejít ze stávajícího CAD 
softwaru PTC Pro/ENGINEER 4.0 na verzi PTC Creo 3.0, která nabízí modernější pracovní prostředí, 
jednodušší ovládání a několik nových možností.  
Hlavní výhodou nejnovější verze PTC Creo 3.0 je technologie "Unite Technology", která přináší 
možnost bezproblémově pracovat s Multi-CAD daty. Uživatelé mají možnost sjednotit a pracovat s 
daty z jakéhokoliv CAD systému. Creo 3.0 poskytuje nové nástroje pro podporu inovací ve vývoji 
konceptu a usnadňuje řešení každodenních konstrukčních úloh. 
Stejně jako je možné importovat neutrální 3D formáty (např. STEP, IGES, VDA, atd.) přímo do PTC 
Creo Parametric, mohou nyní uživatelé pracovat se soubory CATIA®, Siemens® NX™, SolidWorks®, 
SolidEdge®, Autodesk Inventor™ bez potřeby samostatného překladače nebo přístupu k příslušnému 
CAD softwaru. S PTC Collaboration Extension může uživatel v PTC Creo také spolupracovat s 
ostatními CAD systémy tak, že se při změnách dat v CATIA®, SolidWorks™ a Siemens NX™ bude 
geometrie automaticky aktualizována uvnitř PTC Creo Parametric. 
Nový CAD software má velký potenciál na zefektivnění konstrukční práce. 
 
Tým konstrukce Nástrojárny 
 

Nová  energetická  norma  EU   na  vysavače  -  tzv. ECO design      

 

 

Určitě jste již  slyšeli  o  tomto  novém nařízení  z Evropské  unie , že končí  výroba a prodej   vysavačů 

s příkonem  vyšším  než  1600W,  a  to s platností od  1.9.2014.  

Každý  vysavač  musí být  opatřen  energetickým  štítkem ( známe je již  u ledniček, praček, myček  

atd. )  , který  sděluje  následující: 

1/Energetická  třída  účinnosti   A- G – tzn. příkon  vysavače   700 W – 1500 W  

Co to znamená pro zákazníka :   úsporný vysavač , ale nemusí splňovat jeho nároky na výkon 
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2/ Roční spotřeba  energie  ( kWh/rok)  - ukazuje, kolik daný vysavač spotřebuje za celý rok       

provozu  

Co to znamená pro zákazníka :  tato spotřeba je pouze orientační  , záleží na tom, jak často  

zákazník vysává a jak velikou   plochu  

 

3/ Akustická síla zvuku :  nejtišší vysavač se pohybuje  na hranici  65dB , to ale neznamená , že  

vysavač  pracuje neslyšně  

 

4/ Účinnost vysávání  na tvrdé podlaze ( plovoucí  podlahy, lina,  dřevo)  - uvádí míru prachu a 

nečistot, které vysavač posbírá na tvrdé podlaze  

 

5/ Emise prachu z vysavače – udávají množství  prachu, který se vrátí zpět  do ovzduší  

Co to znamená pro zákazníka:  čím blíže je hodnota k písmenu A, tím  kvalitnější filtraci má  

vysavač   

 

6/ Účinnost vysávání na koberci – udává míru prachu , který vysavač posbírá na  standartním 

koberci  

Co to znamená pro zákazníka : čím  vyšší  je  účinnost  vysavače, tím více  prachu  vysaje, ale 

zároveň je třeba zmínit, že tím pevněji je hubice přisátá ke koberci a tím více úsilí  je potřeba  

vyvinout  

 

 

 

    

 

Takže  to  znamená , že už dávno neplatí , že  čím  vyšší příkon má  vysavač  , tím je výkonnější a  

účinnější . To si bohužel někteří  zákazníci  neuvědomují  a nebo špatně pochopili  informaci  

uvedenou  v médiích.  Stává se  i  nám, že  zákazníci  se ptají na naše  vysavače,  a když je jim  

sděleno, že mají  příkon  700 W,  tak jejich  odpověď  zní :  „ No to je slabé, s tím nic nevysavaju.“  

  

 Firma  IB  během   měsíce  března  a celého roku 2015  uvede na trh  nové vysavače s Eco  

motorem  -  ekologickým motorem.  

Z  naší nabídky  to bude např.  vysavač  Meffisto  B-4469 , vysavač  Silence  B-4471   a mnoho  

dalších  hezkých  modelů  .                          
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Vysavač  Meffisto  B-4469 

 

Blanka Doskočilová 

Obchodní kancelář D5 

  

Nejdůležitější změny ve mzdové 

problematice pro rok 2015 

Ráda bych vás seznámila s několika zásadními změnami , které se týkají mzdové problematiky. 

1. Základní sleva na dani za rok 2013 a 2014 u starobních důchodců 
 

Ústavní soud rozhodl o zrušení rozhodnutí FÚ, dle něhož nebyla zohledněna základní  sleva 

na dani /tj.2070,--Kč/ měsíc/starobnímu důchodci. 

V praxi to znamená, že bude možnost slevu uplatnit budˇ prostřednictvím zaměstnavatele 

/ovšem pouze za určitých splněných podmínek/, nebo v rámci daňového přiznání. 

 

 

2. Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2015 
 

Od 1.1.2015 dochází ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 8 500,--Kč na 9 200,--Kč 

za měsíc. 

Zdravotní pojištění u osoby,která nemá příjmy ze zaměstnání ani z podnikání a není pojištěncem 

státu,  od 1.1.2015  činí  9200 Kč x 13,5% = 1 242 Kč .Pokud tedy má zaměstnanec celý měsíc  u 

zaměstnavatele sjednáno neplacené volno, je povinen tuto 

částku uhradit u příslušné zdravotní pojišťovny/uhradí zaměstnavatel, který si následně 

u zaměstnance tuto částku vybere/. 

Uchazeč o zaměstnání,který nepobírá podporu v nezaměstnanosti ,může vykonávat 

závislou činnost /prac.poměr, dohody o pracích/, pokud příjem za kalendářní měsíc nepřekročí 

½ minimální mzdy,tzn. 4600,--Kč za kalendářní měsíc/pokud není poživatel inv.důchodu/. 

 

3. Daňové zvýhodnění na dítě od 1.1.2015 



~ 12 ~ 
 

 

Dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 2 400,--Kč ročně, na třetí a další dítě o 

3600,--Kč ročně. 

 

Sazby měsíčního zvýhodnění: 

1. dítě                                                           1117,--Kč /nezměněno/ 

2.dítě                                                            1317,--Kč /+200,--Kč/ 

3.a každé další dítě                                     1417,--Kč /+300,--Kč/ 

 

4. Zvýšení redukčních hranic od 1.1.2015 
 

   Od 1.1.15  se zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměř.základu pro stanovení 

   dávek nemocenského pojištění a pro výpočet průměrného výdělku pro stanovení náhrady    

   mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů  trvání dočasné pracovní  neschopnosti. 

 

 

                                                                       Rok 2014                         rok 2015 

 

Redukční  hranice v nemocenském pojištění : 

           I.        865 Kč                           888 Kč 

                                                                     II.      1298 Kč                         1331 Kč 

                                                                     III.     2595 Kč                        2662 Kč 

 

Redukční  hranice pro náhradu mzdy          I.       151,38 Kč                     155,40 Kč 

při  DNP                                                        II.      227,15 Kč                     232,93 Kč 

                                                                       III.    454,13 Kč                     465,85 Kč 

 

5. Daňové slevy u životních  pojistek se zpřísňují 
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Pokud klient bude  i v roce 2015 využívat tzv. mimořádných výběrů, nebude mít již žádné 

daňové výhody. Od daňového základu je při splnění  určitých podmínek možné odečíst až 

12 000 Kč zaplaceného pojistného ročně. Z částky , kterou si odečtete od daňového základu, 

se vypočítá 15% , a to je skutečná úspora na dani z příjmu/max. 1800,--Kč za rok/. 

 

   Věra  Kalousová 

   mzdová účetní 

 

 

Motúčko roste na všech trzích  

Vlajková loď Isolit Bravo na zelené vlně. 

 

Pojďme si připomenout, jakým vývojem  prošlo Motúčko od roku 2009, kdy spatřilo světlo světa první 

sériově  vyrobené v naší firmě Isolit-Bravo. 

 Sedm let na trhu, deset tisíc prodaných Motúček, to mluví za vše! 

Právě v tom prvním roce jsme začali s prodejem na podzim a prodali jsme přesně 36 ks Motúček. Pak 

už šlo vše jako po drátku. Každým rokem jsme navyšovali výrobu a zájem rostl rok od roku. 

Zanedlouho jsme  slavili  tisíce vyrobených a prodaných Motúček. Na sklad se nevyrábí, výroba totiž 

nestíhá. 

Za sedm let vývoje a výroby Motúčka jsme vyprodukovali, vyrobili a prodali několik desítek různých 

variant. Pojďme si je ve stručnosti přiblížit, je to vážně zajímavé. 

Barevné kombinace Motúček jsou zelené, žluté, červené, modré, černé a stříbrné. 

Co se týče užitných vlastností, máme modely pro dům, zahradu, les, stavbu, farmáře, koňáky, 

zahradníky, vinaře, sadaře, včelaře, kameníky, města, obce a hrobaře. 

Motúčko perfektně poslouží mladým i starým, prostě šetří zdraví člověka. Záleží na tom, ve kterém 

věku ho kdo objeví. 

Motúčko má širokou škálu příslušenství. To se nechá nasadit na samotné Motúčko, ale také před něj, 

za něj i pod něj. Je to několik druhů koreb a nástaveb. Pak je to pluh, radlička, smeták a vidle vpředu. 

Hrábě a provzdušňovák se dávají pod Motúčko. Sypač a rozmetadlo nasazujeme za Motúčko. 

Důležitým prvkem úplné ochrany zdraví obsluhy Motúčka jsou přídavná kola a třešnička na dortu je 

vlastní čerpadlo na 12 V poháněné akumulátorem. Motúčko ještě disponuje měničem napětí, který 
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dokáže z Motúčka vyrazit 220 V, a klidně si můžete na Motúčko napíchnout jakýkoliv spotřebič  až do 

příkonu asi 1000 W. 

V posledním roce jsme rozšířili užitné vlastnosti na plošinky o třech kolech a naopak o jednokolový 

napichovák, který tahá letadla z garáže stejně tak  jako vozíky a různé přepravní mechanismy 

v halách. 

Těsně před uzávěrkou tohoto čísla vynálezci úspěšně finišují aku čtyřkolku na stavby, která plně 

nahradí známého „bobka“, který se umí otáčet na místě. Vznikne tak vzácná řada s pohony 1x1, 2x1, 

3x1, 4x4. 

Motor z Motúčka byl úspěšně implementován do paleťáku a do rudlíku. Nově zvažujeme použít ho 

pro pomoc při pohybu tělesně postiženým, např. jako podpůrnou pomoc pohonu mechanických 

invalidních vozíků. 

Více než polovina Motúček se prodala v Česku a na Slovensku, ale momentálně naše trhy začínají 

drtit trhy zahraniční. Můžeme říci, že Motúčko vyvážíme do všech zemí Evropy, nejvíce do Německa, 

Rakouska a Holandska. Dále jsme vyvezli Motúčka do Austrálie a Kanady. Začínají se o nás zajímat 

africké státy, které projevily největší zájem o pásák, který je nezmarem do písku. 

Co na to říkáte? Je to úctyhodné, ale my chceme ještě více! Takže pokud budete mít jakékoliv návrhy 

na zlepšení čehokoliv, kontaktujte naše vynálezce, marketéry a nebo prodejce. 

 

  

 

 

         

MotúčkoTeam  

Vývoj prodeje Motúčka 2009 až 2015
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Den otevřených dveří pro zákazníky D5- září 2014 

Motúčko -  vývoj u konce? 

 

Po vyrobení a prodání …. Motúček by se mohlo zdát, že už není co změnit, vylepšit či udělat lépe.  Ale 

zlepšovat je možné vždy, i když je to samozřejmě obtížnější než na začátku vývoje.  Při rychlém 

pohledu na náš výrobek je opravdu těžké najít slabá místa či funkci, která by výrobek razantně 

nezdražila, ale funkčně posílila, a to jak marketingově, tak i  uživatelským komfortem. Posledním, již 

zavádějícím zlepšením vzhledu, je nově provedená elektroinstalace. Ta je nyní, na rozdíl od 

předchozího stavu, umístěna v černé plastové elektroinstalační krabici, jež tvoří s držákem 

akumulátoru jeden celek. Tento díl, jenž dříve byl nakupován a měl standardní šedou barvu, běžnou 

pro veškeré elektrotechnické rozvaděče, jsme si navrhli sami a vyrobili přímo ve firmě, společně 

s černými průchodkami, jež zajišťují potřebné IP krytí. Součástí je i potřebné těsnění mezi krabicí a 

držákem akumulátoru. Výsledkem tedy není jen finanční úspora, ale i designový krok vpřed. 

A jaké jsou další plány na tento rok? Pozornost jsme upřeli na snad poslední vzhledovou věc, a to jsou 

madla Motúčka. Od začátku výroby jsou obě jak rozdílného vzhledu, tak i z rozdílných materiálů a 

taktéž rozdílných rozměrů. Příčin, proč to tak je, je dosti a měly svoje důvody. 

Nyní  ale chceme všechny tyto vyjmenované rozdíly smazat a vdechnout madlům jednoho ducha a 

jednu tvář. Oba díly budou mít kostru z pevného plastu a budou opatřeny  vnější  slupkou z měkkého 
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materiálu, příjemnou pro ruku bez pracovních rukavic. Tím bude odstraněna snad poslední designová 

nečistota výrobku a získáme na trhu další body k dobru před konkurencí.  

Co se týče funkčních vylepšení, tak máme také nějaké. Nyní máme k dispozici verzi Motúčka 

s plynulým rozjezdem a funkcí plynulého brzděni. Problémem je ale zde nedostupnost vhodného 

ovladače pro tyto dvě funkce. Použití stávajícího ovladače od e-biku je z nouze ctnost. Tedy další cíl je 

jasný, vlastní ovladač, integrující obě funkce, navržený  přímo na míru a vyrobený samozřejmě v naší 

firmě. 

 

Jan Kožnar 

konstruktér a  odborník CAD Mould 

 

 

Lze rozšířit okruh zákazníků ? 

 Průběžná doba výroby jednodušších a středně složitých forem je 8 – 12 týdnů . U složitých 

velkorozměrových  nástrojů je to 13  -  16 týdnů. V praxi to znamená, že je  nutné mít zajištěný objem 

práce pro každý  měsíc v dostatečném předstihu. Ve složení  jednotlivých položek převládají formy 

pro automobilový průmysl . To má přednost, že se  jedná o vyšší série pro lisování a rovněž jde  

většinou o skupinu nástrojů. Na druhé straně jsou ale vysoké požadavky na dodržení požadovaných 

tolerancí a rozměrů spolu s extrémními nároky na zrcadlový lesk a povrchy výlisků. Bylo by vhodné 

najít i jiná odvětví průmyslu tak, abychom předešli závislosti na jednom oboru a zároveň rozšířili 

okruh svých zákazníků.  

 Jedna taková možnost se naskýtá . Jedná se o dílce pro nákladní automobily, konkrétně  

součásti pro vzduchový filtr. Jsou to položky bez nároků na vysokou přesnost a povrch. Přesto jde  o 

dílce, které vyžadují  řadu pohyblivých  prvků a v nástroji mechanická a hydraulická jádra . Konkrétní 

spolupráci s námi tento zákazník již započal. Po úspěšném obchodním jednání a auditu, který u nás 

zadavatel provedl , se rozhodl u nás objednat nejdříve  dva jednodušší nástroje.  Zároveň nám začal 

posílat  poptávky na dílce s technickou úrovní o hodně vyšší. Rovněž zde jsme zahájili jednání a 

komunikaci s cílem dokázat, že  jsme schopni obstát se zahraniční konkurencí a že máme dostatečnou 

technickou úroveň na zvládnutí vysokých  požadavků . Naše cenová nabídka a představený způsob 

řešení  kladně přesvědčil odběratele . Výsledkem je  příslib objednat u nás  tento složitý nástroj. 

 Součástí  je  válec s průměrem  asi  120 mm a délkou 320 mm. Stěny tvoří prstence, žebra o 

šířce 5 mm a tloušťce 2 mm. Kolmo na ně jsou žebra v podélné ose , dílec  je jako koš . 

Navrhli jsme  řešení tak, že dílec leží ve formě a jeho vnitřní průměr se musí doformovat pohyblivým 

jádrem. Zdrojem pohybu je  hydraulický válec.  Čelo koše má záporný tvar,  k jehož doformování je 

nutná další posuvná část,  která  bude ale ovládána mechanicky. 

Nástroj je čtyřnásobný a plnění dílce jsme navrhli dvěma vstřikovacími body pro  jednu  součást . 
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Informativní rozměry nástroje  1000 x 700 mm , nástroj je čtyřnásobný . Vyjímání dílce z dutiny je 

navrženo kombinací  pohybu jádra a setřením dílce. Pomocí vyhazovacích desek se nadzvednou 

vnitřní jádra i  s výliskem.  Vnitřní razník vykoná přitom pohyb do strany . V poloze,  kdy je součást 

mimo dutinu pohyblivé strany a vnitřní jádro je částečně odjeté, součásti odebere z lisu robot. Provoz 

nástroje je tak automatický . 

 I když se jedná prozatím o jednoho odběratele,  je zřejmé , že cesta k získávání dalších 

zákazníků z odlišného oboru než osobní automobily je možná. Určitě se o ni budeme snažit. 

  

 Václav Vacek 

manažer Nástrojárny 

 

 

 

 
Україна  2015 

 

Tak tohle dokáží jenom konvoje! 

  Nebývá dobré jít do věcí hlavou a také nebývá dobré tak dlouho mudrovat, až samým 

rozvažováním  vám chodidla zarostou do země  a neuděláte vůbec nic. Nejlepší je zlatý střed,  a to 

v tomto případě zcela doslova. Choďte do věcí srdcem!  

 Někdy v létě loňského roku jsem se díval na televizní zprávy, kde informovali o ruském, 

údajně humanitární konvoji na východní Ukrajinu. Sílilo podezření, že jeho humanitárnost je jenom 

zástěrkou pravých cílů – dovézt zbraně a munici a odvézt zařízení potřebné na jejich výrobu do 

bezpečí do Ruska. Lidová moudrost má na takové případy pořekadlo – vlk v rouše beránčím. A 

dokonce televize promítla toto rčení tak, jak kolovalo v té době po internetu.  

Kolik skutečně humanitárního obsahu a zda vůbec nějaký  ruský konvoj měl, nikdo dodnes 

neví. Ale skutečnost, že lidé ve válkou postižené oblasti žijí velmi bídně, je faktem. A že bychom jim 

měli pomoci my, žijící v dostatku, je jasné. 

 Zavolal jsem tedy druhý den Člověku v tísni (Čvt), velké české humanitární organizaci, co do 

záběru ve světě, kontaktů a možností rozdělování pomoci zcela nepochybně jedné z nejlepších. Se 

svým nápadem jsem ale nepochodil. Je podstatně lepší darovat peníze – za ně nakoupíme věci 

v Kyjevě a polovinu dopravy tak ušetříme, vysvětlovali mi činovníci Čvt. Marně jsem jim 

argumentoval, že věc má také psychologickou a duchovní  stránku. Peníze se převedou neviditelně a 
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nikdo o nich moc neví. Ale konvoj – to už je, panečku, vyšší třída! Konvoj jede, vidí ho spousta lidí 

včetně novinářů. O konvoji se mluví a píše. Je v televizi. A ti, kterým jede na pomoc, cítí jeho sílu, 

dynamiku i majestátnost a pozvedá je to na mysli i na duchu.  Proč asi vlají na budovách vlajky, proč 

mají vojenské jednotky  bojové zástavy, za něž ručí svými životy, proč se ve světě utratí ročně stovky 

miliard dolarů a euro za reklamu? Kdyby byla všechno jenom věc hmotná a ekonomická, jen vyšívané 

kusy látky, o ničem by nebylo nutné mluvit a propagovat – pak by se za tohle  všechno mohlo ušetřit! 

 Nicméně nehádal jsem se a věnovali jsme na pomoc východní Ukrajině tři sta tisíc korun  a 

stali se tak největšími dárci Čvt  v srpnu 2014. Byl jsem smutný z toho, že ani EU, naše vláda a ani 

humanitární organizace neviděly či nechtěly  vidět, co podle mne bylo zcela zřejmé. A strčily hlavy do 

písku. Ovšem -  tichá voda břehy mele – v tomto případě možná písek odnáší.  Uplynuly tři čtyři 

měsíce -  a tu volá Sylva Vozková z Čvt – pane Štěpánku, platí ještě vaše  nabídka na  konvoj na 

východní Ukrajinu?  

A tak to všechno začalo. A tentokrát už naostro. 

Zamiloval jsem si tu veselou partu, která se kolem konvojů vytvořila.  Nejdříve – řidiči. 

Bytostně mi nesedí někoho posílat na rozvědku a sám zůstat  za frontou ve vytopeném štábáku. A  že 

to tentokrát  skutečně tak bylo, o to více jsem  o nich přemýšlel  a byl  v duchu s nimi! Volali jsme si 

každý večer buď s optimistickým a pro věc nadšeným velitelem  Michalem Bouškou,  nebo 

s vousatým Krakonošem z Čvt  Ivo Dokoupilem, který přijel na úvodní schůzku  na běžkách a kterého 

dodnes  podezřívám, že noc předtím přespal ve sněhovém záhrabu na Suchém vrchu. Jeho 

spolupracovnice Sylva Vozková, dáma se zasněným, stále do dáli upřeným pohledem. Když jsem se 

díval tím směrem a nic tam neviděl, napadlo mě se otočit a pohlédnout jí zpříma do očí. A skutečně, v 

jejích panenkách se odrážela škola, kterou pomáhala stavět v Etiopii, a děti, kterým tím zachránili 

život. A  viděl jsem v nich mihnout  se i  zástupy lidí, kterým pod hlavičkou dobročinných organizací 

celý svůj život pomáhá. Michal Doleček, který se podle vlastních slov  a asi  i  ve skutečnosti 

s volantem v rukou už narodil, poradil si se všemi záludnostmi organizace daleké cesty do neznáma. 

Jablonský farář Pavel Pokorný, který s rozklepanou felicií  a předkolapsovým přívěsem přivážel sbírky 

věřících jak na běžícím pásu, letohradský farář Václav Vacek, který podobně jako my vyvěsil před 

rokem z půdního okénka fary ukrajinskou vlajku a dosud ji nesundal  a jen tak mi zavolal, kam že má 

předat osmdesát tisíc, jež vybral mezi svými farníky, evangelické Diakonie. Armáda spásy – kterou 

jsem  dosud znal díky krásné Olze Schoberové jen z filmu Limonádový Joe, Domov –stacionář a 

chráněné bydlení  pro postižené Olga a jeho tvůrci manželé Kratochvílovi, brněnští Nesehnutí 

s úžasnou paní Hofmeisterovou, kteří-musím potvrdit – skutečně dělají čest svému jménu , Šimon 

Pánek – studentský vůdce z listopadu 1989, který mohl být  klidně ministerským předsedou, ale raději 

pomáhá trpícím, Andrej Babiš, kterého jsem nevolil, ale po tomhle už asi budu. Ukrajinský velvyslanec 

Borys Zajčuk a jeho vojenský atašé plukovník Moskaljuk, kteří neváhali ani minutu a přijeli ráno do 

Jablonného se rozloučit s Tichou Orlicí. Sbíráním pomoci se ve skeptickém Česku s permanentní 

blbou náladou vytvořily – jako kdybys je andělským bublifukem vyfukoval – nádherné bubliny 

s atmosférou lásky, porozumění, obětování. V duchu jsem je přirovnával k dávno zapomenuté 

atmosféře přelomu let 1989/1990.Sbírali naši vlastní z IB, sbírali Jabloňáci, sbírali lidé z vesnic a měst 

vzdálených, ze základních škol, sbírali postižení v ústavech, křesťané bez rozdílu vyznání, dávaly firmy, 

dávali důchodci, s taškami na vozíčku přijela babička o dvou francouzských holích. Posádka se vracela 

a vyprávěla o nadšených přivítáních místními ve Slavjansku. Lidé tam byli u vytržení z toho, že dva 
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tisíce kilometrů daleko jiným lidem na nich záleží a dokáží takovéhle akce zorganizovat. Vytvořila se 

zcela nadpozemská solidarita, kterou nelze žádný způsobem zpochybnit. 

Myslím, že válce nezabrání politická jednání – jejich neúspěch vidíme denně v přímém 

přenosu. Jediné, co válku odvrátí, je duch lidského porozumění a lásky, atmosféra přátelství, 

soudržnosti , soucitu a pomoci, proti které nemají démoni války šanci.  

A tohle právě dokáží jenom konvoje! 

Kvido Štěpánek 

Ruský „humanitární“ konvoj míří na Ukrajinu z východu. Vlkům v rouše beránčím  tečou sliny a už se 

nemohou dočkat snadné kořisti. 

 

 

Naloženo!  Pomoc z Domova Olga:  Manželé Kratochvílovi a náš řidič Michal Matějka 
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Jak jsme dělali sbírku pro Ukrajinu 

I my zde v Blansku, v Domově OLGA, jsme z mailových Dobrých  zpráv IB sledovali průběh celé akce 
„Suchý vrch“ s pomocí pro Ukrajinu. Byli jsme moc rádi, že tuto pomoc Isolit - Bravo zorganizoval a 
zajistil dopravu, samozřejmě z iniciativy ředitele Ing. Kvido Štěpánka. Jaké však bylo naše překvapení, 
když jsme 16. února t.r. dostali mail, že bude další pokračování této pomoci  pod názvem „Tichá 
Orlice“ a že kdo má zájem,  může se sbírky zúčastnit. Velmi rychle jsme se rozhodli, že i my se 
připojíme, i když jsme netušili, co všechno to bude obnášet. 

 Když jsme se dozvěděli od p. Michala Dolečka, že konvoj vyrazí už 2. března, tak nám trochu zatrnulo, 
jestli se nám to podaří bez ztráty kytičky zvládnout. Rychle jsme začali dělat na propagaci do 
veřejnosti. Vyrobili jsme plakáty, které byly rozmístěny na několika místech v Blansku i příměstské 
části Klepačov (kde máme náš objekt chráněných bytů „Centrum VELAN), kde to vyhlašoval i místní 
rozhlas, skoro všechna místní tisková média to zveřejnila a pak nám nezbývalo než čekat. Asi dva dny 
se nedělo nic moc a my jsme trochu znervózněli. Ale pak se to rozpohybovalo a lidé začali věci do 
sbírky přinášet. Navíc o víkendu naši mentálně postižení klienti z našich chráněných bytů roznesli v 
Klepačově (ten má asi 170 domů) do všech schránek letáčky a také i s mnoha lidmi mluvili. To se 
ukázalo jako velmi produktivní. Sbírka byla ukončena 26. února a 2. března ráno pro ni s kamionem 
přijel p. Michal Matějka.  

Celková rekapitulace našeho sbírání se vyjevila takto: bylo nashromážděno celkem 95 pytlů (o váze 
978 kg) s teplými textiliemi (oblečení, spacáky, lůžkoviny apod.) a sedm krabic potravin (váha 70 kg) a 
dokonce i jeden skládací kočárek, který jsme neměli to srdce vyřadit. Veřejnosti bylo od nás, jistě 
jménem budoucích obdarovaných, upřímně poděkováno. 

Závěrem si dovolím dvě malé perličky. Do Domova OLGA přišla jedna seniorka s tím, že plakát viděla 
na nedaleké prodejně zeleniny  a že by jeden chtěla, aby jej mohla vyvěsit v jejich bytovém domě. A 
ta druhá byla, že v Klepačově asi 10 minut po ukončení sbírky (za což se velice omlouvala) přišla jedna 
starší paní s hůlčičkou a táhla za sebou vozíček, přivážejíc své věci pro sbírku. Při našem třídění jsme 
tam našli i její (jistě dávné) plesové šaty, které jsme však do sbírky nepřidali. Snad nám to ta milá paní 
promine. 

A ještě naše příjemná zkušenost. Všechny přinesené textilie byly čisté a často i voňavé, tedy že je 
dárci nejprve vyprali. I toto vyjadřuje empatii a úctu našich spoluobčanů k  trpícím na Ukrajině, těm, 
kteří za tu hrůzu tam vůbec nemohou.  

S přáním hezkých Velikonoc Jaromír a Jana Kratochvílovi, Domov OLGA, Blansko  

 

A jak to všechno probíhalo obrazem i slovem najdete na: 

http://www.blansko.cz/media/televize-blansko/videozurnal/video/679 

 

 

http://www.blansko.cz/media/televize-blansko/videozurnal/video/679
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S B Í R K A  P R O  U K R A J I N U 

organizuje Hnutí Humanitární Pomoci - Domov OLGA & Centrum VELAN, Blansko 

 

Vážení spoluobčané, kteří jako my sledujete neskutečné problémy a strádání ukrajinských uprchlíků 
ze zóny bojů na Ukrajině a lidí v zóně bojů nevyslovitelně trpících. 

 Bohužel se tam situace neustále zhoršuje a roste i potřeba nutného materiálu pro další uprchlíky, 
kteří pro nedostatek kapacit zůstávají na nádražích, ve vagónech atd.  

I my zde v Blansku jsme se rozhodli svými nevelkými možnostmi přispět pro tuto pomoc. Nadace 
Člověk v tísni nyní organizuje další konvoj pomoci. Jako předešlý konvoj, tak i dopravu tohoto, který 
bude odeslán v začátku března, zajišťuje firma Isolit-Bravo, díky humanitárnímu pochopení jejího 
ředitele, Ing. Kvido Štěpánka. Vaše dary budou do Jablonného nad Orlicí, kde firma sídlí, dopraveny a 
odtamtud pak dále do centra Člověka v tísni, které sídlí ve Slavjansku.  

Shromažďujeme nejvíce potřebné věci, a to: 

spací pytle, povlečení, deky, teplé oblečení. 

Je zájem i o trvanlivé potraviny, u kterých není nebezpečí znehodnocení  

eventuálním zmrznutím. 

Předem děkujeme za Vámi přinesené věci buď do Domova OLGA na ul. L. Janáčka 15, Blansko,  

ve všední dny v době od 8 do 17 hod., nebo 

do Centra VELAN, Dlouhá 3, Klepačov, každý den od 16 do 18 hod. 

Ukončení sbírky je ve středu 25. února v 18 hod. v Klepačově, 

ve čtvrtek 26. února ve 12 hod. v Blansku. 

V Blansku 16.února 2015  

Jana a MUDr. Jaromír Kratochvílovi 
 

Konvoj vezl nejen náklad, ale především 

vzkaz solidarity z Čech na Ukrajinu 

 

 

Přes 220 tun materiálu, oblečení, spacáků, jídla, nádobí, dek, povlečení, střešní krytiny a jiných 
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potřebných věcí dorazilo díky aktivitě několika soukromníků a občanských organizací do dva tisíce 

kilometrů vzdáleného Slavjanska, aby odtud bylo posléze vše distribuováno do oblasti bojů. 

Zatímco český stát se k pomoci Ukrajině staví váhavě, dokázalo několik lidí zorganizovat účinnou a 

rychlou pomoc uprchlíkům i obyvatelům válkou postižených oblastí. Oba konvoje byly vřele přijaty 

ukrajinskými dobrovolníky, kteří provádí zásobování potřebným lidem, celkově se pomoc dostala k 

několika tisícům lidí.  

Na cestě 
Celkově čtyřikrát, od polských hranic a zpět, jsme ze západu na východ projeli celou Ukrajinu, měli 
možnost zažít rozdíly mezi západem a východem země, přejeli posvátnou řeku Dněpr, povídali si 
s obyčejnými lidmi o jejich starostech. Trasa vedla jak po těch nejlepších cestách, které často měly 
lepší povrch než naše ubohá dálnice D1, tak i po vozovkách s povrchem plným hlubokých děr 
nebezpečných pro auta i chodce. Kolem cest jsme viděli prodej medu, marmelád, ryb, do nekonečna 
se táhnoucí slunečnicová pole a vesnice se zahrádkami a padajícími ploty. A navíc sochy Lenina, 
vojáků z druhé světové války, billboardy vyzývající mladé muže ke vstupu do armády bránící zemi 
před agresorem. Na cestě jsme strávili celkem skoro měsíc a zážitků je nadmíru. Takto například 
vypadal jeden z našich dnů. 
 
Další nádherný slunečný den. Začal na parkovišti u dálnice na kraji lesa. Restaurace, kouřící oheň po 
celou noc připravený na šašlik a vábící řidiče kamionů k zastávce a odpočinku. Před sedmou přijíždí 
domluvená hlídka policie DAI (Deržavnaavtomobilnainspekcyja),  aby nás doprovázela. V chladném 
ranním vzduchu si dávají cigaretku a přitom si stěžují na nízké platy – mají jen 2000 hřiven za měsíc 
(nyní asi 100 USD). 
Pak cigarety típnou a jeden z nich vytahuje z auta svazek vyplněných bločků s pokutami a bezelstně je 
před námi pálí v šašlikovém ohništi. Startujeme kamiony a kolem modré studny, stojící uprostřed 
parkoviště jako svědek dávných časů, kdy tady stával dům se zahradou, se vydáváme směrem na 
západ. Policajti nás doprovázejí na konec svého okrsku, a jakmile nás předají kolegům ze sousedství, 
zastaví auto a vylézají ven i s obušky. Neztrácejí čas, zastavují prvního řidiče a je jasné, že „pokuta“ jej 
nemine. Vždyť výplata je tak malá! 
Benzinka. Další, možná padesátá, sám nevím, už to nepočítám. Mám pocit, že už znám všechny 
benzinky na trase Lvov – Slavjansk. Nechávám si udělat čaj do svého keramického hrnku, který je 
těžký a v kamionu se nevyvrátí, a sleduji řidiče, který veze od Černého moře do Kyjeva sledě. Nabízí je 
obsluze čerpadla, na něčem se domlouvají, cena je prý příznivá. „Do měsíce bude světová válka,“ tvrdí 
jedna z žen. „A kolik u vás berou ukrajinské prodavačky?“ dodává se zájmem. Asi dvanáct tisíc. „To u 
nás 1200 hřiven,“ říká, to je asi 1200 Kč. Ale jelikož ceny rostou každým dnem, je tento přepočet 
nejistý. „Já tady vydělám 2000 hřiven a za plyn a elektřinu teď po mně stát po zdražení bude chtít 
4000 hřiven. Kde na to mám vzít?“ ptá se mě, ale já neznám odpověď. Kupuji kávu a zbaběle ujíždím 
kamionem pryč. 
Oheň. Kolem dálnice hoří oheň. Hoří tráva, hoří pneumatiky v trávě pohozené. Nejdříve nás to udivuje, 
pak si na to ale zvykáme. To místní vypalují starou trávu, linie ohně se táhnou do dálky, i do lesů a k 
chalupám či benzinkám, trochu z toho jde strach. Za úplné tmy hledáme hlídané parkoviště a vjíždíme 
do areálu. U zlomené závory stojí muž v černé bundě a v dlani má svazek stvrzenek. „Jeden kamion 
dvacet hřiven, takže mi dáte stovku,“ říká a hned dodává:“Na kolik hřiven chcete vystavit stvrzenku? 
Dvě stě? Čtyři sta?“ Trvám na stovce,  a to jej přivádí k údivu. Možná si myslí, že takto bych tady přežít 
nemohl. Naposledy se dnes večer přejídám výborným ukrajinským jídlem, a když usínám v kamionu na 
svém lehátku, napadá mne, že má jistě pravdu. 
 

Peski – deset kilometrů od doněckého letiště  
Situace je vážná, na pokraji humanitární katastrofy, a to nejen v oblasti bojů. Ve vnitrozemí Ukrajiny 
žije v táborech nebo u známých či příbuzných několik set  tisíc uprchlíků, lidí bez práce a bez 
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základního vybavení. V samotné zóně bojů, kde ostřelování trvá již více jak půl roku, žije na pět 
milionů obyvatel, včetně žen, dětí, nemocných, důchodců a invalidů. V zóně bojů se nevyplácejí 
důchody ani výplaty či sociální dávky, někdy i sedm měsíců, jen sporadicky fungují obchody, voda je 
jen místy, elektřina taktéž. Lidé se bojí vycházet na ulici, města budí dojem sídlišť obývaných jen 
duchy. Koncem ledna jsme se vydali podívat na frontu a podílet se na evakuaci místních obyvatel. 
 
Ze Slavjanska, kde je už od srpna mír, jedeme po cestách necestách nějakých sto padesát kilometrů. 
Projíždíme blogposty s ukrajinskými vojáky, jejich vybavení a výzbroj se očividně zlepšily. Vidíme 
ukrajinské tanky zakopané daleko od cesty, v dálce kouř na místě doněckého letiště. Domečky, 
zahrádky, tmavá černobílá zima s tajícími hromadami sněhu. Nic nenasvědčuje tomu, že tady někde 
zuří válka, vše vypadá běžně ukrajinsky. Dokud nevjedeme do vesnice Peski. 

Chceme zabočit od rozstřílené školy dolů ke kostelu, ale na cestě leží vyvrácené betonové sloupy 

elektrického vedení. Kolem se všude válejí větve stromů ustřelené střepinami granátů, k nebi trčí 

pahýly, černé větve na bílém sněhu vyvolávají pocit apokalypsy možná ještě více jak záclony vlající 

z rozmlácených oken paneláků. Otáčíme auto, kolem běží vojáček se dvěma minometnými granáty na 

ramenou. 

V dálce slyšíme dunění střelby. To střílí ukrajinská armáda. Je jasné, že za chvíli může přiletět 

odpověď . Mizíme. Voláme starostovi, hledáme cestu k němu, potkáváme jej u paneláků se sáňkami, 

na kterých si zde lidé vozí do krytu vodu a potraviny vyfasované od armády. Sáňky jsou symbolem 

bídy – v paměti se mi vybavují fotografie ze zimního Leningradu obklíčeného Němci, na kterých po 

ulicích bloudí hladem vyčerpaní lidé zabaleni do kabátů a šál a táhnou sáňky se dřevem nebo vodou. 

Tady není obklíčení, lidé můžou své kryty a domy opustit, ale pak přijdou o všechen majetek a to 

málo, co jim umožňovalo přežít, bude zřejmě navždy ztraceno. Pár slepic, dům se zahradou 

s bramborami, zelím a mrkví, občas koza. Navíc mají pocit, že to není jejich válka. V případě vítězství 

kterékoliv strany se jejich úroda brambor a řepy na zahrádce nezvětší. Oni nemůžou tuhle válku 

vyhrát, bandité jsou stejní v Doněcku jako v Kyjevě. Vítězství se jich netýká, týká se jich jen smrt, a ta 

je stejná, když umíráte nouzí a hladem nebo střepinou.  

Volá velitel místní ukrajinské jednotky. Přichází k nám, vedle něj pobočník, starší muž v dlouhém 

vojenském plášti se samopalem podél těla, říká si „děd“. Oba dva mají smutné oči. „Vždycky, když se 

tady objeví nějaký novinář, tak se pak zintenzivní střelba na nás,“říká velitel a dívá se mi do očí. Jeho 

pohledu neuhýbám, mlčím, můj přítel Oleg vysvětluje, že jsme přijeli evakuovat ty, kteří už to tady 

nevydrží. Jeho pohled mne pořád zkoumá, možná, že v mých očích vidí stejný smutek jako je ten 

jeho. Smutek nad zbytečnou válkou, ve které byli kdysi mírumilovně vedle sebe žijící sousedi nahnáni 

do slepé uličky nenávisti a fanatismu. Záměrně a cílevědomě, za peníze těch, kteří si chtějí udržet 

moc a přístup k bohatství. Začínají svištět granáty minometů. Nikdo se ale ani nepohne, místní dokáží 

podle zvuku perfektně rozeznat nejen typ zbraní, ale i vzdálenost dopadu. Teď je svištění daleko, 

granáty dopadají někam za vesnici. 

Poněkud zvláštní válka, ani ne tak hybridní, jak říkají odborníci NATO, ale pokrytecky utajená. Díky 

mobilům, kamerám a internetu ví o seskupování vojsk a jejich pohybech obyčejní lidé více než důležití 

diplomaté, kteří potřebují mít všechno ověřeno, a když to není ověřeno, tak není třeba nic řešit. Když 

jsme v lednu přijeli do Slavjanska, vykládali nám lidé, kteří přijeli z Doněcka, o ohromných 

seskupeních ruské techniky a vojáků „na dovolené“ a o tom, že útok na ukrajinské pozice začne 21. 

ledna. Začal. Přesně, jak odhadovali.  
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„Já se stěhovat nemůžu,“ říká nám na dvoře jednoho z poničených domků žena. Stojíme u skříňky 

nesmyslně postavené uprostřed dvora. Nesmyslně, dokud se člověk nedozví, že takto žena zakryla 

nevybuchlou minu, která dopadla na dvůr. Bojí se, že by o ni mohlo zavadit její zvířectvo a způsobit 

tak výbuch. Jejího manžela trefila střepina granátu, na zranění zemřel, je pochovaný na zahradě, 

protože dojít na hřbitov je životu nebezpečné. „Nemůžu se stěhovat do bezpečí. Mám tady dům, 

zvířata a staré rodiče, kteří se o sebe nedokáží postarat. Nemůžu je tady nechat,“ vysvětluje žena.  

Ve vesnici žije 85 obyvatel. Evakuovat chce ale jen pět z nich. Nakládáme do auta tři babičky a 

papoušky v kleci, více se nám toho nevleze, a vracíme se zpátky do bezpečí Slavjanska. Za dvě hodiny 

vysazujeme babičky, které žily půl roku ve vlhkém krytu budovaném kdysi proti útoku kapitalistů 

z USA, do utečeneckého tábora Berjozka. Dostávají teplé jídlo v prosluněné jídelně a večer už spí 

v čistých postelích. Tady jeden z banálních a běžných příběhů… 

Příští den zavíráme vyložené kamiony a začínáme se vracet domů. Náklad našich pěti aut pomohl 

jistě několika tisícům ohrožených obyvatel. Ale z reakcí lidí kolem cesty, kteří nám mávali a 

vyptávali se,  odkud jsme a kam a co vezeme, bylo jasné, že možná důležitější než množství pomoci 

je vzkaz solidarity, který jsme z naší země dovezli až k těm ohroženým. K těm, kteří se ne vlastní 

vinou ocitli na hranici bídy a možná i života, kteří se cítí zapomenuti a opuštěni a pro které balíček 

s pomocí od neznámých lidí z Česka představuje jiskru naděje, která dodává sílu žít dál.  

Text a foto: 

Mgr. Ivo Dokoupil, vedoucí konvojů 

Nevybuchlou minu na zahradě domku chrání slaboučká ochrana-stará skříňka. Manžel, který zahynul 
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střepinou dělostřeleckého granátu, je pohřben na dvorku o několik metrů vedle. 

 

Průjezd konvoje Kyjevem 

 

Veselá parta ve Slavjansku 
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Dějiny se (ne)opakují 

 Od svého kamaráda jsem dostal výzvu k připojení se k petici. V demokracii jsou petice různé a ne vždy 

se můžete s jejím obsahem ztotožnit. Ale v poslední době mi to jde celkem snadno. Nedávno jsem 

podepsal petici za odvolání Miloše Zemana. Tentokrát jsem přečetl a také dlouho neváhal. Podepsal 

jsem. 

 

Vysvetlení autorov petice: 

O čo ide: Pripravili sme list, ktorým chceme oslovit Davida Camerona, Francoise Hollanda, Angelu 

Merkel a Baracka Obamu, aby pomohli viac Ukrajine. List je v prilohe. Hladame sposob, ako ho dat do 

zapadnych medii. Jedna z ciest  je cez op-ed, ktory by bol podpisany zopar znamejsimi menami 

spomedzi signatarov. 
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Ako to vzniklo: Sme skupina ľudí na Slovensku (Juraj Mesík, Griša, Saša Duleba, atd.)  aktívne 

sledujúca dianie na Ukrajine a sme nespokojní s príliš mäkkou odpoveďou Západu na agresívny kurz 

Putinovho Ruska. Preto sme vyvinuli symbolickú iniciatívu smerujúcu k osloveniu lídrov Západu od 

nás - Slovákov a Čechov -  vo vzťahu k Ukrajine a poskytnutiu pomoci tejto krajine v obrane proti 

agresii Ruska. Radi by sme tuto vyzvu zverejnili k výročiu rozbitia Československa Hitlerom 15. marca, 

aby sme upozornili na tieto historické paralely a povzbudili Západ k adekvátnejšej reakcii.  

 

Oslovujeme osobnosti z Českej a Slovenskej republiky s celočeským, celoslovenským, prípadne 

medzinárodným dosahom, ktoré by mali záujem sa k výzve pridať a podpísť ju. Boli by sme radi, aby 

to bola spolocna Slovensko-Česká iniciatíva. Na našej strane Iniciatívu koordinuje Juraj Mesík 

(mesik@changenet.sk), ktorý je aj hlavným autorom toho listu. 

  

Novych signatarov potrebujeme vo forme meno, priezvisko a kratka profesionalna / spolocenska 

charakteristika.Zatial sa v oslovovani vyhybame aktivnym politikom, stranicky vyhranenym politikom, 

ale nic nebrani v oslovovani osobnosti, ktore aktualne nie su politicky exponovane alebo povedzme 

byvalych vyraznych diplomatov. 

  

List-výzvu pripájam aj so zoznamom aktuálnych signatárov. Ak by si sa ňou stotožnil a mal záujem sa 

pridať, daj prosím Ta vediet priamo Jurovi Mesikovi. 

  

Náš ideálny plán je doručiť výzvu osobne na velvyslanectvá spomenutých štátov 13.3. (alebo 14.3. ale 

to je sobota) a zároveň pokúsiť sa uverejniť vo významnejších zahraničných médiach (britské, 

nemecké, francúzske, USA)  op-ed od niektorých jej signatárov. 

 Zdraví 

 Boris Strečanský 

0903 403 362 

boris.strecansky@gmail.com 

A tu je dopis:   

 Vážený pán David Cameron 

                     premiér Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 

Vážený pán Barack H. Obama 

                     prezident Spojených štátov amerických 

mailto:mesik@changenet.sk
mailto:boris.strecansky@gmail.com


~ 28 ~ 
 

Vážená pani Angela Merkel 

                      kancelárka Spolkovej republiky Nemecko 

Vážený pán François Hollande 

                      prezident Francúzskej republiky 

Vážený pán Donald Tusk 

                     stály predseda Európskej Rady 

  

                                                                                  Bratislava - Praha 

                                                                                  15. března 2015, v den výročí 

                                                                                  okupace Česka Hitlerovou armádou 

  

V Európe je vojna: Neopakujte zradu v Mníchove 1938   

There is War in Europe: Let’s Not Repeat the Munich Betrayal of 1938 

 Vážená dáma, vážení páni, 

Vážená dámo, vážení pánové, 

 Je tomu rok, odkedy občania Ukrajiny povstali a zvrhli skorumpovaný režim. Viac ako sto občanov 

Ukrajiny zahynulo pod zástavami Ukrajiny a Európskej únie, aby pre svoju vlasť otvorili cestu k 

dôstojnosti a slobode. 

Je tomu též rok, kdy ruská armáda bez insignií a v přestrojení za “zelené mužíčky“ vojensky obsadila 

Krym a porušila tak princip nedotknutelnosti hranic, na němž byl postaven mír v Evropě po druhé 

světové válce. Vzápětí se s Ruskem propojení agenti pokusili vyvolat nepokoje na východě a jihu 

Ukrajiny a rozbít ji. Na Donbasu rozpoutalo Rusko krvavou válku, která s pomocí masivních dodávek 

ruských tanků, raketometů, dalších zbraní a desítek tisíc vojáků a občanů Ruska trvá dodnes. Krvavé 

stopy ruských agentů, vojáků a zbraní jsou dnes na Ukrajině zjevné stejně jako jedovatá stopa polonia 

v ulicích Londýna.  

Znepokojuje nás, že hoci v agresívnej vojne Ruska proti Ukrajine už zahynulo podľa rôznych zdrojov 

od 6 do 50 tisíc občanov Ukrajiny a Ruska, demokraticky zvolení lídri Západu fakticky pokračujú v 

politike appeasementu. Agresiu cudzieho štátu na území iného suverénneho štátu označujú ako 

“konflikt” alebo “situáciu” a zjavné ustupovanie agresorovi označujú za „diplomatické riešenia“. 

V roce 1938 v Mnichově Velká Británie a Francie - spojenci Československa – za tichého přihlížení 

ostatních demokracií zradili Československo a pod záminkou ochrany německé menšiny umožnili 

Adolfu Hitlerovi zabrat rozsáhlou část území naší země a nakonec ji rozbít a obsadit. Tehdejší britský 

premiér Chamberlain tento akt zrady v Londýně pochválil máváním kusem papíru a řečmi o „míru 
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naší doby“. Dějiny zanedlouho v plné nahotě ukázaly naivitu tohoto postoje. To už však byly 

průmyslový potenciál a lidské zdroje donedávna demokratického Československa plně v službách 

Hitlerovy válečné mašinérie. 

Znepokojuje nás, že skoro 80 rokov po Mníchove sa situácia opakuje. V roku 1994 sa Ukrajina vzdala 

svojho arzenálu jadrových zbraní a podpisom Budapeštianskeho memoranda sa Spojené štáty 

americké a Veľká Británia stali garantmi územnej celistvosti a nezávislosti Ukrajiny. Nedostatočná 

podpora USA a UK vojensky napadnutej Ukrajiny smutne pripomína zlyhanie západných demokracií v 

obrane Európy pred Hitlerom a vrhá tieň pochybnosti na vierohodnosť iných medzinárodných záruk a 

dohôd, vrátane bezpečnostných záruk, ktoré teoreticky poskytuje krajinám Európy členstvo v NATO.  

Chápeme snahu evropských lídrů o mírové řešení pomocí rozhovorů v duchu tradic a hodnot 

evropského humanismu a poválečného vývoje v Evropě. Znepokojuje nás však, že toto úsilí je 

zneužíváno k pokračování a prodlužování agrese. Už dávno nastal čas na poskytnutí účinné a rozsáhlé 

vojenské a ekonomické pomoci napadené Ukrajině; napadené proto, že její obyvatelé se rozhodli 

usilovat o svobodu, lidskou důstojnost a členství v Evropské unii.  

Občania Ukrajiny sú obdarení neodcudziteľnými právami, medzi ktoré patrí právo na život, slobodu a 

usilovanie o šťastie a demokraticky zvolenú politickú budúcnosť. Nikto nemá právo im v tomto 

usilovaní brániť. Ruská vojna proti Ukrajine je pokusom zastaviť šírenie slobody a ľudských práv 

prostredníctvom tankov, diel a raketometov. 

Připomeňme si na obou stranách Atlantiku varovná slova velkého britského lídra Winstona Churchilla 

o chování demokratických mocností roku 1938: "Británie a Francie si mohli vybrat mezi vojnou a 

ostudou. Vybrali si ostudu. Budou mít válku.“ 

Vojnu v Európe už máme. Dodávkami obväzov a diek prepadnutému ľudu Ukrajiny a nepretržitými 

ústupkami bezohľadnému a cynickému agresorovi ju nezastavíme.  

Jestli nechá demokratický svět Ukrajinu vykrvácet a umožní agresorovi dále expandovat, je ve Vašich 

rukách – ale soudit Vás budou dějiny.  

 Kvido Štěpánek 

 
 

Volno, oddych, zájmy, koníčky 
 
BIBLE 
Citáty Bible v mailech od pana ředitele mně pomohly napsat tento článek. 

Něco z historie: 
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Bible v historii lidstva byla lidem zakazována. Již v roce 303 n. l. římský císař Dioklecián 

nařídil, aby byly svaté knihy spáleny a věřící byli zabiti. V roce 1229 n. l. odrazovali každého 

od čtení Bible. Jen kněží mohli tuto knihu číst. V roce 1917 komunismus v mnoha zemích 

považoval Bibli za nelegální majetek. A tak proč stále existuje? Proč se ji nepodařilo zničit? 

Proč ji lidé na celém světě stále čtou?  

Něco o struktuře: 

Název Bible znamená sbírku knih. Celkem jich je 66. 39 knih patří do tzv. Starého zákona. 

Jsou to knihy historické, ale i básnické, prorocké a knihy zákonní. Dalších 27 knih tvoří tzv. 

Nový zákon. Stejně jak se dělí letopočet na dobu před a po Kristu, tak se dělí Bible. Starý 

zákon – před Kristem, Nový zákon – po Kristu. Jen první 4 knihy Nového zákona jsou 

výjimkou. Popisují dobu Kristova života na Zemi. 

Co je zajímavé: 

Obsahuje 1260 příslibů, 3294 otázek, 6468 přikázání, 991 proroctví, z nichž více než polovina 

byla naplněna. Byla psaná více než 1600 let 44 různými autory (králi, básníky, pastýři, rybáři, 

bojovníky, kněžími, proroky a lékaři) na 3 kontinentech ve 3 různých jazycích. Nikdy si 

neodporuje. Je nejvíc překládanou knihou celé historie. V západním světě je nejprodávanější 

knihou všech dob. Její učení přesahuje všechny lidské principy ve vztazích, náboženství a 

společnosti. 

Dva američtí prezidenti o Bibli řekli: 

„Je nemožné správně řídit svět bez Boha a bez Bible.“             George Washington 

„Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh dal člověku. Všechno dobré od 

Spasitele je nám sděleno skrze tuto knihu.“                              Abraham Lincoln 

 

Vědci o Bibli napsali a řekli: 

Fyzik Isaac Newton napsal, že teologie a věda se nikdy neodporovaly. 

Fyzik Albert Einstein věřil v Boha a v Bibli. 

Přírodovědec Francis Bacon řekl, že hodnota Bible sahá daleko za hranice všech hodnotných 

vědeckých knih, které byly kdy napsány. 

 

Bible o sobě: 

 „Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou“.                    (Mat. 5,39) 

„Svou smlouvu nikdy neporuším, co vyšlo z mých úst, to nezměním“. (Žalm 89, 35) 

„Je psáno: Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.“     

(Mat. 4,4)  

 

Závěrem: 

„Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, 

napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven 

ke každému dobrému dílu“.      (2. Tim 3,16) 
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Eliška Winklerová 

ŘKJ Nástrojárny 

 

Bít, či nebít?  

aneb Nebezpečí kumulované frustrace 

 

Těžká otázka, navíc poslední dobou velmi skloňovaná. Skrývá se v ní ale mnohem více, než si 

myslíme.  

V první řadě mám na mysli děti odebrané  českým rodinám v Norsku. Možná přísnější zákony, možná 

nepochopení pravidel ze strany rodičů, nebo naopak norských úřadů. Navíc chování sociálních 

pracovnic, které mají většinou své vlastní problémy, hojících se právě nad zákonem stanovených 

přidělených „svěřenců“, může skončit fiaskem. Kde je vlastně pravda? A kde vzniká ten základní 

společenský problém? 

Možná někde úplně na začátku. Je zcela běžné vidět na ulici vynervovanou matku, která si neví rady 

se svým rozmazleným frackem a  bijíc ho hlava nehlava před přihlížejícími kolemjdoucími si vylévá 

zlost nad svým produktem, který evidentně nezvládá. Já osobně v takových případech zasahuji 

nahozenou hláškou „do hlavy ne“, abych takovou běs zastavil, nerozčílil ji ještě více a děcko na chvíli 

ochránil. Bohužel, doma to stejnak schytá ještě jednou, tomu věřte. Takže se na konec nedivím 

vyspělým státům, že to potírají. 

Oni vědí proč. Blbý totiž na tom je to, že ta zlost, bezmoc, beznaděj, bezpráví, nepochopení a bůh ví 

co ještě se v tom daném jedinci kumuluje, ukládá a roste. Někdo to zvládne, jiní se schovají do ústraní 

a někteří kumulují zlost, dokud to v nich nebouchne. A to je pro společnost krajně nebezpečné a 

nepřijatelné. A tady nám zdánlivě jednoduchá problematika nabírá na obrátkách.  

Může se pak právě jeden z milionu rozhodnout, že se pomstí, a může vzít věci do svých rukou. 

Následky mohou být naprosto brutální a  jsou zdrcující!! Co když jsou to právě ty individuální útoky 

na společnost, kdy vletí vyšinutý střelec se zbraní do školy a podobně. Případů je bohužel v rámci 

světa hodně a už i u nás… 

Vždy se pak přijde na to, že byl ten člověk nějak utlačován, vytěsňovaný ze společnosti, byl 

výsměchem ostatním apod. Frustrace! To je to správné slovo, pokud chcete. V překladu je to 

zklamání a pocit z nezdaru, bez vyhlídek na zlepšení. Prostě typický případ, kdy se jedinec topí 

v lidském bahně a mnohdy bez vlastního přičinění. 

Co když tak vyspělý národ, jako jsou Norové, o tom ví více než my? 

Uherskokobrodský střelec si taky řešil nějaké účty související s nenavázáním na společnost, která ho 

jakkoliv nepřijala nebo někdy někde odmítla. To mně nikdo nevymluví. Rozhodně neříkám, že máme 

podstrkovat bláznům, ale řešme to jejich přijetím  nějakým vhodným způsobem do společnosti! Ta 

problematika začíná mnohem dříve, rozhodně v dětství. 
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Co se týká výchovy dětí, asi není úplně na škodu na začátku si získat autoritu třebas nějakým 

lupnutím na zadek, bez toho to asi nejde. Neboli, když to někdo neumí jinak. Nic proti ničemu. 

Zároveň musím ale říci, že když jsme na návštěvě  u naší dcery a položím si na nízký konferenční 

stolek v obýváku mobil, klíče od auta a sklenku, tak její roční dcera obíhá tyhle moje věci velkým 

obloukem, ukazuje na ně a něco drmolí. Všem ostatním věci shodí a bere do ruky. Když ji napomenu, 

ukáže na to, jako že chápe a zařadí to do položky „nesmí“, dále si toho již nevšímá. Přitom jsem ji 

nikdy neuhodil, jen jsem ji někdy v šesti měsících vysvětlil pravidla se zvednutým ukazovákem. 

Všichni se tomu smáli, měli mě za blázna a teď nechápavě sledují,  s jakým respektem se chová 

k mým věcem. Přitom se mě vůbec nebojí, jak by se rádo nabízelo, ba naopak. Jen chci říci, že to lze 

bez násilí. 

Abych se vrátil k jádru pudla. Vadí mně, jak se chová naše společnost, to, jak vychováváme děti a 

mladou generaci. Každý si hledí jen sám sebe, jen svého přepychu a vůbec nepřemýšlí nad tím, že 

nám tu zlatou kůlničku může zapálit ten, kým opovrhujeme, jen proto, že nemá dáno, že měl smůlu a 

že se k němu všichni obrátili zády. Pomsta všem může být pro něj řešením a vysvobozením. 

Tím, že nakonec  proti sobě ten člověk po spáchání brutálního činu obrátí svoji zbraň, jasně říká, tady 

to máte, mě nesuďte, to jsem udělal za vás, ovšem na váš účet! 

Společnost ho donutila jednat. 

Přesně si pamatuji na to, když přišlo moje dítě jednou ze školy ve druhé třídě s tím, že se celá třída 

vysmívá spolužákovi, který je jiný. Vymykal se tím, že neměl mobil, neměl co na sebe, jeho rodiče tak 

nějak pod průměrem, nejezdili na dovolenou atd. Rozvinul jsem se svým synem vážnou debatu o 

tom, jak není jedno, že jeho spolužák nemá štěstí na takový „přepych“ jako všichni ostatní a že by se 

to taky mohlo stát jemu a jestli by se najednou cítil společensky méně cennější přes noc jen tím, 

kdyby rodiče přišli o práci, neměli prostředky na to, aby konkuroval všem ostatním ve standardu 

přepychu nastaveném nesmyslně vysoko. 

Strašně se tomu divil, jak se nechal zmást davem. Najednou pochopil, že zatracují kluka, který může 

být jeden z nejlepších kamarádů, který třeba nikdy nezklame a vždy pomůže v nouzi, zatímco 

rozmazlený smrad s plnými kapsami peněz bude vždycky jen grázl a podrazák bez hodnoty a bez 

lidskosti. Druhý den přiběhl náš mladej ze školy a hned hlásil, že to klukům vysvětlil a nakonec vzali 

toho vyčleněného chlapce mezi sebe. Syn byl šťastný, že to doma řekl přede mnou, že dostal dobrou 

radu do života a že zařadili kámoše, který neměl takové štěstí jako všichni ostatní, do společnosti, 

kterou provozovali ve škole. Pomohl kamarádovi v určité životní nouzi díky tomu, že se svěřil. 

Já mám z toho úplně ten nejlepší pocit, protože jsem přístupem, že mi to nebylo jedno, snad pomohl 

jednomu malému klukovi prožít ve škole normální život, na který má právo, o to více, když se 

podařilo někomu vystoupit z pekla, které se kolem něj odehrávalo. Přitom jsem přesvědčený, že když 

určitá společnost někým opovrhuje, není to šikana, jak by mohlo někoho napadnout. Prostě ho „jen“ 

nepřijme mezi sebe. Hrozný trest! Nedělejme to, buďme společenští! 

Pokud půjdeme touto cestou všichni, myšleno výchovou mladé generace směrem, kde se nemyslí jen 

na sebe, kde nám nebude všechno jedno a budeme myslet i na ostatní, bude naše společnost lepší a 

bezpečnější. Nebuďme naštvaní na norské úřady a dívejme se více kolem sebe, je toho vážně dost. 

Mnohé a časté bití je rozhodně zbytečné, nic neřešící a pro budoucnost nebezpečné.  



~ 33 ~ 
 

Kdyby si tenhle příspěvek přečetlo třeba jen sto lidí a jen jeden jediný z nich jednou v životě pomohl 

vyvést jediného člověka z frustrace, nepsal jsem to zbytečně. Třeba možná to může zachránit i 

spoustu zmařených životů.  

Kdo ví. 

 

Milan Žemlička 

 

Crossfit      

 

Určitě se ptáte, co to croosfit je. Je to silové a 

kondiční fitness cvičení, které se skládá převážně 

z kombinace aerobních cvičení, gymnastiky a ze vzpírání. 

V gymnastice se hlavně používá tělesná váha k cvičení, 

ale tréninky můžete obohatit o závaží, tzv. kettlebell (viz 

foto). Kettlebell je různé váhy, záleží jen na vás, jakou 

zvolíte. Hlavním sponzorem je Reebok. Nejvíce rozšířený 

je v USA, kde je nejvíce sponzorován a propagován. 

                                                                                          

 Tento sport se nedá s žádným jiným sportem srovnávat, protože je zde kombinace 

všehochuť. Na cokoli si vzpomenete, můžete do tréninku zařadit, vše se může kombinovat. Crossfit 

versus jumping. Jumping je zaměřený na dolní polovinu těla a princip je na kyslíkovém spalování 

tuků. Kyslíkové spalování tuků znamená, že i po dokončení hodiny spalujete tuky (někdy i 2 hodiny po 

konci cvičení). Crossfit se především liší v tuku, který spálíte, jde o tuk, který je uložený mezi orgány 

plus tuk ze svalů. Jumping spaluje hlavně podkožní tuk. 

Jedna hodina je rozdělena do tzv. workoutů (WOD). Pokud je wod zaměřen na budování síly 

(vzpírání), jde většinou o krátké, ale intenzivní několika minutové cvičení. Pokud je to zaměřené na 

kondici, wod trvá několik desítek minut. Pro představu je níže uveden příklad jedné z mnoha hodin 

crosssfitu. 

 

Buy in: 100 sit ups/ sedy lehy 

Silový wod: 21-15-9 

 HSPU/ kliky ve stojce 

 Deadlift/ mrtvý tah 

 Squat 40/60 kg/ dřepy se závažím 40/60 kg 
Kondiční wod: Amrap 30 min 

kettlebell 
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 200 Double unders/ dvojitý přeskok přes švihadlo 

 100 air squats/ dřepy 

 80 Burpees/ angličáky 

 60 wall ball/ házení 6kg míčem o zeď + dřep 

 40 Toes to bar/ špičky k tyči (hrazda) 

 20 push ups/ kliky 

 10 pull ups/ shyby (hrazda)  
Byu out: 4 min v podporu                                   

 

Moje první zkušenost s tímto sportem byla v létě roku 2013. Do této doby jsem vyzkoušela 

snad všechno, o čem jsem si myslela, že by mě mohlo bavit. Vyzkoušela jsem fitbox, jumping, bosu, 

volejbal, basketbal, bantmington, dokonce i florbal. U volejbalu jsem vydržela 10 let. Ale i to mě po 

čase přestalo bavit. Ostatní sporty mě bavily maximálně rok. Problém byl v tom, že jsem se vždy 

dostala na nějakou úroveň a dál už jsem se posunout nemohla, nešlo to. Crossfit je výborný v tom 

smyslu, že pořád máte možnosti, ve kterých se zlepšovat. Můžete zvedat větší váhy nebo se zlepšovat 

v časech za jednotlivé wod. 

Během dvou měsíců si můžete vybudovat skvělou fyzickou kondici a s podporou správného 

jídelníčku i  vytvarovat postavu, jak chcete.   

 

Lenka Chládková  

 ŘKJ lisovny 

 

 

Darovat jen úsměv někdy bohužel nestačí… 

Zpěv ptáků, sluneční paprsky, teplo a množící se úsměvy na tvářích lidí kolem nás. To vše je 

předzvěst jara, ročního období, na které všichni s velkým očekáváním čekáme. Zahodit teplé oblečení 

a pořádně se nadechnou vůně rozkvétajících květin, stromů a trávy. S touto změnou počasí dochází 

k výměně šatníku. Zahodíme kulichy, péřové bundy a rukavice. Tyto nezbytné zimní svršky vyměníme 

za lehké bundy, sukně a kecky. S tímto odlehčením  můžeme odlehčit i svým problémům, především 

si uklidit a porovnat svou duši.   

Je prokázáno, že většinu nemocí má na svědomí „nemocná duše“. Neřešené problémy, 

skrývané emoce, pocity viny, malé sebevědomí... Toto a mnozí další „bubáci“ čas od času naše duše 

postraší. Úsměv a dobrá nálada, to jsou pocity, které někomu můžeme dát a které mohou pomoci i 

podpor 
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nám samotným.  Je ale pravdou, že někteří z nás k tomu úsměvu potřebují  mnohem víc, nějakou 

hmatatelnou pomoc. Něco, čím by si ulehčili svoji životní situaci či zlepšili svůj zdravotní stav.  

Jsem ráda, že se mezi tyto „dobré duše“  připojili i naši zaměstnanci. Proto bych vám ráda 

nastínila dění v rámci hromadných sbírek, které proběhly v naší firmě v roce 2014  i letos.  

V tomto období byly vyhlášeny dvě hromadné sbírky, kdy  zaměstnanci IB  přispěli ze svého 

platu,každý dle svého uvážení, nějakou částkou. První hromadná sbírka byla vyhlášená v září 2014 na 

pomoc postižené  osmileté holčičce Barunce ze Žamberka. Celková vybraná suma činila 62 tis.Kč. 

Polovina vybrané částky byla poslána rodičům Barunky, druhá polovina byla zaslána na účet 

Nadačního fondu  Orlickoústecké nemocnice  S námi je tu lépe. 

 Pro pomoc dění na Ukrajině byla vyhlášena druhá sbírka, kde se podařilo vybrat 90.470,-

Kč.Tyto finanční prostředky budou použity přímo pro potřeby tamějších obyvatel. Mnoho našich 

zaměstnanců přispělo nejenom finanční částkou, ale i hmotnou pomocí. 

Všechny sbírky jsou dobrovolné a záleží pouze na nás, zda se zapojíme. Ale uvědomme si, že i 

z malé částky se dá udělat velká pomoc, pokud se sejde více dárců. 

  

Pindaros 

„Každý dar,  i sebemenší,  je  ve skutečnosti  veliký , byl-li dán s láskou.“ 

 

         Renáta Bartošová  

         Finanční účtárna 

 

EVS aneb rok života v Rumunsku 

Evropská dobrovolná služba neboli EVS je program od Evropské unie, který umožňuje 

mladým lidem zapojit se do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských 

zemích. Projekty, které trvají 2 až 12 měsíců, jsou zaměřeny na kulturu, děti, mládež, sport, sociální 

péči, umění nebo třeba ekologii. Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 18 – 30 let. 

Jako dobrovolník máte hrazenou dopravu na místo projektu a ubytování, dostáváte kapesné a peníze 

na stravu.   

 Po studiu na vysoké škole jsem ještě nechtěl zapadnout do klasického pracovního procesu a 

od svých kamarádů jsem něco málo o EVS slyšel. Začal jsem tedy na internetu prohlížením databáze 

všech projektů. Projekty s různým zaměřením v celé Evropě, ale i třeba v Nové Kaledonii mě zaujaly. 

Neměl jsem chuť jet do vyspělých zemí jako Německo, Dánsko nebo Velká Británie. Lákalo mě to 

spíše na východ.  

http://www.citaty-slavnych.cz/autor/Pindaros
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Miluju přírodu, hory, děti, a proto mě nejvíce zaujal projekt v rumunském Brašově. Po zjištění, kde 

přesně se Brašov nachází, a  zhlédnutí fotek na internetu byla volba jasná. Po odeslání přihlášky mě 

čekal skype pohovor a následné schválení mé účasti na projektu. To vše proběhlo koncem dubna 

roku 2013, projekt měl začínat v září téhož roku. Poté, co jsem doma oznámil, že odjedu na rok do 

Rumunska, jsem se s pozitivními ohlasy nesetkal, zvláště když jsem k tomu přidal, že bych chtěl jet 

autem. S podobnými ohlasy a názory se setkávám do teď – proč Rumunsko? Proč? Upřímně si 

řekněte – reagovali byste stejně? Většina lidí  byla v Rumunsku za vlády tyrana Ceausesca, kdy zemí 

jen projížděla na dovolenou do Bulharska a v Rumunsku to vypadalo velmi bídně, ale to je už 25 let! 

Nebo je to snad proto, že název této země spousta lidí spojuje se slovem „Rom“? To byl asi 

nejčastější ohlas – „vždyť tam jsou jen Cigáni, kteří tě okradou“..ano jsou tam, ale ne každý Rumun je 

Cigán, jak si bohužel většina Evropy myslí. Slovo Cigán používám záměrně, protože Cigáni si tak sami 

říkají. Rumunsko je nádherná země, plná krásné, téměř netknuté přírody a pohostinných lidí se 

spoustou tradic.  

 Zpět k mému projektu. Začátkem září jsem vyrazil autem do Brašova. Přes všechna varování o 

stavu rumunských silnic cesta proběhla bez jediného problému a nejhorší stav silnic byl paradoxně 

v České republice. Brašov je město ve středu Rumunska, rozlohou i počtem obyvatel asi jako naše 

Brno. Projektu se účastnilo 7 dobrovolníků ze 7 různých evropských zemí – Česká republika, 

Španělsko, Německo, Nizozemí, Francie, Dánsko a Litva. Projekt byl zaměřen na práci s dětmi 

z izolovaných komunit, odlehlých vesnic a průzkum okolí. Dále jsme se zaměřovali na vytváření 

interaktivních naučných stezek pro rodiny s dětmi v okolí Brašova.  

 Vyučovali jsme metodou neformálního vzdělávání ve školách v okolí Brašova. V cigánské 

škole, ve vesnici uprostřed lesa, ale třeba i na střední škole. Dále jsme pořádali různé aktivity pro 

rodiny s dětmi, zábavné odpoledne v parcích, herní a kulturní večery a spoustu dalších aktivit. Na 

závěr našeho projektu jsme uspořádali letní festival „Ceva de vara“, kde byly připraveny spousty 

aktivit pro děti a mladé, ale také pro dospělé – závod na horských kolech, orientační běh, výroba 

papírových draků, hudební koncerty atd.  

Vznikla nová přátelství, která, věřím, že vydrží na celý život, naučil jsem se nový jazyk a získal 

nesmírně cenné zkušenosti, z kterých neustále čerpám. Mimo to jsem poznal spousty dalších 

dobrovolníků a dnes můžu říct, že mám přátele téměř v každé  evropské zemi od Portugalska až po 

Arménii.  

Pokud by toto téma nebo EVS někoho zajímalo více nebo snad věděl o někom, kdo váhá 

s výjezdem na nějaký podobný projekt – neváhejte mě kontaktovat. Rád budu všem, kteří  by měli 

zájem, k dispozici.   

Romania, te iubesc! 

Michal Kunert 

SaM 

kunert.michal@seznam.cz 
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Kouzelník Jaro 

Tak už to tu máme zase. Dny se prodlužují, ptáci vesele zpívají, slunečných dnů přibývá, tráva se stále 

více proměňuje v tu celou zimu tolik očekávanou zelenou barvu, jejíž podobu jsem doposud mohla 

vídat jen na našem firemním logu a oblečení. Mám toto období strašně ráda. Pokud to jen trochu jde, 

opouštím útroby domu a mířím na svou tolik milovanou zahrádku.  

A tam se dějí v pravdě čaroskvoucí věci. První poslové jara v podobě sněženek a bledulí se již hlásí o 

slovo. Ve stromech nad nimi se v čerstvě vytvořených hnízdech dere na svět nový život. Vše voní a je 

prosyceno směsicí naděje a optimismu.  

Velmi často si říkám, že tohle vše musí řídit někdo neviditelný, někdo neporazitelný, někdo tajemný. 

Nikdo ho nikdy neviděl, přesto všichni vědí, že tu je a že zase čaruje. Ano, zřejmě k nám opět dorazil  - 

Kouzelník Jaro. 

Právě on nepatrným mávnutím vrbového proutku a mocným fouknutím vdechuje přírodě nový život 

a umožňuje i nám všem jakýsi pomyslný životní restart. Zelenou má vše nové a mladé. Jen toto 

období je zasvěcené mládí a nevinným dětským hrám. Možnost znovu si každý rok užívat tyto chvíle a 

být při tom považuji za jeden z největších štěstí našeho života. 

Pokud má člověk k dispozici nejen divy z říše fauny a flóry, ale i ty lidské, je to radost 

několikanásobná. Právě tyto pocity ve mně vzbuzuje moje poměrně relativně nová rodinná role 

babičky. Vnuk Toník, kterému letos v dubnu budou už dva roky, je ten největší jarní dárek, který mě 

mohl potkat. Stačí pohled do jeho očí a naznačení úsměvu a hned jsem o dost mladší a celá rozzářená 

pohodovou pozitivní energií. Protože ho nevídám tak často, jak bych si přála, čerpám tuto 

životodárnou slast o to intenzivněji.  

Vůbec vztah babiček a jejich vnuků je taková krásná symbióza jara v rozpuku a řekněme v lepším 

případě pozdního léta. Mládí v podobě jara se učí poznávat svět a přijímá moudrost od zkušeného 

léta, naopak my se můžeme od dětí učit bezprostřednosti a kouzlu upřímnosti nezatíženého špatnou 

zkušeností. 

Jaro a jeho kouzla už konečně klepou na dveře. Užívejme si je plnými doušky, nenechme si vzít tento 

příslib naděje, nového a lepšího života! Jedině tak zůstaneme vnitřně stále mladými a optimistickými, 

což v dnešním životě a světě je stále obtížnější, ale také stále nutnější! Nadechněme se a vnímejme tu 

vůni, ten kouzelný čas, třeba pak Kouzelníka Jaro skutečně uvidíte! Já ho už potkala a přijede ke mně 

už zase za několik dnů, bude se smát a možná už řekne i první slůvka… 

Hana Luxová 

 servis                     
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Na hrubý pytel  hrubá záplata 

Málokdo ví, že může být  na novinářský vstup  přítomen u sčítání hlasů po volbách. 

 

Málokdo by tam ale také šel. Stát čtyři hodiny nad lidmi, kteří sčítají hlasy zatržené na volebních 

lístcích, s pichlavými pohledy na občana, který má v ruce papír s povolením a podpisem ministra 

vnitra, coby šéfa státní volební komise, je jen pro silné povahy. Tady ovšem platilo staré dobré 

přísloví -  na hrubý pytel  hrubá záplata. Při volbách bylo u nás hodně dusno… 

Od narození bydlím v jedné malé obci. Posledních 16 let, což jsou 4 volební období, se nám tam toho 

moc nezměnilo. Pořád to samé. Dva lidé se prostřídali na pozici starosty. Zajímavé bylo, že vždy po 

volbách byli všichni občané naštvaní, jak to dopadlo, a každý tvrdil, že je nevolil. Jak tam tedy mohou 

být? Ptali se většinou. Jak mohou stále ty volby vyhrávat? Říkali si všichni. Prostě vesnické kecy. 

Při předposledních volbách v roce 2010 jsem to chtěl změnit, ale již bylo pozdě, vše bylo ujednané a 

čtvrtý hlas ze sedmi zvolených jsem již nezískal ve prospěch opozice, tedy v prospěch obce, jak jsme si 

mnozí přáli. Já osobně nekandiduji, při své práci bych tomu na dálku nemohl dát to, co to vyžaduje. 

Kecat do toho a tahat za nitky, to ale jo. 

Dostal jsem se do kontrolní komise, ale to bylo na nic. Proti koalici člověk nic nezmůže, dělali si 

neomezeně, co chtěli. Spíše tedy se nedělo nic. A tak když to nedopadlo v roce 2010, prohlásil jsem, 

že příští volby si ošéfuji a vše v dobré obrátíme. Do toho přišla nesmyslná dotace z EU na kanalizaci ve 

výši 70 miliónů s rozpočtem stavby 90 miliónů, najely bagry a stavební firmy a začaly se dít velké věci. 

Předání stavby bylo naplánováno 14 dní po volbách, aby to byl strašák pro případné nové zastupitele. 

Všichni byli tak otrávení, že nikdo nechtěl kandidovat. Tak velké dotace smrdí strašným malérem, 

navíc se mezi lidmi hovořilo o různých spekulacích. A tak se nabízelo, že by bylo lepší, nechat to staré 

vedení dotáhnout to do konce. To by ale znamenalo nechat je tam navždy. Navíc u nás na obci to 

fungovalo tak, že starostka s účetní  byly stále v luftu, údajně jezdily po úřadech, ale jinak byly stále 

viděny v nedalekém městě, kam jezdily na nákupy. V úřadu se moc nezdržovaly a na občany byly 

velmi nevstřícné. Já jsem z kontrolní komise upozorňoval na cesťáky, které byly o 20% nafouknuté, 

ale nikdo mě nebral vážně. Na fakturách za cokoliv  bylo vidět, že není snaha tlačit dodavatele na nižší 

ceny, atd. Jinde běžná věc, u nás v obci to prostě nikdo neřešil. V červnu se v účetnictví objevila 

faktura za vyhrnování sněhu na částku kolem 50 tisíc, bylo to napsané na vytrženém papíru ze 

školního sešitu, chyběly tam jakékoliv náležitosti faktury, peníze ale byly vyplaceny. Ani takovou 

prasečinu mně nikdo nebyl schopen vysvětlit. Pozvali na nás kontrolu z kraje. Finanční a kontrolní 

komise byly pokárané za to, že jsou špatně vedeny. To, že obec prohospodařuje, to nikoho 

nezajímalo. 

Byl jsem rozhodnutý proti této garnituře udělat cokoliv. Do voleb jsem ale nešel, protože svými 

názory, které nabírám v naší firmě, kde pracuji, nejsem moc oblíben. Upřímnost, kritika a vyslovení 

zdravého rozumu nejsou žádány. Navíc úspěchy se neodpouštějí. Přeci jen se občas objevím v TV 

s Motúčkem, pracuji v úspěšné firmě, o které se hovoří ve všech sdělovacích prostředcích, syn Milan 

je úspěšný sportovec, věci kolem mě fungují, a to je na malou obec příliš. Ale pojďme dál. 
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Jednou jsem přijel domů a na schodech ležely volební lístky. Prošel jsem si ty dvě volební strany, 

jejichž lídři nám roky vládnou, a když jsem lístek s nechutí zahodil, otočil se těsně nad zemí, a já 

spatřil na té zadní straně ještě jednu skupinu lidí. Zvedl jsem ho a uviděl jména kamarádů hasičů pod 

vedením našeho velitele, se kterým jsem se, mimo jiné, před dvěma roky rozešel ve zlém na výroční 

valné hromadě, protože se chlapci moc chválili a já jsem je za to zkritizoval. To se po čase projevilo 

jako správné, ovšem nikdy jsme to už nevzali zpět. Navíc jsem nedávno bojoval proti zakoupení 

hasičského auta, protože to bylo s finanční účastí obce a nebylo to řádně schváleno zastupitelstvem. 

Prostě z principu jsem to shazoval, a tak jsem byl na vesnici spíše za kreténa, který škodí. 

Volby jsou nadevše. V tuto chvíli muselo jít vše stranou. Osobní rozepře a ješitnost do správné 

politiky nepatří. Zavolal jsem okamžitě veliteli se slovy: „Koukám na volební lístek, to si někdo 

dělá srandu! To si necháš líbit? Jednou kandidátkou jdeš proti dvěma letitým, a ještě jsi na 

zadní straně, kterou nikdo nečte… musíme jednat, a to hned!“ On na to: „To je losem, s tím 

nic nenaděláme, ať si lidi rozhodnou.“ To bylo vše. Zašel jsem k našim a otec se skleslým 

hlasem povídá: „Viděl jsi lístky? To je průser, zase to samé, už 16 let.“ A já na to: „Otoč 

lupen!“  To bylo údivu! Okamžitě jsem zavolal veliteli s jasným cílem - zítra se sejdeme a 

jdeme řešit, jak vyhrajeme volby. Myslel si, že jsem se zbláznil. Nevěřil tomu nikdo, bylo totiž 

potřeba na tu jednu kandidátku získat 4 mandáty. Oni na dvě kandidátky, pro naše vítězství 

jen tři. Teoretický nesmysl. 

Jenže já jsem se kolem toho motal před dvaceti lety, a tak jsem znal matematické klíče na konečný 

výsledek. Bylo třeba vzdělat voliče. Měli jsme pár dní. Navíc jsem v roce 2010 vyslovil, že volby 2014 

nenechám propadnout. Byla to pro mě motivace jako hrom, a to i přes to, že jsem tam nikde 

nefiguroval. Popadl jsem to v momentě, kdy šlo o všechno, ale vyhlídky byly velmi mizivé. 

Vzal jsem model z velkých měst  a  řekli jsme si, že musíme udělat velký humbuk. Napsali jsme 

volební program, jednoduchý, stručný a výstižný a přizpůsobili ho voliči na venkově. Sdělili jsme lidu, 

co se bude dít, když budou volit hasiče. Co bylo ale mnohem důležitější, že jsme jim museli vysvětlit, 

jak mají volit.  

„Pokud chcete změnu, dávejte křížek celé straně, nic jiného nedělejte.“ To se šířilo všemi směry. 

Letáček jsme dali do schránek. V překladu řečeno: „Jsi z početné rodiny a váš Pepík je na 

nevolitelném osmém místě, neřeš to, on bojuje za hasiče, dej hlas straně, pokud zaškrtneš Pepíka na 

osmém místě, nic to nepřinese jemu, a hlavně hasiči přijdou o několik hlasů!“ 

Světe div se, vesnický lid to pochopil a křížkoval stranu. To nemá obdoby! 

Ale vraťme se zpět. Občan věděl, jak má volit, prostě chtěl změnu, ale stala se taková nepříjemná 

situace. Velitel kandidující strany hasičů, neznaje v tu dobu detailně zákon o volbách, si včas nepodal 

žádost na člena okrskové volební komise. Uteklo mu to o jeden den. Starostka se mu vysmála, že 

s tím nemůže nic udělat, že to má již obsazené. Jen tak mimochodem to byly ženské z rodiny a blízcí 

přátelé bývalé koalice, která měla postavené ty dvě kandidátky, proti kterým šli hasiči. Šlak by mě 

trefil!!! 

Dva dny jednání a nejistoty se proměnil ve světlo na konci tunelu. Drnčí mi telefon a v něm velitel: 

„Ty vole, víš o tom, že existuje nějaký novinářský vstup? Ten člověk je pak ve volební místnosti u 

sčítání hlasů a nad vším má dohled, blbý je to, že to schvaluje ministr vnitra, máme na to tři dny. Je to 
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ale pecka! V sobotu v 13:59 je třeba vletět do volební místnosti, tam se postavit nad okrskovou 

volební komisi, sestavenou vedením obce, a čtyři hodiny stát nad nimi a sledovat, jestli se vše 

odehrává v rámci zákona, takovou svini neseženeme.“ V té samé vteřině odpovídám: „Jak to, že ne, 

to je přesně práce pro mě!“ Hned ráno posílám žádost na ministerstvo, a celé si to řádně ohlídám, 

aby to tam nějaký lajdák neprokrastinoval! Tady jde o vše! 

Velitel mě nepřekvapil, když mi sdělil, že jeho bratr s ledovým klidem prohlásil hodinu přede mnou, 

na tuhle „prasečinu“ máš v naší vesnici jen jednoho člověka, který to dokáže, a ty víš, kdo to je. 

Nakonec to nebylo vůbec jednoduché, bylo to o jednání na ministerstvu po telefonu, pár dní před 

volbami. Věděl jsem, že musím být nekompromisní i vůči ministrovi. Státní úředníci jsou jeden velký 

malér, a my jsme měli fakt hranu. Musím ovšem vyzdvihnout děvčata na ministerstvu vnitra, která si 

to vážně vzala za své, a ještě mně zpětně volala, jestli mám všechna potřebná razítka.  

V den D jsem měl vše, co bylo třeba, včetně odhodlání, motivace, sebevědomí a naprosto detailně 

nastudovaného volebního zákona. Protože ta věc je tak složitá, že při sebemenší chybě by se mohlo 

vše obrátit proti mně, proti nám. Já jsem totiž chtěl, abychom tam šli dva, kvůli případné průkaznosti 

chování a reakcí. Nikdo další se ale na tuto cestu nedal. Šel jsem na to sám, proti celé volební 

okrskové komisi a jejich zapisovateli. Ještě je třeba říci, že nikdo z nás nikdy nikoho nenařkl, že by se 

tam mělo podvádět, za to je kriminál. Ale  když k tomu nechtěli nikoho připustit, samo se nabízelo, že 

si o tom lidé mohou myslet své. Chtěli jsme právě tu transparentnost. Pro klid. 

Volby 2014 začaly. První problémy nastaly hned, když jsem šel volit. Vzhledem k tomu, že jsem si 

důkladně prostudoval volební zákon, vytipoval jsem si slabá místa. Zaměřil jsem se na přenosnou 

volební schránku, která musí být zapečetěná přímo ve volební místnosti. To víte, tam se teoreticky 

mohou neoprávněně dostat falešné volební lístky. No a při dotazu, kde je, mně bylo odpovězeno, že 

tam být nemusí. Udělal jsem tam malinko kravál. To jsem byl v roli voliče. Přenosnou volební 

schránku nakonec vytáhli z podstolu dosluhující starostky. Šlak by mě trefil! S jakou drzostí si 

počínaly. Nakonec schránku donesly a položily do volební místnosti. Já už jsem měl v hlavě jasno. 

Tohle bude větší fuška, než jsem si myslel.  

No co, odvolil jsem a šel v klidu domů, to, že se tam objevím následující den v minutu „M“, jsme 

věděli jen tři lidi ve vsi, na to jsme si dali pozor. 

V sobotu před druhou jsem vyrazil na obecňák. Kluci tu informaci, že tam budu, uvolnili asi hodinu 

před ukončením voleb. To již bylo bezpečné. Šel jsem po vsi a lidé koukali z oken a dělali na mě 

klasický pozdrav Victoria -  palec nahoru. Bylo to fakt velký, to jsem nikdy nezažil. Cítil jsem obrovské 

odhodlání a věděl jsem, že to nemůže skončit špatně. 

Když jsem dorazil na obecňák, potkal jsem na chodbě zapisovatelku okrskové volební komise, jinak 

dosluhující účetní obce (v tu chvíli to ještě nevěděla), to je ta, co jezdila se starostkou po nákupech a 

začala mě vyhazovat, že už jsem volil a že tam nemám co dělat. Sdělil jsem jí, že se s ní vůbec 

nehodlám bavit a ať zavolá okamžitě předsedkyni okrskové volební komise. Té jsem ukázal 

dokument, na základě kterého se chci pasivně účastnit sčítání hlasů po volbách, a tak  mě bez 

námitek pustila dovnitř. 

Když jsem ve 13:59 hodin vstoupil do volební místnosti, všechny členky měly před sebou lejstra 

s voliči a tam něco fajfkovaly. Okamžitě jsem je zarazil s tím, že to není přípustné, do toho dopisovat. 
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Začaly mně vysvětlovat nějaké nesmysly o tom, že si jen potvrzují mezi sebou, kdo byl u voleb a kdo 

ne. Každopádně této činnosti okamžitě zanechaly a začalo se sčítat. Do toho všem začaly chodit sms, 

a ženské odbíhaly ke kabelkám. To jsem málem vyletěl z kůže. Musel jsem je napomenout, že tohle si 

nemohou dovolit. Na stole vysypané volební lístky, nemohl jsem připustit zmatek. To volební zákon 

nepřipouští. 

Chvíli trvalo, než si vysvětlily, jak to budou dělat, a to i přes to, že tam některé dámy machrovaly, že 

jsou již u několikátých voleb. Popisovat to raději nebudu. Je to smutné, zmatky ve všem. Jsem rád, že 

jsem si tam u toho byl a občas je malinko navedl, co má podle zákona o volbách následovat. Vše má 

totiž zákonem dané přesné postupy. Mimochodem jedna paní dokonce neuměla pracovat se základní 

kalkulačkou! 

Paní zapisovatelka mně nabídla sednout si do kouta na židličku, že to bude prý trvat tři až čtyři 

hodiny. S úsměvem jsem jí sdělil, že si to odstojím nad nimi, i kdyby to mělo být do rána. Pro 

zajímavost v roce 2010 to  u  nás bylo za dvě hodiny spočítané, ale letos to vážně trvalo více jak tři 

hodiny.  

Sledovat to, to byl zážitek jako hrom! Většina lidí křížkovala hasiče. Takže jim rostl na sčítacím listu 

takový plot čárek, že jsem byl sám mile překvapen. Věděl jsem, že se nesmím nechat unáhlit, ale vše 

nasvědčovalo tomu, že ten nejsložitější klíč, a téměř nereálný poměr mezi jednou stranou a dvěma, 

bude ve prospěch jedné. Již po dvou hodinách jsem v to doufal a na konci už i věřil. V tomhle se 

nemýlím, mrknu na čísla a mám v hlavě graf.  

Koaličním strážcům okrskové volební komise spadly brady. Největší favorit se nedostal ani do 

zastupitelstva.  A to měl v komisi sestru a matku! Byl to pro ně šok. Chvíli na mě začaly vykřikovat, že 

je to podvod. Ale pak jim jedna kolegyně vysvětlila, že je to hlas lidu a že to vlastně sčítaly ony, ty 

hlasy v čárky. Poctivě a ještě pod dohledem… 

Vůle lidu byla vyslyšena. Počkal jsem ještě, až finální součty zadaly do PC, to bylo také dost 

problémové, já jsem na nic sahat nemohl, a bylo docela těžké, nalézt někoho, kdo z té komise umí 

dělat pořádně na PC. Pak to tam asi ve čtyřech nabouchali. Já jsem se jen díval a občas poradil, kam 

kliknout s myší. 

Vydal jsem se na cestu domů. Pod obecňákem je hasičská hospoda, před ní bylo asi 50 lidí a točili tam 

prasetem. Sice dost symbolické, ale úplně jiná akce, někdo něco slavil. Souvislost s volbami žádná. 

Všichni se ovšem upřeně dívali k obecňáku, kdy vyjdu ven. Nikdo nechápal, že to letos tak dlouho 

trvá. Někteří dokonce vtipkovali, jestli jsem ještě vůbec na živu. Přišel jsem tam a řekl jsem: „Kluci, 

je to dobrý, je to sakra dobrý!“ Vzhledem k tomu, že jsem byl součástí voleb, nechtěl jsem pouštět 

info z volební místnosti.  

Stavil jsem se u velitele v garáži a namaloval jsem mu na papír graf se slovy: „Ty vole, je to o  fous, ale 

je to tam, musíme ale čekat, volební klíč je nevyzpytatelný. Oni však na jedné kandidátce nedají dva 

hlasy a na druhé nedají tři. To vím. Znamená to, že ty budeš mít čtyři.“ Nevěřil. Za dvacet minut začal 

veliteli drnčet mobil, z něj se ozvalo: „Visí to tam! Je to hotový.“ Volby byly vyhrané!!! To jsme ale 

ještě nevěděli, jaké peklo nás teprve čeká. 

Já jsem  okamžitě začal se školením nového starosty proti všem nástrahám, které ho čekají. Dále jsem 

se snažil připravit ho na dráhu vrcholového manažera. Cpal jsem do něj všechny zkušenosti, které 
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jsem za dvacet let nabyl. Přišla řada i na PC, psaní ve Wordu, počítání v Excelu, výpočty, statistiky, 

atd. Šlo to rychle, měl dobré základy. Za čtvrt roku byl tam, kde bylo třeba. 

Neměl jsem zájem, aby ho smetl první člověk, se kterým se setká. Starostům z lidu  je totiž v dnešní 

době již odzvoněno. Málokdo tento rozjetý vlak ještě zachytí. Střední a nebo vysoká škola s roky 

praxe je přeci jen výhodou. 

U nás to mělo ještě další komplikace. Starostka se svou účetní to neunesly a začaly dělat potíže. 

Účetní dala výpověď a starostka nechtěla nic předat. Málokdo ví, že předání obce po volbách zákon 

vůbec neřeší. No nic, požádali jsme krajské právníky o pomoc a malinko jsme si v tom udělali 

pořádek. Volbu starosty jsme třikrát bojkotovali nově vzniklou silnou koalicí a nikoho jsme nezvolili. 

Bývalou starostku jsme v tom malinko vykoupali. Se svojí účetní totiž na nového starostu nastrčili pár, 

jak se říká, nášlapných min. On si na ně měl šlápnout a měl nadělat fatální chyby, které by byly 

osudné pro naši obec. Prostě jsme měli v očích lidí skončit, jako že jsme udělali nějakou klukovinu. 

Staré vedení obce doslova vzalo obec  jako „rukojmí“. Pro svou  ješitnost  by potopili celou obec do 

obřího problému. A tak se stalo, že mělo být požádáno o úvěr následující den po volbě starosty, ale 

on by ho neměl šanci otevřít, protože neměl podpisová práva, která se schvalují několik dní… Kdyby 

obec neměla ten úvěr, nebyla by v termínu splacena splátka za práci přidělenou na dotaci, a tím by 

byla porušena základní podmínka dotace. Následoval by tvrdý postih z EU, řádově až v desítkách 

milionů Kč. Tím, že jsme starostu nenechali zvolit, spadla děvčata do své pasti a musela tak rychle na 

poslední chvíli do banky a vyřešit to. Takto se to táhlo tři měsíce, než si náš nový starosta zajistil 

hladké převzetí úřadu. Sehnal si novou a velmi šikovnou účetní, která na rozdíl od té minulé umí na 

počítači, je slušná na lidi a hlavně umí účetnictví. Úřad si převzali a začalo se tvrdě pracovat. 

Překonali jsme dokonce i narážky na to, že se bude dělat politika v garáži. Dokonce ji tam někdy 

děláme. 

Od té doby jsou v obci všichni naprosto spokojeni. Na úřadu jsou lidé, kteří pracují pro obec, mají 

plnou důvěru občanů, vše perfektně zvládají a zatím úspěšně čelí nástrahám úředního šimla. 

Za sebe říkám, že pokud lidé myslí zdravým rozumem a jsou učenliví a pracovití, mohou se bez 

ostychu pustit do všeho.  

Způsob, zkušenosti a odhodlání, se kterými jsem šel do této neexistující pozice, ze které jsem vyšel 

vítězně v předem prohraných volbách, ve kterých jsem v podstatě až na vedoucí úlohu řízení  vůbec 

nefiguroval, jsem se naučil v naší společnosti IB. Za to patří velké díky! 

Náš současný pan starosta před časem pozvedl v obci hasiče na velmi vysokou úroveň. Tam ale další 

postup neměl, protože byl na vrcholu. Stál tak před rozhodnutím, jestli má šanci jít ještě dál a řídit 

celou obec, nebo věnovat celý život „jen“ hasičům, i když už nebylo kam růst. Projevil zájem a vůli 

řídit obec. Obklopil se dobrými lidmi a dostal důvěru člověka, který mu věřil a věnoval mu čas a svoje 

know- how  jako perfektní investici pro budoucnost všech. 

To se vyplatilo. Naše obec se probouzí ze 16 letého spánku a začíná skvěle fungovat, i když víme, že 

komplikace mohou ještě přijít. 
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Málokdo tomu věřil. Já jsem byl o úspěšném tažení přesvědčen od začátku. Jinak bych tu složitou 

cestu, kterou jsem většinou díky své zaneprázdněnosti řešil o víkendech a po nocích, nikdy 

neabsolvoval. 

Lidé na mě změnili názor. Před volbami nenáviděn, po volbách milován. 

 I takový může být život na moderní vesnici. 

Milan Žemlička 

 

Nenechme umřít řemeslo!  

Vytrácí se nám ze života logika. 

 

V nadpise jsem musel přitvrdit, abych přilákal čtenáře na žhavé téma. Nicméně musíte uznat, že se 

často setkáváme s takovými řešeními, která produkujeme my lidé, až někdy rozum zůstává stát. 

Principiálně jde o to, abychom se nedopouštěli faulů na logiku anebo s nimi alespoň nebyli spokojeni. 

Jak si mám vybavit myšlení člověka, který dal k televiznímu stolku dvojzásuvku, kde sousedí 

nepřijatelné varianty. Rádoby řemeslník umístil zásuvku na antény tak nešťastně, že prostě svými 

výstupy blokuje vstup do rozbočky.  

Každé malé dítě ve věku šesti let  moc dobře ví, že u každé televize jsou minimálně tři až čtyři vstupy 

a že je to tam kabely doslova propleteno, až to není hezké. 

Co má asi takový řemeslník v hlavě, když vyrobí takovýto zmetek? Musí to být totální nemyslící lajdák 

a ignorant. Další lajdák tam zapíchne tu rozbočku, která se v podstatě nedá ani použít. 

Nenechávejme takové věci bez povšimnutí, protože jinak se nikam neposuneme!  Dnes je to obyčejná 

zásuvka, příště dostanete u známých nafackováno dveřmi v malé předsíňce, kde se dvoje dveře 

otevírají do sebe, a když jdou dva lidé za sebou, tak jeden dostane do hlavy. Jednou by se vám také 

mohlo stát, že po návratu z běžného servisu vašeho vozu  při prvním otočení klíčku v zapalování vám 

nafackuje airbag, který zase naopak neposlouží v krizi největší, kdy by měl. 

Poslední dobou se vlivem bláznivého vývoje světa na řemeslo tak trochu pozapomnělo. To sami 

prožíváme na vlastní kůži, když sháníme kvalitní spolupracovníky vyučené v různých oborech do naší 

továrny. Šikovných kluků a holek je prostě nedostatek.  

Tak se nedejme a bojujme s lidskou hloupostí, dokud je čas. 

 Nenahrazujme je hlupáky, ale vychovejme si řemeslníky! 

 

Milan Žemlička 
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Pomoc v  nouzi  je známkou lidskosti 

V posledních několika měsících pro mě největším emotivním a citovým zážitkem byla výprava 

konvojů Suchý vrch a Tichá Orlice. Nejen proto, že stále mám příbuzné žijící na Ukrajině, ale také 

proto, že jsem se přesvědčila,  že ještě existují lidé, kteří se dokáží pozastavit v současném hektickém 

proudu života a myslet na ostatní, kteří se ocitli v nouzi a potřebují pomoc. 

Spousta  lidí dnes bere každou maličkost  i velké věci jako samozřejmost anebo rozmar jiných…Nikdo 

nemusí nic, ale jednou přijde den, kdy člověk bude vzpomínat na věci, které během života udělal, 

začne přehodnocovat a pak teprve přijde okamžik, kdy se sám sebe zeptá, nemohl jsem udělat něco 

lépe anebo jinak? Celý život jsem se honil za něčím a myslel pouze sám na sebe…Vyčítat to pak může 

pouze sám sobě, což je to nejhorší… Život je příliš krátký. Občas by se každý měl pozastavit a 

rozhlédnout se kolem sebe… Život není jen o penězích. Skutečné štěstí přináší člověku vnitřní 

spokojenost sama se sebou. 

Každý by se měl zamyslet nad tím, že když dnes mám, co potřebuji, a jsem spokojený, tak ještě 

nemůžu mít jistotu, že zítra na tom budu stejně… Nicméně, pokud člověk dnes pomůže někomu, tak 

zítra ten někdo může zase pomoci jemu…. 

Myslím si, že názorně nám to ukázal p. Kvido Štěpánek, který si našel chvilku a pozastavil se nad 

problémem jiných lidí. Pro každého z nás svým velkým skutkem může být vzorem „lidskosti“, což je 

vlastnost, kterou má v sobě každý člověk, ale velmi snadno ji ztratí  nebo na ni  zapomene. 

Velmi překvapujícím a srdce hřejícím  zážitkem pro mě bylo sledovat všechny lidi, kteří po vyhlášení 

dobrovolné sbírky volali a nosili věci přímo k nám domů. Někteří dokonce přišli dvakrát, dokonce  i 

třikrát…  

Chtěla bych poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k výpravě konvojů, a hlavně velké 

díky patří p. Štěpánkovi za to, že celá výprava mohla být zrealizována. 

Děkuji.   

Hana Keyzerova 

vedoucí střediska VyFi 

 

Response klub ISOLIT-BRAVO – Lední hokej 
 

Response klub ISOLIT-BRAVO tradičně organizoval lední hokej na 

zimním stadionu v Ústí nad Orlicí. Hokejová sezona Response klubu  I-B 

2014/2015 byla zahájena až 30.12.2014 z důvodu nepřízně počasí. 
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Hrálo se každou druhou neděli a celkem bylo odehráno 6 zápasů z 10 plánovaných.  

Setkání se uskutečnila mezi týmy NÁSTROJÁRNA a ZBYTEK I-B.  

 

 

Týmu  Zbytek I-B se i tento rok podařilo obhájit vítězství v poměru získaných bodů 9:3 vůči 

týmu Nástrojárna. Na rozdíl od minulé sezony, kde tým Zbytek I-B měl převahu, byla tahle sezona 

velice vyrovnaná. Je to vidět i na malém brankovém rozdílu a až do předposledního zápasu bylo vše 

otevřené - vítěz nebyl jasný. 

Soupeřivost a nadšení pro lední hokej všech zúčastněných přispěly  ke správné atmosféře při každém 

utkání.  

 

 

 

  

 
 

Touto cestou chceme poděkovat vedení firmy za finanční podporu této akce a těšíme se na další 

hokejovou sezonu Response Klubu Isolit-Bravo 2015/2016. 

 

 

Slavomír Suvák a Jaromír Kotyza  

TABULKA ZÍSKANÝCH BODŮ 

 VÝHRA REMÍZA PROHRA 
POČET 

BODŮ 

NÁSTROJÁRNA 
1 1 4 3 

ZBYTEK I-B 4 1 1 9 

Tabulka střelených branek 

NÁSTROJÁRNA   
ZBYTEK I-B 

43 
:

  
51 

Vítězný team sezóny    

2014 / 2015 

ZBYTEK I-B 
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5 minutovka s Jaroslavem Cikrytem:  

 

 

Věk: 49 

 

Záliby: hudba-aktivní hráč  

 

Hudba: jazz, swing, 

dixieland 

 

Oblíbená kniha/ film: 

kniha-Lobsang Rampa-Třetí 

oko / film-Království 

nebeské  

 

Vzdělání: SPŠ strojnická  

 

Rodina: rozvedený, 3 děti  

 

 

Jardo, proč padlo právě rozhodnutí pro Isolit – Bravo, spol. s r.o.?  

Náhoda, která se překlopila k životní změně ve smyslu zaměstnání, bydlení, vnímání širších 

souvislostí… 

 

Bylo vaše předchozí povolání také něčím blízké tomu, co děláte dnes? 

Prodával jsem osobní auta – zdánlivě by se řeklo, že blízké nebylo, ale při bližším pohledu zjišťuji, že 

s mnoha součástkami vyrobenými zde jsem se denně setkával. 

 

Můžete nám prozradit, co přesně vaše pracovní pozice obnáší – jak vypadá takový váš den v IB? 
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Každý den má svůj rytmus, začíná se ranní „svodkou událostí “ na výrobní poradě, dopoledne se řeší 

provozní záležitosti a požadavky od výrobních celků Lisovny a Montáže, po obědě následují krátké 

„minutovky“ jednotlivých kolegů s nejvyšším vedením společnosti – pro mne dost podstatná věc, 

protože se pohledem druhých lidí neustále učím odstraňovat vlastní chyby a hledat správnou cestu. 

Odpoledne pokračuje v rychlém sledu – prohlídka pořádku v prostorách celého NT, úklid nedostatků, 

kontrola stavu skladu obalů, hotové výroby. 

Vše je propleteno hromadou telefonátů, mailů a krátkých akčních zákroků týmu skladníků - 

vyskladnění a naskladnění vozidel, která přijíždějí  na plac.      

Učím se multiinstrumentalismu  neboli dělat více věcí najednou. 

 

Máte nějakou vizi, která by zefektivnila práci  ve skladu?  

Občas si večer sednu a něco si naškrtnu na papír, pak to proberu s těmi, kteří by to v praxi využili. 

Mám v rukávu několik nápadů… 

 

Je zde v IB něco, co vás dokáže potěšit, a naopak pěkně zvednout ze židle? 

Potěšit - když konečně prorazíte bariéru, která vás dělí od splnění úkolu, který jste si předsevzali. 

Naštvat – když mi někdo řekne větu: „Tohle dělat nebudu!“ 

 

Pokud je nějaký náročný den, jak se dokážete nejlépe odreagovat? 

Klidovka - výlet do zeleně,napnutá deka na louce a šlofík za zurčení potoka .  Akce – dobře si zahrát 

s dobrou kapelou.  

Máte životní krédo, kterým se řídíte?  

Chtěl bych dosáhnout  Zlaté střední cesty. 

Děkuji za rozhovor a ať je váš život stále plný libých tónů… 

 

Lucka Pávková 

 

Rozhovor s Milošem Burianem 

 

Ahoj Miloši, kdys  psal naposledy něco do Občasníku? 
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Asi před dvěma roky zpět, to jsem psal o dovolené a o výletech. 

Tak to už je na čase, abychom udělali rozhovor na nějaké aktuální téma, třeba o tvé práci. 

 

Nevadí ti takto veřejně vystupovat? Spoustě našim spolupracovníkům to vadí a předstírají stud. 

Mně to nevadí, co bych se styděl. Já rád vystupuji, vždyť víš, jak jsme točili ta videa s Motúčkem. 

Dělat něco pro lidi mě baví a navíc je to moje práce.  

 

No vidíš, znamená to, že můžeš prostřednictvím tohoto firemního časopisu svým 

spolupracovníkům a tak trochu i do světa něco říci. Představ si, že spousta  našich spolupracovníků, 

a mnohdy ve firmě vysoce postavených, nemá co sdělit. Co bys jim vzkázal? 

Vzkázal bych všem, že je to vlastně výhoda, že si takto můžeme cokoliv říci, vyměnit si názory. Jen tak 

si pak můžeme vyjít vstříc. Ať se toho nebojej. Říkat něco za rohem nemá smysl, tady je na to prostor. 

 

Co je vlastně tvojí náplní ve firmě? 

Mojí náplní ve firmě je úklid, udržování stálého pořádku, a to nejen v celém areálu, ale i v budovách. 

Vždyť víš, že si každé ráno podle mě seřizuješ hodinky . 

 

Baví tě to, Miloši? 

Baví, baví! Jsem úplně spokojený v naší firmě. To je právě to, že můžu říci „v naší“, připadám si tady 

jako doma. Se všemi se znám a denně komunikuji. Někdy mě zaúkoluje i sám pan ředitel, ale to už 

musí být něco hodně narychlo. Většina jeho kroků, jak ho tak potkávám, směřuje do výroby, do 

nástrojárny a do lisovny. Někdy si dělám srandu, že já a pan ředitel naběháme po firmě nejvíce 

kilometrů . 

 

Jak dlouho tady v Isolit-Bravo pracuješ? 

Pracuji tady od 18. 10. 1999 a nastoupil jsem zde jako lisař. Pak jsem byl na údržbě a tam jsem až 

dosud. Jsem zařazen pod vedení recepce. 

 

Jak již bylo řečeno, člověk by si mohl podle tebe řídit hodinky. Každé ráno chodíš na minutu přesně 

na to svoje pravidelné kolečko. Máš na všechno tak přesně vymezený čas? 

V podstatě mám určité schéma, ale občas, nebo spíš vždy, do toho něco vleze a pak se už vleču a 

lítám, až se potkávám. 
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Proč se ptám, protože u tvé funkce by si člověk řekl, že je jedno, kdy co uděláš, ale viděl jsem, že si 

vše podrobně zapisuješ do bloku a nic nezapomeneš, jsi docela pečlivý…. 

No tak právě. Těch drobností je někdy dost a nerad bych na něco zapomněl, tak si vše zapisuji a 

dokud to nemám poškrtaný, tak nejdu domů. Blbý je, že každý chce všechno hned. No a Miloš, aby se 

pak rozkrájel . Vždyť víš, že občas něco nestihnu. To jsem pak naštvaný sám na sebe. 

 

Občas si všímám, že na tebe někteří přehazují svoji práci a ty máš pak popsanou celou stránku 

svého deníčku. Někdy ti dost nakládáme, konec konců jsem to názorně nafotil . 

Já bych těm spolupracovníkům vzkázal, že jsem tady rozhodně pro ně, toho se nezbavuji, ale když 

některé prkotiny, které zaberou kolikrát méně času, než mi je složitě vysvětlí, udělají sami, tak nás to 

všechny posune dopředu. Já kolikrát přebíhám celou fabriku, abych udělal malý kousíček práce pro 

někoho, kdo to mohl udělat rychleji, než zabere jeho telefonát ke mně. Jinak jsem tu rozhodně, jak se 

říká, k vašim službám . 

 

 

Občas ale také vidím, že jsi lehce pokáraný, určitě máš taky nějaké mouchy a slabá místa ne? 

Milane, co ti budu povídat, to víš, že mám. Kdo je dneska nemá , koukni na mě, jsem jen obyčejný 

člověk. Občas něco přeci jen nestihnu… 

 

Právě se ti naši vynálezci snaží pomoci se zkrácením času na práci, máš teď nového pomocníka 

v podobě City clean, to je sourozenec Motúčka. Co na něj říkáš? 

Výborná věc, jsem s tím velice spokojený. Mohu všem doporučit. Díky tomu udělám daleko více práce 

a vůbec se nenadřu. Dříve jsem všechno tahal tady těma rukama. Ty už něco zažily!  

 

Natočili jsme video a byls docela slavný na facebooku, psali tam tví přátelé a lajkovali to, to jsi byl 

pyšný viď? 

Samozřejmě, měl jsem z toho velkou radost . 

 

(Milošovi zvoní telefon, je tady v redakci 10 minut a už ho nahání recepce).  

 

No vidíš, já taky točím rád, ale přitom, když potřebujeme někoho jiného do záběru, jen těžko se 

někdo hledá. Každý se jen vymlouvá. Co bys k tomuhle vzkázal spolupracovníkům? 



~ 50 ~ 
 

To samé, nebát se a jít do toho. Vždyť je u toho i legrace. Sám jsem si to zkusil, měl jsem sice trému, 

ale už se těším, až zase přijdeš a budeš chtít něco natočit. 

 

Miloši, blíží se léto, kam se chystáš vyrazit na dovolenou a neb co bys doporučil? Všichni víme, že 

jsi velký cestovatel. 

Pojedu do Itálie na poznávačku. V Itálii je moc krásně, nádherné prostředí. Doporučuji. A kdo chce být 

na dovolené v tuzemsku, tak bych všem doporučil Moravu a české památky. Rád cestuji, protože rád 

poznávám nové prostředí. 

Miloši, o tobě je známo, že jsi velký hasič, co k tomu můžeš říci? 

Samozřejmě, to je kus mého života. Nebýt hasičů, asi bych se doma unudil. Někdy i riskuji, abych 

mohl pomoci druhým.  

Miloši, děkujeme. 

Přejeme hodně práce v naší firmě, která tě naplňuje, a hodně štěstí ve službách hasičské jednotky 

města Jablonného nad Orlicí. Těšíme se, že až budeme mít nějakého nového pomocníka z rodiny 

Motúčka, že nám ho zase otestuješ v provozu. 

 Díky, já už musím…. 

(Milošovi opět drnčí telefon  a už utíká vstříc svým úkolům...) 

S  Milošem  Burianem rozmlouval  Milan Žemlička 

  

Miloš přijímá telefonicky úkoly     Martin  Randus při práci 
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Neochoty mezi námi ubývá 

 

Zatímco ještě nedávno jsme bojovali s určitou nechutí některých lidí spolupracovat na společném 

díle, postupem času je zřejmý určitý posun k lepšímu. To je výborná zpráva! Ten poznatek je nejen 

obecný, ale je vidět i v našem pracovním životě. Rozhodně vnímám pozitivní změnu, která nás 

všechny posouvá vpřed.  

V první řadě se významně zlepšil přístup lidí ve státním sektoru. Dříve nepříjemné pohledy, typu „co, 

občane, otravuješ“, nahradily úsměvné dotazy, co je potřeba udělat? To je dále přeneseno i do 

našeho okolí. Docela nedávno ještě nebyl problém narazit na lidi kolem sebe, kteří měli se vším 

problém. Dnes musím jednoznačně říci, že tito nespolupracující  jakoby vymizeli. Je to velká a 

pozitivní změna. V tomhle bláznivém světě se docela divím, že je to ještě vůbec možné. Je! 

V minulých Občasnících jsem do těchto špatností docela šil a teď si musím najít jiné téma. To jsem 

rád! Je mně jasné, že lajdáci a grázlové Občasník nečtou, ale společnost, tedy my všichni, jsme si 

s nimi poradili.  

Ještě se tedy občas nějaká výjimka najde, ale to už je jen otázka času, kdy sama společnost takovou 

plevu odfoukne kamsi. Když už jsme se dostali tak daleko, nemá takový osamocený narušitel šanci, a 

to je dobře! 

Obrazně to dříve vypadalo asi tak, jako když padesát lidí tahá za lano za jeden konec a na druhé 

straně jich je pět a ti tahají zpět. Chvíli nám to vždy trvalo, než jsme ten zbytečný odpor přemohli, ale 

pak jsme s nimi zametli. Někteří přeběhli na stranu rozumu, jiní utekli nebo se s nimi do budoucna 

nepočítalo a museli odejít. Bohužel!  

No a dnes to vypadá tak, že ten jeden až dva problémoví nejsou na té druhé straně ani cítit. Takový 

člověk, co kolem sebe kope, nemá pochopení týmu, nikdo ho nevnímá, nikdo se nepřidá, je sám a síly 

mu ubývají. Rozhodně má ale na vybranou. Buďto se přizpůsobí a začne spolupracovat, a nebo 

odejde. Tady platí to staré a dobré „každý svého štěstí tvůrcem jest“. 

Na závěr musím říci jedno. Takový nespolupracovník, který vydrží dělat potíže až do konce, ten se už 

nenapraví. Ten čeká buďto na důchod, a nebo až někomu dojde trpělivost. Uvidíme, co přijde dřív.   

Zdravá společnost se totiž chová jako příroda. Časem si poradí se vším. Však víte, jak to dopadne 

s trnem, který si zapíchnete do tvrdé kůže, a ani si toho nevšimnete. Za  pár dní vyjede nepozorovaně 

na povrch, vytáhnete ho a zahodíte. V podstatě o něm člověk ani neví, ale tělo si samo poradí. 

Tak co, zařadili jste se k většině, která chce něčeho dosáhnout? Tak to je dobře! 

Ti ostatní totiž nemají šanci. 

Milan Žemlička 
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Hodina pravdy Martina Randuse 

 

Ani se mi to nechce uvěřit, že jsem vážil ještě nedávno „úctyhodných“ 115 kilogramů. A to jsem býval 

v mládí atlet! Léta jsem hrál basket, takže jsem byl útlý jako provázek, ale to už bylo dávno pryč. 

Bude to rok, co jsem začal běhat a hubnout. A tak si říkám, že bych se mohl podělit o pár zkušeností, 

co mi ten rok pohybu dal. Nejdříve bych se asi měl zmínit, co mě k běhání přivedlo. Byla to moje 

nadváha. Ale to je jen jedna z věcí, která sekundárně vedla k tomu, abych začal se sebou něco dělat. 

Jak už to u většiny lidí bývá, byl to neutěšený stav mé postavy. Protože nejsem přítelem velkých diet, 

které si myslím, že fungují jen krátkodobě, začal jsem se zabývat tím, co ještě musím udělat, abych to 

zastavil. Bylo jasné, že budu muset vyvinout více pohybu  než dosud. 

Pátral jsem ve své hlavě, které sporty jsem rád dělal a co by mě mohlo dlouhodobě bavit. Navíc to 

musí být sport, který není problém dělat na cestách, prostě nejen v domácím zázemí. Takže jsem 

zavrhl kolo, koloběžku a plavání a rázem mi nezbývalo mnoho na výběr. A možná i šťastnou shodou 

okolností můj šéf začal běhat o nějaký rok dříve a bylo to na něm velmi znát. Bylo rozhodnuto. Začnu 

běhat také. Navíc mě právě Milan při každé příležitosti říkal, ať už se sebou něco dělám, nebo to s tou 

mou váhou nedopadne dobře. Když viděl,  co si dávám k večeři, tak to bylo vždy tolik řečí, že mi to ani 

nechutnalo. A měl pravdu.  

Tím ve mně čím dál víc dloubal červíček, jestli to nemám zkusit taky. Dříve jsem sportoval, běh mě 

bavil, bylo to sice na krátké tratě, ale proč nezkusit něco nového? A přišel jeden krásný slunečný den 

1. 4. 2014, kdy jsem seděl v autě před prodejnou sportovních potřeb a rozhodl se, že si půjdu koupit 

boty na běhání. Nic jsem o tom nevěděl. Jen jsem věděl, že nebudu běhat po pevném povrchu, že 

budu chtít začít běhat někde v ústraní, na polní cestě nebo v lesíku, aby nikdo neviděl slona v akci, za 

kterého jsem se už začal považovat. 

Prošmejdil jsem obchod, zavolal Milanovi, co mně doporučuje, vyzkoušel jsme pár botiček, co se mi 

zdály jako vhodné, a skončil jsem u bot od Adidasu. Krosový model s goretexovou membránou do 

jarního bahna -  dobrá volba. A tak, když už jsem investoval nějaké penízky, bylo potřeba investici 

zhodnotit. Moje váha při prvním výběhu byla 115kg. Ten první běh…….. nebo jak by se to dalo nazvat, 

byl spíše takový zrychlený přesun slona s neustálým čekáním na kyslík. Vzdálenost, kterou jsem urazil, 

byla 2,3 km a průměrná rychlost 9 km/h, zastávek bylo 6. To jsem vždy hledal svůj dech, jak jsem již 

zmínil. Čas strávený na trati necelých 15 min, při doběhu do cíle jsem měl myšlenky na konec mého 

žití. Bylo mi fakt blbě. No nic, vyspím se a uvidíme, co přinese další den, říkal jsem si. Nic tak 

hrozného se nedělo, tak jsem v podvečer vyrazil znovu a kupodivu jsem dokázal uběhnout o něco 

více. Již to bylo 3,41 km čas 22,5 min. Opět hrůza a děs, ale přežil jsem a pokračoval každý den. A ono 

to šlo…  

Takto jsem navyšoval a poslední týden v měsíci dubnu jsem se pomalu dostával na 5 km, kde jsem 

běhal kilák za 6 minut. Pokračoval jsem v květnu a potěšující zpráva přišla. Moje hmotnost začala 

pomalu, ale jistě klesat. V červnu už jsem běhával na jeden běh kolem 8 km, přišel červenec -  pro 

mne zlomový měsíc! Přesně 10. července jsem si zaběhl svých prvních 10 km čas 1:03:28 s a od té 

doby jsem už chodil běhat jen těch 10 km, už mi to zůstalo v hlavě. Když jsem to dokázal jednou, tak 

není cesty zpět. Už jsem nikdy nechtěl běžet méně, a to mě drží do dnešních dní.  

Teď už bojuji jen s časy, počasím, zvrtnutými kotníky a vlastní hlavou. Celkem se mi zatím podařilo 

naběhat 710 km, na což bych před rokem nevsadil ani korunu, a zatím můj nejlepší čas na 10 km je 

52,48 min. Moje momentální hmotnost je 98kg.  
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A proč vám to tady vlastně sděluji? Protože běhat může začít úplně každý, kdo je zdravý nebo má i 

určitou nadváhu. Jen to musí začít dělat se zdravým rozumem. Klidně můžete začít zrychlenou chůzí, 

to je dnes velmi populární sport a hlavně je to velký relax. A můžu vás ujistit, že mě na začátku 

rozhodně nebylo fajn. Po každém běhu jsem si myslel, že budu muset navštívit toaletu, jak mi bylo 

zle. Spousta lidí mi říká, že by to dělat nemohli, neboť je začne po chvíli píchat v boku a ono to pak už 

nejde. Klasické píchání v boku bylo to nejmenší, co mne při mých začátcích trápilo. Bolest chodidel, 

kolen, lýtek, prostě všeho. Nebylo ale nic, co by mě zastavilo. Ten pocit svobody a čisté hlavy je 

úchvatný a přál bych ho všem lidem na světě. 

Na závěr ještě jedna velmi důležitá věc. Pokud se pro toto rozhodnete a já doufám, že vás tento 

článek pomůže přesvědčit, zkuste ve svém okolí najít někoho, kdo vás bude morálně podporovat. Je 

to jedna z nejdůležitějších věcí. Já měl to štěstí v osobě svého šéfa, který to u sebe posunul až na 

běhání půlmaratonů. Ten mě neustále povzbuzoval trefnými poznámkami, konzultacemi a motivoval 

vlastní činností. 

Já mu za to touto cestou děkuji.  

 

Martin Randus   

obchodní zástupce pro Slovensko 

 

 Společenský systém a vývoj vědomí 

Jaké společenské zřízení je to správné? Co je zapotřebí splnit a co je zapotřebí požadovat, aby se 

společenské zřízení, jež  chceme nastolit, podobalo tomu, které by si všichni přáli?  

Ačkoliv se to mnohým nebude zdát, tak tady opravdu hraje rozhodující roli připravenost lidí na ten 

či onen společenský řád. Dochází totiž neustále k vývoji či chcete-li k evoluci člověka. Ta sice už téměř 

neprobíhá na fyzickém základě a případné změny můžeme klidně zanedbat, ale probíhá na 

duchovním vědomí lidstva. To znamená, že se naše vědomí vyvíjí stále k dokonalejší podobě. To jak 

to probíhá přímo na vědomí, si necháme na později. My se nyní zaměříme na důsledky tohoto vývoje. 

Původně, tedy v dávnověku, byl člověk ještě pod vlivem skupinové duše. Choval se tedy stádově, 

tak jako se chovají a jednají dnes zvířata. Ano, odlišoval se od nich pochopitelně rozumem, ale svým 

chováním je vlastně napodoboval.  

Tato doba je ale už nenávratně pryč.  

V pozdější době, která byla blíže k nám a která je charakteristická tím, že z ní máme již historické 

záznamy, tedy doba před cca 6 000 až 8 000 lety, se již začíná projevovat jinak. V člověku začíná sílit 

jeho osobnost neboli EGO. 

Tento duchovní vývoj se od té doby urychluje a vrcholí v současnosti. Bude pochopitelně 

pokračovat i v budoucnu a zajistí nám zcela jiné žití, nežli to, které známe dnes.   

K tomu, abychom pochopili tento vývoj a tento trend evoluce, se podíváme na vývoj ze strany 

společnosti a jejího systému, v němž se tento člověk vyvíjel. 

Začněme od začátku. 
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V okamžiku, kdy se začalo objevovat u několika jedinců EGO ve formě, která již byla zcela viditelná, 

tak se tito jedinci nejen vydělili ze skupiny, ale snažili se i o své prosazení ve  skupině, v níž žili.  

Vznikají tak první vůdcové, kteří pod sebe zahrnují ty z lidí, kteří své EGO, tedy rozvoj svého 

vědomí, mají dosud nerozvinutý nebo jenom málo.  Tento trend vůdcovství přetrvává velmi dlouho a 

zasahuje téměř až do naší doby. 

Je to způsobeno tím, že téměř po celou tuto dobu vývoje vědomí člověka se uplatňoval trend 

pouhého jeho zesilování. Teprve v současnosti se tento trend zastavuje, vědomí se začíná kultivovat a 

tím je dáno to, že požaduje zcela jiné vyžití, tedy i jiné společenské zřízení. 

Na počátku tu tedy byl stav "vůdce" a jeho lidu. Napřed to byl jen kmenový vůdce, který se časem 

začal měnit ve vůdce "národního". Tato změna byla dána změnou jeho vědomí ve smyslu jeho 

rozšíření, a tedy vlastně jeho zesílením.  

Abychom si to lépe představili, tak se podívejme na partu kluků, jak se chovají a co dělají v době, 

kdy je jim málo let, a v době, kdy už opouští dětská léta, tedy v době těsně před pubertou. Oni 

vlastně kopírují vývoj člověka tak, jak šel ve vývoji.  

Přestože se tato parta chlapců chová jak v útlém věku, tak i těsně před pubertou stejně ve smyslu 

hierarchie, její chování navenek je zcela jiné. Jedná se o schopnost úvahy a promyšlenosti akcí, do 

nichž se jako parta pouštějí. Zatímco u malých dětí se v podstatě jedná o dětské hry, pak u jejich 

starších vrstevníků jde již o systém propracovanější, v němž chtějí zažít i cosi, co bychom byli schopni 

nazvat dobrodružstvím.  

Pokud se vrátíme do skutečného lidského kolektivu, pak vidíme nápadnou shodu v tomto chování 

dětí a dospělé populace.  

V dospělém kolektivu jde o to, že vždy existuje někdo, kdo má silnější EGO, tedy vyvinutější vědomí, 

které se automaticky staví do čela ostatních, do čela skupiny, či dokonce státu. Tento jedinec s tímto 

silnějším vědomím pak určuje směřování té které skupiny v jejích činech a jednání.  

Spolu se  silnějším vědomím u hlavního představitele se pochopitelně v průběhu času vyvíjí i  

vědomí u všech ostatních členů tohoto společenství. V případě nezbytnosti jsou už i schopni ho 

nahradit. Pokud by se ocitli v situaci, že tento hlavní představitel s nejsilnějším EGEM by přestal 

existovat, tak jsou už ve stavu, že se postaví na jeho místo.  

Je nutné si uvědomit, že sice dochází neustále k vývoji a kultivaci EGA neboli vědomí, ale stále jde 

jen o jeho zesilování a mohutnění. Vztahy uvnitř skupiny se začnou měnit teprve až v situaci, kdy 

hlavní představitelé se ve svém vývoji jakoby zastaví a čekají na ostatní, až je doběhnou. 

To se děje v současné době. 

 

Vraťme se ale k vývoji. 

Napřed se podívejme na to, jak to vypadalo se společenským zřízením v době vzestupu EGA, tedy v 

době zesilování vědomí. 
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Nejdřív se tu objevují kmenoví vůdcové. 

Posléze ale tito vyspívají a přebírají do své správy větší území.  

Jde tedy už o vládce. 

Vedle nich se zároveň objevují lidé, kteří sice nedosahují svým vědomím, tedy svým EGEM, jejich 

hodnot, ale začínají převyšovat onen bezbarvý dav ostatních lidí. 

Vzniká vládní elita. 

Ta je pověřována ze začátku jen vojenskými úkoly s bezvýhradnou poslušností vládci. Postupně se 

ale stále více osamostatňuje a získává na vlivu. Je postupně pověřována správou území s relativně 

samostatným rozhodováním. Je stále sice podřízena vládci, ale na něm si časem vymáhá jistá 

privilegia, která i tento vládce musí ctít. 

Vzniká urozený stav. 

Jde vlastně o to, co bychom mohli nazvat svobodným, urozeným stavem. 

Ve směru dolů, tedy v podřízeném stavu ostatních lidí, také začíná členění. Postupně jak se vyvíjí 

vědomí člověka, tak stále více a více lidí si uvědomuje sama sebe v tom smyslu odpovědnosti svého 

konání sám sobě. Tento důležitý zlom pak vytváří vzdor, který je namířen proti bezvýhradné 

poslušnosti. 

Vzniká stav svobodných občanů. 

Z tohoto stavu se postupně vytváří řemeslníci, drobní obchodníci a podobně. No a dole zůstává 

pouze lid, který se chce mít dobře, ale na to, aby se postaral sám o sebe, nemá. Stále potřebuje 

někoho nad sebou, kterému by předal odpovědnost za to, jak jde jeho vlastní vývoj. 

Podíváme-li se ještě trochu do historie, pak tam nalezneme vše, o čem tu byla řeč.  

V takzvané otrokářské společnosti to byli otroci, co stáli na nejnižší příčce vývoje. Je docela 

zajímavé sledovat jejich osud. Míním tím osud této otrokářské skupiny. Když už nebylo koho do 

tohoto stavu zařazovat, tak se pojednou vytvořili otroci z válečných zajatců, z dlužníků a lidí, kteří 

propadli zákonu.  

Proč?  

Vždyť tito lidé do této skupiny vlastně nepatřili. 

To EGO, které se dostalo výš, ale stále ne tak vysoko ve svém vývoji, aby obsadilo nejvyšší příčky ve 

společnosti, se muselo zvýraznit. Někoho ponížit a dát mu status otroka bylo pro mnohé lidi s tímto 

EGEM  velkým zadostiučiněním. Vždy to ale bylo EGO, které samo o sobě bylo zakomplexované. Jeho 

komplexem byla právě jeho důležitost, která byla jen v jeho očích, nikoliv v jeho skutcích. Právě 

proto, že otroci ve skutečnosti již tento stav nesplňovali, začal se  systém hroutit. Nejnižší skupinou 

po nich už byli nevolníci. To ale byla skupina obyvatelstva, která se musela o sebe umět částečně 

postarat, a přestože byla povinna poddanstvím svému pánu, obživu si musela zajistit už sama. Tak i v 

této nejnižší skupině dochází k probuzení sebevědomí, tedy EGA. V následném vývoji pak dochází k 
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dělení na zemědělce a následně na námezdně pracující dělníky. Jak zemědělci, tak také tito dělníci už 

své sebevědomí, tedy EGO, zvedli do značné míry. 

Jsme v současnosti. 

Tady prakticky neexistuje nikdo, kdo by neměl vyvinuté sebevědomí sama sebe. Tím se 

pochopitelně změnil i tlak na společenské uspořádání. Je žádáno takové, ve kterém by se každý mohl 

uplatnit a vyžít svým sebevědomím. Ale ouha. Jsou tu ti, kteří tomu brání. Tak jako byli otroci 

vytvářeni ve své závěrečné fázi jen proto, aby se vyžilo EGO nad nimi, tak i v dnešní době je tomu 

podobně. Nelze sice srazit lidi do stavu otroků veřejně, ale pokus o to je tam dostat de facto je zde. 

Jedná se o současný zvrácený systém, který je u nás nazýván DEMOKRACIÍ, ale ve skutečnosti je 

OLIGARCHIÍ kombinovanou s FINANČNÍM SYSTÉMEM.  

V současnosti se dostáváme na rozcestí. EGO dosáhlo vývojově svého vrcholu ve smyslu kvantity, 

tedy svého rozvinutí. Nyní musí nastat další etapa jeho vývoje, která představuje jeho zkvalitnění, 

tedy kvalitu. 

Ta se projeví v tom, že toto EGO již nadále nebude do svého "regionu" zahrnovat pouze sama 

sebe, tedy to, co představuje člověka, ale svůj okruh "zájmů" rozšíří i na ostatní EGA, tedy na 

ostatní lidi. Takže bude všechny lidi kolem sebe vnímat jako sebe samotného a bude ochotno pro 

ně žít a tvořit. Ve skutečné ezoterice, která je na hony vzdálená hloupostem zde mezi lidmi 

šířenými, se tento stav nazývá smrtí EGA a probuzením JÁ. Jde ale ve skutečnosti stále o totéž, jen 

jde o transformaci z oblastí chtění do oblasti obdarovávání. 

V přírodě je vše zařízeno tak, že jedno vytváří druhé, a k tomu, aby se to mohlo uskutečnit, je 

ochotno to prvé posloužit jako základ. Tak rostliny slouží zvířatům a ty zase lidem k tomu, aby mohl jít 

vývoj dál. Ani rostliny, ani zvířata a následně ani lidé nebudou zanikat tím, že vznikne další stupeň 

vývoje. Pokud jde tedy o naše vědomí, potažmo naše EGO, tak také ono ve své rozvinuté fázi, která 

představuje pouze kvantitu, nepřestane existovat a bude trvat i nadále jako podpora a základ dalšího 

vývoje. Vývoj sám o sobě se ale nezastaví, a tak jako dnešní zvířata a rostliny nejsou těmi, které zde 

byly před mnoha miliony let, tak ani toto EGO nezůstane nezměněno. Jeho změna bude ale tristní. 

První "vlaštovky" této změny se objevují již dnes. Jedná se o EGO čili vědomí, které jakoby zkostnatí a 

ztuhne ve svém vývoji. Toto vědomí bude bez svědomí a bez citu a bude čistě jen pragmatické. Ano, 

hádáte správně. Vedoucí bank, finančních korporací, byznysmeni a všichni lidé, kteří jako služebníci 

slouží tomuto FINANČNÍMU SYSTÉMU, jsou těmi, kdo buď již propadli, nebo právě propadávají 

tomuto stavu. Bůh jim buď milostiv. 

Antonín Mareš 

přítel Dobrých zpráv a IB 

70 let od ukončení 2.světové války 

Začátek  2. světové války  - 1.září 1939 -  podstatně změnil život ve městě. 

 V platnost vstoupilo nařízení o přísném zatemnění a byl zaveden přídělový systém na potraviny, 

textilní výrobky a obuv. Rolníkům byly předepsány dodávky rostlinných i živočišných produktů. 
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Největší místní závody – Telegrafia a Isolit  - začaly plnit vojenské dodávky. Oddíl  Hitlerjugend byl 

ubytovaný jednak v penzionu Filipinum, jednak v bývalém hotelu U Podfarů / dnes Měšťanský dům/. 

V místní škole byla dopolední výuka vyhrazena „hostům“ a české děti se musely spokojit 

s odpoledním vyučováním. 

Jablonští využívali všech příležitostí k tomu, aby projevili svůj negativní odpor k okupantům: 

staročeská pouť, výstava českých knih, koncert, sledování moskevského a londýnského 

rozhlasu…Okázalou akci „Viktoria“ vyhlášenou okupanty – velké bílé V – chápali Jablonští v opačném 

smyslu – jako symbol vítězství protifašistických sil. 

Jablonským nádražím projížděly transporty raněných a omrzlých německých vojáků – byla pro ně 

uspořádána sbírka teplého prádla a oděvů. 

V roce 1942 uskutečnila vojenská jednotka s nabitými pistolemi ve všech domech domovní prohlídky. 

Jablonným projížděl transport židovských vězňů, z města byli odsunuti tři židovští občané, kteří 

zmizeli beze stopy. 

V září 1943 se uskutečnily odvody jablonských občanů narozených roku 1924. Na práci byli 

nasazováni i starší lidé. 

Aby se zabránilo pravdivému informování o skutečné situaci na frontě, bylo nařízeno odstranění 

krátkých vln. V Jablonném se to týkalo 374 přijímačů. Domácí kutilové však našli řešení a zahraniční 

rozhlas se poslouchal i nadále. 

V roce 1944 zněly naším městem stále silněji sirény ohlašující nebezpečí náletu. Přes město 

přelétávaly spojenecké  letecké svazy, startující z letišť v Itálii. Cílem jejich útoků byly průmyslové 

objekty ve Slezsku. Po svržení pum tato letadla přistávala na sovětských letištích, kde doplnila zásoby, 

a operaci uskutečnila v opačném směru. Na naše město naštěstí žádná puma nedopadla, sypaly se na 

ně pouze úzké proužky staniolu určené k oklamání německých radarových  stanic. 

Od začátku roku 1945 byla v jablonské škole ubytována jednotka starších vojáků wehrmachtu 

s velitelem -  poručíkem von Harlingem -  pocházejících většinou z Rakouska. Vykonávali pro vojáky 

neobvyklou činnost – v Kolonii pálili v milířích dřevěné uhlí, které potom sloužilo jako palivo 

v plynových generátorech, jimiž byla vzhledem k nedostatku pohonných hmot ve stále větší míře 

poháněna  nákladní auta. 

V únoru 1945 projížděly městem vlaky s osvětimskými vězni. V dalších dnech se objevily pochodové 

kolony zmučených, především sovětských zajatců. Jablonští jim přinášeli jídlo. / Pamětní deska 

sovětskému vojákovi  na náměstí/. 

Zprávy o další blížící se koloně zajatců vyvolávaly ve městě horečnou činnost – lidé snesli na 

improvizované prkenné stoly na náměstí zásoby jídla, obuv, šaty i prádlo. Kolona však naším městem 

neprošla. Za přispění velitele místních „uhlířů“ se podařilo shromážděné zásoby  dopravit do Dolní 

Dobrouče, kde zajatci přenocovali ve stodolách. 

V březnu 1945 přibylo do města padesát německých vojenských zákopníků. Pod jejich vedením 

padesát Jabloňáků a padesát mužů z okolních obcí začalo kácet stromy a na silnicích z nich budovat 

protitankové zátarasy. Současně hloubili i střelecké okopy. 
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Poslední tři válečné měsíce v našem městě byly poznamenány sílící protifašistickou činností a 

vyvrcholily jablonským květnovým povstáním… / filmový dokument Sudety/ 

 

Obětem II. světové války 

                1939 – 1945 

 

ČERNOHOUS        Stanislav                 1913 – 1945 

FAJFR                    Antonín                   1909 - 1942 

FAJSTLOVÁ          Adéla                       1896 – 1944 

FAJT                     Linhart                     1910 – 1943 

HANUŠ                Alois                         1904 – 1941 

KUBEŠ                 František                 1916 – 1943 

Macháček           Josef                        1896 – 1945 

MORÁVEK           Karel                       1906 – 1942 

NOŽKA                 Václav                     1921 – 1942 

PETŘÍK                  František               1889 – 1942 

ŠTĚPÁNEK            Quido                    1915 – 1945 

WEISBARTOVÁ    Berta                     1884 – 1942 

WEISBART            Theo                      1878 – 1942 

 

BOJOVNÍKŮM   ZA   SVOBODU 

                                                                                                         Alena Šafářová, učitelka 
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  ZA   ARMÁDNÍM   GENERÁLEM  LUDVÍKEM   KREJČÍM … 

  

125. výročí narození 

 1890 Tuřany u Brna – 1972 Ústí nad Orlicí / pohřben v Tuřanech/ 

„Nadešla osudová doba našeho národa, která vyžaduje osudových rozhodnutí. Cíl Německa je 

Černé moře. Pro náš národ nebude slitování. Nebude-li se bránit, bude bídáckým a všemu lidstvu 

se příčícím způsobem vyhlazen. 

Když zemřít, tak čestně!“ 

                                                                                              Ludvík Krejčí,  9.9.1938 

Jablonné nad Orlicí, Česká 5 – Na domě, ve kterém žil Ludvík Krejčí s rodinou, je umístěna tato 

pamětní deska: 

 

V tomto domě žil v letech 1941 – 1972 armádní generál Ludvík Krejčí, 

velitel 2.divize ruských legií, 

vítěz bitvy u Bachmače, 

náčelník generálního štábu československé armády v letech 1933 – 1939 

 

redakce  Občasníku 

                                                                                 

V tomto domě žil v letech 1941 – 1972 armádní generál Ludvík Krejčí, 

velitel  2.divize ruských legií, 

vítěz bitvy u Bachmače, 

náčelník generálního štábu československé armády v letech 1933 – 

1939  

ČEST  JEHO  PAMÁTCE 

 

ČEST  JEHO  PAMÁTCE 
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HISTORIA  MAGISTRA  VITAE 

aneb 

DĚJINY  JSOU  UČITELKOU   ŽIVOTA 

aneb 

Co se nevešlo do publikace  Jablonné nad Orlicí – Staré fotografie vyprávějí  /2013/ 

 

 Stručná historie města od nejstaršího období do 50. let 20. století 

 

Jablonné nad Orlicí leží v podhůří Orlických hor mezi Žamberskou pahorkatinou a 

Bukovohorskou hornatinou v malebném údolí při soutoku Tiché Orlice a Orličkovského potoka. Název 

města byl pravděpodobně odvozen od názvu celnice (gablona) a za husitských válek byl počeštěn na 

Jabloný nebo Jablona. Dalším výkladem názvu města je pověst o krčmě, před kterou stála vysoká 

jabloň ve tvaru vidličky. Dějiny obce jsou úzce spjaty s hradem Lanšperkem, do jehož správy malá 

podhorská obec spadala. Připomeňme si krátce majitele a historii obce a města. 

 

Nejstaršími vlastníky oblasti, která   spadala  do zlického panství, byli v 10. století Slavníkovci, 

později Vršovci, Hrabišici a páni ze Švábenic. Tehdy bylo území tvořeno pohraničním pralesem, 

kterým probíhaly staré stezky a cesty. Při nich byly zakládány malé osady, hlídající tyto stezky, z nichž  

se vybíralo  řádně clo. První doložená písemná zmínka o místu Gablona (jako Villa forensis - trhový 

městec) je nadační listina opatství zbraslavskému, vydaná českým králem Václavem II. dne 21. května 

1304. Soupis obcí tohoto dokumentu je starší – pochází z roku 1285. 

 

Za vlády zbraslavských opatů získalo město podle staré pověsti svůj znak. V roce 1358 koupilo 

lanšperské panství biskupství v Litomyšli. Na začátku 15. století (1409) v neklidné době vznikl na 

popud  biskupství malý jablonský statek jako vydělený hospodářský celek, který byl dán pod ochranu 

Janovi ze Strýčkova.  

Po husitských válkách (1453) získali správu nad územím Kostkové z Postupic a znovu ho připojili 

k lanšperskému panství. Od nich ho koupili na začátku 16. století (1507) Pernštejnové, kteří se 

zasloužili o jeho rozkvět.  Jabloné bylo povýšeno na městečko, získalo dokonce i právo na vaření piva 

(1523). Roku 1544 koupil lanšperské panství rytíř Petr Bohdanecký z Hodkova. Po jeho smrti v roce 

1563 získal správu nad panstvím Vratislav z Pernštejna, který potvrdil městečku jeho práva a zároveň 

vymohl na císaři Rudolfu II. právo konat vedle týdenního trhu i dva jarmarky v roce, dále i možnost 

vybírat mýtné na opravu cest a mostů (1580). Později Pernštejnové vymohli na císaři ještě zapsání 

lanšpersko - lanškrounského panství jako svobodného zboží. Po smrti Vratislava z Pernštějna (1582) 

zdědili majetek jeho synové, kteří jej prodali  Adamu Hrzánovi z Harasova (1588). 
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 Doba vlády Hrzánů (1588 - 1622) byla pro selský lid dobou sporů, procesů a utrpení. Pro město 

však paradoxně znamenala pokračování rozkvětu. V roce 1619 byl zavěšen do věže kostela zvon 

„hrubák“. Od Zdeslava Hrzána  koupil 7. července 1622 lanškrounsko -  lanšperské panství Karel 

z Lichtenštejna. Dále se uvádí už jen jako panství lanškrounské, lanšperské jako samostatné panství 

sloučením zaniklo. 

Lichtenštejnové vládli lanškrounskému panství až do zrušení poddanství roku 1848. Jejich vláda 

nezačala pro Jablonné zrovna nejlépe. Dochází k násilné protireformaci, městečku byla v roce 1624 

zrušena výsada vaření piva a obchodování s vínem. V letech 1633-1648 zasáhla třicetiletá válka. 

Jabloné bylo sice ušetřeno válečného běsnění, přesto roku 1648 vyhořelo. Ze soupisu obyvatel z roku 

1651 lze posoudit důsledky války (úbytek obyvatel, zhoršení majetkových poměrů). Jabloné mělo jen 

35 usedlostí, v nichž žilo 139 lidí. Hlavní starostí Lichtenštejnů bylo obnovení infrastruktury na 

panství, což se neobešlo bez nové kolonizace kraje.  

V roce 1663 byla v městečku znovu obnovena činnost  římskokatolické fary (dřevěná budova 

byla dostavěna roku 1666), znovu byla postavena radniční věž (1675). Postavením  kostelní věže 

v roce 1680 začaly snahy o obnovení jablonského kostela. Dnešní podobu získala fara a kostel v roce 

1725, respektive 1732, kdy kolem kostela byly postaveny opěrné zdi s márnicí, kostnicí a vstupními 

branami. V období pietismu byl na náměstí postaven mariánský sloup (1748). 

 

Začátek panování císařovny Marie Terezie byl poznamenán válkami. Nejdříve o rakouské 

dědictví (1740) a potom sedmiletou válkou (1756 - 1763). Celé lanškrounské panství bylo zasaženo 

velkými kontribucemi a dalšími po-vinnostmi, které uvrhly kraj opět do bídy a nouze. V roce 1770 

bylo rozhodnutím císařovny Marie Terezie zavedeno číslování domů a roku 1774 vyšlo nařízení, že při 

každém farním chrámu musí být zřízena triviální škola (první soupis dětí školou povinných v Jabloném 

byl ze školního roku 1799 - 1800). 

 Samostatná školní budova byla v Jablonném postavena roku 1779 bez bytu pro učitele (bývalé 

č. p. 18). Od roku 1804 se vyučovalo v č. p. 87 v domě pana učitele Františka Pauka. V roce 1831 se 

škola přestěhovala do nově postavené radniční budovy na náměstí, kde se vyučovalo až do roku 

1891. Tohoto roku byla dokončena samostatná školní budova, která sloužila až do roku 1977. 

 

Z civilního sčítání a sčítání obyvatel podle víry z 80. letech 18. století, kdy už platil toleranční 

patent, vydaný roku 1781 císařem Josefem II., víme, že většina obyvatelstva v městečku se přihlásila 

k římskokatolické víře. Doba náboženské nesnášenlivosti tedy pominula. Napoleonské války neměly 

přímo vliv na život na lanškrounském panství. 

 Po státním bankrotu v roce 1811 došlo k rozvoji silniční sítě. Přes Jabloné byla v roce 1838 

vytyčena nová moravsko - haličská silnice a roku 1843 byl postaven silniční most přes Tichou Orlici. 

Jedním z důvodů postavení nových komunikací byla snaha státu pomoci rozvoji obchodu. Revoluční 

rok 1848 znamená zrušení poddanství. Vrchnostenská správa byla nahrazena správou státní 

s volenými městskými zástupci.  

 

Do celkem poklidného života městečka zasáhla prusko - rakouská válka v roce 1866, kdy 

Jabloné bylo vystaveno hrozbě vypálení. Tato sankce byla odvetou za přepadení pruského transportu 
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nad městečkem, ke kterému došlo 22. července 1866 oddílem rakouského setníka Alfréda Vivenota 

za účasti místního obyvatelstva. Po uzavření příměří a odchodu pruských oddílů došlo k odškodnění 

za válečné útrapy, které městečko a jeho obyvatelé utrpěli. Jabloné a blízká osada Lubník obdržely od 

císaře „Pochvalný list za chrabré chování v minulém období“. 

 

Rozvoj průmyslu a obchodu byl hlavním důvodem otevření poštovního úřadu v Jabloném  dne 

1. června 1869. Své první sídlo našla pošta na náměstí v č.p. 89, kde sídlila do roku 1919. V letech 

1919 – 1922 byl poštovní úřad na náměstí v č. p. 14 a  v letech 1922 – 1979 sídlila pošta v budově 

staré radnice č.p. 3. 

 

Mírová smlouva mezi Pruskem a Rakouskem předpokládala prohloubení hospodářských styků. 

Jedním z ujednání této dohody bylo vybudování železniční tratě Hradec Králové – Lichkov – 

Hanušovice – Šumperk s odbočkou do Kladska na začátku 70. let 19. století. První vlak do Jabloného  

přijel neoficiálně 19. prosince 1873 ve 13 hodin. 10. ledna 1874 byla trať slavnostně otevřena.  

Společně se založením Obecní záložny v roce 1875 došlo k hospodářskému rozkvětu městečka. 

Ožil kulturní a společenský život (založen byl SDH, Sokol a další spolky). V roce 1898 se jablonští 

zastupitelé rozhodli zažádat o povýšení na město. Císař vyhověl této žádosti „nejvyšším 

rozhodnutím“ až 24. listopadu 1906. 

 

Rozvoj průmyslu a obchodu pokračoval i v období Československé republiky. Město, které bylo 

ve 20. letech 20. století přejmenováno na Jablonné (někdy Jabloné) nad Orlicí, spadalo pod státní 

správu okresu Žamberk a kraje Hradec Králové. Bytová výstavba na začátku 20. let minulého století 

probíhala v městské části Benátky, v Nádražní a Moravské (dnes Al. Hanuše) ulici a v ulici Českých 

bratří. V roce 1922 byla postavena Sokolovna a v roce 1924 byl  opětovně založen KČT. Jeho hlavním 

cílem byla výstavba turistické chaty na Suchém vrchu. K městu byla v roce 1921 připojena blízká 

osada Lubník a po mnichovské dohodě (1938) i území Kolonie (trvale až v 50. letech). 

 Za protektorátu Čechy a Morava bylo Jablonné nad Orlicí pohraničním městem. Samotná 

hranice omezovala jeho další možný územní rozvoj. Po osvobození v roce 1945 se konaly svobodné 

volby a město se vrátilo do běžného pokojného života. Po únoru 1948 došlo k znárodnění průmyslu a 

drobných živností. Nadále pokračoval rozvoj průmyslu a s ním spojené bytové výstavby (Mlýnská 

ulice, Výsluní, Jamenská ulice, bytové domy SBD).  

  

V nejstarších dobách živilo obyvatele Jablonného nad Orlicí  zemědělství. Zastoupena tu byla i 

řemesla. V 2.  polovině 17. století se připomínají cechy, v nichž se řemeslníci sdružovali. Byly to cechy 

řeznický, krejčovský, ševcovský, pekařský a perníkářský.  Zastoupení zde měla i další řemesla, jako byli 

koželuhové a tkalci. Na počátku 18. století (1706) začal Josef Neškudla opravovat bohoslužebná 

roucha a později si zařídil i dílnu na jejich výrobu. Z těchto nepatrných začátků vzešla výroba 

paramentů a později i její dva závody (firma Neškudla a spol. a Václav Neškudla). V roce 1952 byly 

sloučeny do společnosti Charita. Prapory a vlajky vyráběla i firma Josef Vend (Ornatia).  
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Na začátku 19.století (1810) založil v městečku výrobu klihu  jirchář a koželuh Čamr. Výroba se 

rozšířila hlavně v 60. letech 19. století, kdy bylo v Ja-bloném několik menších klihařských výroben 

(jejich výrobou se zabývali Šolc,Filip,Čamr,Nožka,Skalický,Melnický,König). Na začátku 20. století byla 

výroba klihu zastoupena továrnami Ursus a firmami Ferd. Nožka ml. a Václav Nožka. Výroba klihu 

postupně zanikla po druhé světové válce. 

 

V druhé polovině 19. století se v okolí Jabloného rozšířila výroba kartáčů a rýžových košťat. Na 

jejím počátku stál jamenský chalupník a tkadlec Dominik Filip. V průběhu 80. let 19. století bylo hojně 

rozšířeno kartáčnictví po celém městečku (firmy Filip, Krejčí, Šlesinger, Prokopec, Šlégl, Josef 

Neškudla, Karel Batelka,Bednář,Mizera a jiní). Po válce byly tyto živnosti sloučeny a od roku 1950 

začleněny do n. p. Spojené kartáčovny Pelhřimov, provoz Jablonné nad Orlicí. 

 

Ve stejném období vznikla i výroba nitěných knoflíků a pro ně potřebných kroužků (Karolína 

Neškudlová,František Pecháček,Antonín Prokopec,Maleček, Faltus,Šejvl,Faltejsek,Josef 

Prokopec,Viktor Spinka,Kroboth).Strojní výroba byla zavedena ještě před první světovou válkou a za 

Československé republiky byla zastoupena třemi firmami - Josef Hugo Lux, Antonín 

Šlesinger,Pecháček a spol. Ke znárodnění a sloučení provozoven došlo v roce 1951 a od roku 1960 je 

převzala firma Dřevotex Žamberk. 

 

Pro novou výstavbu domů sehrála důležitou roli výroba cihel. V jablonské kronice najdeme 

zmínku o městské cihelně, fungovala v letech 1886 - 1907. Na začátku 20. století vznikla v městě 

soukromá cihelna firmy Pauk&Feistl, která s přestávkami  vyráběla do 50. let 20. století. 

 

V roce 1884 koupil Václav Vacek od Arnošta Čamra mlýn č.p. 123 a přestavěl ho na pilu. Dobrou 

prací si Vackova pila (později pila Jansa&Vacek) získala zákazníky nejen v nejbližším okolí, ale i 

v zahraničí. V období Československé republiky se stala jedním z předních podniků ve městě. 

Znárodněna byla v roce 1948, ale její noví vlastníci nedokázali navázat na předchozí obchodní 

úspěchy, a tak pila ztrácela na významu a postupem času její budovy chátraly. V 70. letech 20. století 

byla pila Jansa&Vacek s výjimkou administrativní budovy zbořena. 

Jiný osud v roce 1900 postihl mlýn v Lubníku (dnes č. p. 211), který byl předělán na továrnu na 

trikové zboží.Výroba během první světové války zanikla a místo ní zde byla zřízena sýrárna (Josef 

Štěpánek a Formánek z Litomyšle).Už na začátku 20.století byla v bývalé firmě Filip a spol. zřízena 

Josefem a Hugo Luxem první elektrárna ve městě. V přilehlých prostorách po firmě Radiofona, 

respektive Galvania, našla své sídlo Pražákova tiskárna. V 50. letech minulého století získala tyto 

prostory  Tesla n. p. 

 

Na začátku 20. století byl zrušen poslední mlýn ve městě, který byl předělán nejdříve na 

pilu,potom na továrnu na kroužky, později v něm byla výroba firmy Automat a Telegrafia.Po 

odkoupení budov od Marie Šejvlové zde našla své sídlo firma Isolit, která se na začátku svoji existence 

specializovala na izolace pro elektrotechnický průmysl. Za Československé republiky se ve firmě 
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vyrábělo také kuchyňské nádobí, galanterní a reklamní předměty z umělých hmot. K znárodnění 

podniku došlo v roce 1949 a jeho hlavní náplní se stala výroba izolačního elektrického materiálu. 

 

Na začátku minulého století byla v městě rozšířena výroba dřevěného nábytku,  

reprezentovaná firmami Miroslav Jasanský, Josef Mikyska, František Nepokoj, Karel Vyčítal atd. 

Vyráběl se nábytek dýhovaný, slohový i moderní. V 50. letech 20. století došlo k sloučení těchto 

provozoven do družstva Dřevo, předchůdce dnešní firmy VD Dřevotvar. 

 

Nejvýznamnějším podnikem ve městě v průběhu minulého století jednoznačně byla firma  

Telegrafia a. s. Pardubice, filiálka Jablonné nad Orlicí, později n. p. Tesla. Svoji činnost opětovně 

zahájila ve 30. letech minulého století v prostorách firmy Ursus. Postupem času se zde vyráběly 

domácí telefony, zvonky, transformátorky, tlačítka a různá signální zařízení, galvanické články a 

baterie pro telefony, baterie pro rádia a baterie kapesní, kondenzátory pro telefony, rádio přístroje a 

výrobky pro elektroléčebný průmysl. V říjnu 1945 byl podnik Telegrafia a. s. znárodněn a 

přejmenován na n. p. Tesla.  

 

Také potravinářský průmysl byl v našem městě zastoupen. Jednalo se o   provozovny -  Výroba 

olomouckých tvarůžků A. Jasanská, Nožkův potravinářský podnik (později Fruta),Kaňkův 

potravinářský podnik a od roku 1906 tovární výroba uzenářského zboží Karel Černý (firma samotná 

byla založena roku 1881). V roce 1948 byla firma Karel Černý znárodněna a podnik se stal součástí VČ 

průmyslu masného Březhrad n. p. Koncem 50. let minulého století převzala a opravila prostory n. p. 

Fruta, ve kterých v roce 1961 byla soustředěna hlavní výroba. 

  

Od 30. let 20. století začala historie podniku VČ Vodovody a kanalizace se sídlem v Jablonném 

nad Orlicí, kdy byla vybudována na tehdejší dobu moderní soustava zásobování vodou. Její údržba, 

rozšiřování a modernizace tvoří hlavní program dnešní společnosti.   

 

V roce 1924 byla založena Jiřím Kinclem farma pro chov stříbrných lišek. V době vzniku patřila 

mezi jednu z největších farem svého druhu u nás a byla i přístupná veřejnosti (jedním z hlavních 

magnetů byla vyhlídková věž). Podnik sloužil taky jako výzkumná stanice pro chov kožešinových zvířat 

a agrometeorologická stanice státního výzkumného ústavu v Praze. Farma zkrachovala důsledkem 

hospodářské krize ve 30. letech 20. století. 

 

Zvláštní pozornost si zaslouží budova Filipina, ve kterém byl ve 30. letech minulého století 

nejen Penzion Filipinum, ale také tu byla provozována ozdra-vovna, založená podle přírodní metody 

voda – vzduch – slunce – lesy – pohyb. Její konec spadá do 50. let 20. století, kdy byl penzion zrušen 

a budova připadla Spojeným kartáčovnám n. p. Pelhřimov. 
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V období Československé republiky stojí za zmínku ještě strojnické dílny p. Černohouse a p. 

Skalického, výroba elektrických pojistek firmou J. Krále a výroba kravat firmami J. C. Neškudla, Pavel 

Petrů a Anna Štěpánková. 

 

Rozvoj automobilového průmyslu měl vliv i na soukromé podnikání ve městě. V roce 1927 byla  

založena soukromá autoopravna p.Ševčíkem, která po znárodnění  v roce 1948 přešla pod podnik 

ČSAO n. p. Hradec Králové. Autodopravou se v období Československé republiky například zabývaly 

firmy p. Jironče, p. Buriána, p. Neškudly, p. Skalického. 

 

Vedle vlakového spojení byly od 30. let 20. století v městě provozovány autobusové spoje 

Jablonné nad Orlicí – Bystřec – Čermná – Lanškroun, Jablonné nad Orlicí – Žamberk – Vamberk – 

Rychnov nad Kněžnou, Jablonné nad Orlicí – Bystřec – Heřmanice – Šilperk  na Moravě (Štíty) a 

v letním období linka Jablonné nad Orlicí – Kramářova chata na Suchém vrchu. 

Poskytovanými službami a širokou nabídkou výletů po okolí byly jedním z hlavních důvodů, 

proč se Jablonné nad Orlicí stalo turisty vždy vyhledávaným místem. 

 

 

 

Nejstarším vyobrazením našeho města je obraz z roku 1735 (autor neznámý). Další obrazy 

pocházejí z pozdější doby z 19.století.  Malovali je  Jan Vorlíček, akad. mal. Karel Neškudla a Václav 

Jansa. 

 

V 60. a 70. letech 19.století docházelo k rozvoji poštovních služeb. V roce 1869 byla úspěšně 

uvedena poštovní  novinka – korespondenční lístek. Sloučením fotografie a korespondenčního lístku 

vznikla pohlednice, jejíž historie se datuje už k roku 1870. 

 

První pohlednice našeho města pochází z 90. let 19. století. K nejstarším tvůrcům, 

nakladatelům a vydavatelům v našem městě patřili Vincenc Kreuzberger, Vojtěch Holanec  a akad. 

mal. Karel Neškudla. Později na  jejich práci navázal Vladimír Vend. Řada pohlednic byla vydána také 

za přispění jablonských obchodníků a spolků, např. Hugo Štěpánka, Sokola, KČT, Okrašlovacího  

spolku nebo Sdružení jablonských mládenců. Mezi společnostmi,které pohlednice vydávaly, 

jmenujme Neobrom, Fotofon, Bromografie, Rotografie, Grafo Čuda Holice, K.N.J, J.K.R a později Orbis 

  Václav Horák 

  Pavel   Kalous 

komise historie města 

                                                                        

 

    



~ 66 ~ 
 

 

 

Jan Vorlíček:  Jabloné rok 1835 

 

 

 

Akad. mal. Karel Neškudla: Jabloné rok 1838 
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Václav Jansa : náměstí v Jabloném rok 1860 

 

 

Václav Jansa: Náměstí v Jabloném rok 1860 



~ 68 ~ 
 

 

  

 

Václav Jansa: Náměstí v Jabloném rok 1860 
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Václav Jansa: Náměstí v Jabloném rok 1860 

 

 

 

Václav Jansa:  Jablonné rok 1866 

O  ČEŠTINĚ   NEJEN   PRO   ČECHY 

 

 

Šli bychom, nebo šli bysme?                           Dvěma, nebo dvěmi způsoby? 

 

Slovesný tvar v podmiňovacím způsobu je:                        Tvar číslovky dva ,oba  je: 

správný                                          chybný                                správný                                  chybný 

 

BYCHOM                                        BYSME                               DVĚMA                                  DVĚMI                                                                                                                                       

BYSTE                                              BY JSTE                              OBĚMA                                  OBĚMI 

JSI                                                     JSEŠ, SEŠ                          DVOU                                     DVOUCH   
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BYS                                                   BY JSI                                                                                DVOUM 

SIS                                                     JSI SI 

SES                                                    JSI SE 

 

                                                                                                             Alena Šafářová 

PERLY   ROZUMU 

 

 

 

Štěstí se podobá zdraví. 

Dokud je máte, ani si ho nepovšimnete. 

                                                                                 I.S.Turgeněv 

 

 

Ničím neprozrazují lidé svůj charakter víc než tím, 

co je jim k smíchu. 

                                                                                 J.W.Goethe 

 

 

Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká… 
 
                                                                                 L.A. Seneca 
 
 
Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou  velmi   brzy dny, kdy to bude daleko horší: 

budeš pro změnu chtít, a pak už nebudeš moci. 

                                                                                      

                                                                                  J.Werich 

redakce Občasníku 
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Přečetli jsme si… 

 

Zbigniewovy  /ne/smysly 

 

Orlický deník                     30.1.2015     23.1.2015      16.1.2015   6.2.2015 

 

Ptáte se na štěstí? I kdybych cokoli investoval do vlastního štěstí, nikdy sám šťastný nebudu. Štěstí 

musím poslat druhému, od druhého se odráží a učiní šťastného i mě. Dělejte šťastnými lidi kolem 

sebe, pak budete i vy šťastni. 

Víte, jak se popisuje rozdíl mezi nebem a peklem? V pekle se vaří super polévka, lidé se tam snaží 

najíst, ale protože lžíce jsou příliš dlouhé, nikdy se jim nepodaří donést polévku do úst. Kdežto v nebi 

se těmito dlouhými lžícemi krmí navzájem. 

Štěstí je takhle jednoduché – nemyslí na sebe, ale na druhého… 

…Snažím se řídit mottem Luciana de Crescenzo: „Lidé jsou andělé s jedním křídlem. Potřebují se 

obejmout, aby mohli vzlétnout.“  

Jenže vy někomu dáte křídla, pomůžete mu vzlétnout a on vás nakonec těmi křídly umlátí…i to je 

realita. 

V Evropě jsme už dávno vyhodili křesťanství a jeho hodnoty, zbavujeme se našich tradic a symbolů. 

Zapomínáme na naši historii a filozofii. A tak Evropa umírá na nemoc z opuštěnosti a zapomnění. Pak 

se nemůžeme divit, že naše místo zaujme někdo jiný a my zůstaneme na ulici. 

Každému z nás se může stát, že „zítra“ už nebude. Neodkládejme nic na zítra. 

   redakce Občasníku 

Co můžeš udělati dnes, odlož na zítřek 

                                aneb 

Jak prokrastinujeme 

Výraz prokrastinace  /BRAVO kalendář 2015 – 6.týden/ je přejatý přes anglické procrastination= 

otálení, odklady  - původně  z latinského slova procrastinatus = pro/na zítřek. 

V češtině se objevil relativně nedávno, a proto ho v tradičních tištěných slovnících zatím nenajdeme. 

V současnosti prokrastinace prochází velikým boomem. 
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Nepleťme si  ji však s leností.  Línému člověku se nechce nic, u prokrastinátora se můžeme setkat 

s určitou mírou aktivity, jenže on prostě nemůže, protože nemá čas. 

Zákeřným nepřítelem je rozhodovací paralýza.  

Čím složitější a důležitější rozhodování je, tím více nám bere energii. V mnohých případech vede 

rozhodovací paralýza až k tomu, že člověk je rozhodováním tak vyčerpaný, že mu již nezbývá síla a 

elán na vykonání samotné činnosti. Např.když vybíráme, zda dělat činnost A, nebo B, a tyto varianty 

nejsou snadno porovnatelné, máme tendenci dělat činnost C, či dokonce nedělat vůbec nic. 

Začínáme prokrastinovat… 

Jak na to vyzrát? 

Zkusme osmičku proti prokrastinaci a zatočme s ní!!! 

1. Rozložme si čas – dané časy zkusme dodržovat. 
2. Eliminujme ruchy – každá činnost potřebuje svůj klid  a řád. 
3. Vytyčme si úkoly podle důležitosti – příjemné i nepříjemné – a začněme tím nejdůležitějším. 
4. Osekejme a zjednodušme si činnosti – začněme tou nejdůležitější, nedělejme najednou více 

prací, plné soustředění dává mnohem větší smysl. 
5. Mějme kolem sebe při práci pořádek – ze svého prostředí a stolu odstraňme vše, co by nás 

mohlo od dané povinnosti  odvádět. 
6. Zařaďme časté minipauzy – postačí 5 minut – osvěží, povzbudí. 
7. Zpracovávejme úkol pomalu, ale důsledně  - raději o hodinu déle než ve spěchu a stresu. 
8. Zahoďme obavy – přestaňme se bát chyb, jakákoli chyba se dá napravit! 
 

Závěr: 

Spejbl:      „Hurvajs, musíš si umět poručit!“ 

Hurvínek: „Což o to, taťuldo, já si poručím, jenže já se neposlechnu.“ 

 

doc. PhDr. MUDr. Mgr. R. Bahbouh, Ph.D. :  „Největší prokrastinací  je číst si o prokrastinaci.“  

 

 

                                                                                                                         redakce Občasníku 
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