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W tym miejscu stałem pół roku temu i stoję teraz, w lutym 2016. 
Budowa Citrónu jest prawie zakończona. 

 

Nie poprzestaliśmy 
jedynie na Citrónie. 
Zainwestowaliśmy 
również w dziesięć 
nowych wtryskarek 
Engel, … 

 

… do floty 
nowych VZV, … 

… a także w trzy nowe 
samochody ciężarowe. 

 

              DOBRE WIADOMOŚCI z IB 

Krótko mówiąc jest to 
wiele nowych inwestycji 
o wartości ponad trzystu 
milionów koron w ciągu 
dwóch lat. 
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Jaroslav Toman 

Michal Doleček 

Kvido Štěpánek 
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I kolejne – jak np. 
Zrobotyzowana linia 
obróbcza w narzędziowni 
za 30 milionów, są przed 
podpisaniem umów 
z dostawcami. 

 

Największe inwestycje 
pokładane są jednak w nas, 
współpracownikach firmy –  
w ludziach.   

 

Tak przykładowo miesięczne wynagrodzenie w trzech kwartałach 
2015 roku (1. do 3.) wynosiło w ČR średnio 25 018 CZK, w regionie 
Pardubickém 22 355 CZK, a w naszej firmie osiągnęło 24 624 CZK.  
To jest, w porównaniu z regionem Pardubickém o 2 269 CZK 
miesięcznie więcej. 

 

Oprócz dodatkowych wynagrodzeń mamy jeszcze inne 
udogodnienia: Na przykład program Wiedzy o współpracownikach - 
udział pracowników w zyskach firmy. 

 

Do tej pory wdrożono w program 
360 współpracowników, tj. 56%. 
W tym programie każdy 
pracownik ma swój własny udział 
w zyskach firmy, w ogromnych 
sumach pieniężnych: za rok 2015 
na jednego uczestika programu 
przyznano średnio 37 700, - CZK. 
Oprócz wynagrodzenia 
zasadniczego. 
 

Niewątpliwie 
pieniądze są bardzo 
ważne, ale to nie 
wszystko. Dlatego 
cieszy nas szereg 
dodatkowych korzyści 
oferowanych przez 
firmę. 

 

Mamy do wyboru od czterech do pięciu smacznych posiłków. Koszt od 20 do 25 koron.  

30 koron do posiłku dopłaca firma. 

 

Milan Chládek 
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Simona Havlenová Šárka Veselá 

Věra Kalousová 



 

    

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Zasadniczo 
każdy pracownik 
firmy ma 
możliwość 
dostać 
mieszkanie 
służbowe. 

 

Cieszyć się z uprawiania różnych dyscyplin sportowych w klubie sportowym. 

 

A także poćwiczyć na siłowni. 

 
Mamy gabinet lekarski, w którym przyjmuje lekarka zakładowa. 

 

Bezpłatną regularną linię autobusową na trasie 
Jablonné - Kłodzko i z powrotem. 

 

UWAGA: Od kwietnia 2016 roku takie same 
dofinansowanie na dojazdy do pracy we wszystkich 
kierunkach otrzymają wszyscy dojeżdżający 
współpracownicy. 

 

Wynagrodzenia motywacyjne dla instruktorów nowych 
współpracowników - kanarków, w kwocie tysiąca koron 
dla każdego instruktora, które zmieniłem latem 
zeszłego roku jest oczywiście nadal aktualne. 
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MUDr. Daniela Urbanová 

Karel Slavík 
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Nie zapominajmy o 
dobroczynności.  
Na cele charytatywne 
w roku 2015 
przeznaczyliśmy 
łącznie 3 653 166 KCZ. 

 

Języków obcych uczymy się za darmo. 

 

Przyczyniamy się do wielu dobrych uczynków: 
poczynając od orlicko-ústecké szpitala ….. 

 

…. aż po wschodnią Ukrainę 

 

Na koniec jeszcze jedna z wielu dobrych wiadomości:  
Od stycznia bieżącego roku zostały zwiększone udziały 
współpracowników w obrotach firmy, a od lipca zostanął 
zwiększone płace. 

 

Tak więc: Bez obaw! Z czeską firmą ponad szczyty 
zachodnioeuropejskich parametrów, do przodu! Na pełnym gazie! 

 

Renáta Bartošová Jan Kožnar 
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Sultán a Tyrl demokracie 
 

Za reálného socializmu jsem si vždycky myslel, že v demokracii  pravdu – podobně jako 
příslovečné šídlo v pytli – neutajíš. Prostě, politik lže, pro novináře je to sólokapr a hned ho odhalí. 
Jeden žurnalista napíše z nevědomosti či naschvál blbost a ostatní se mu vysmějí –pravda vyjde 
demokraticky najevo a dotyčný má ještě ostudu. Reálná demokracie mě přesvědčila o opaku –
zatajené skutečnosti a nepravdivé mýty v demokracii pohodlně přežívají.  

Vezměme si dnes na mušku jeden z nich: Nezaměstnanost. 
Zdálo by se, že s nadsázkou, ale říkám to bez přehánění už dvacet šest  let:  Skutečného 

nezaměstnaného = člověka, který skutečně práci s upřímnou snahou shání a nemůže ji nalézt, jsem 
ještě v životě neviděl, natož aby mě snad o tu práci žádal. Pokud byste mi snad nevěřili, zeptejte se 
českých průmyslníků. Přesto média uvádějí čísla o čtyřech stech tisících nezaměstnaných, vláda 
vyčleňuje miliardy na boj s nezaměstnaností, úřady práce jsou vlastně jenom kvůli nim a jen běžný 
provoz mýtu nezaměstnanost stojí  více než sto miliard korun ročně. Politikové i média se radují nad 
zahraničními firmami, které u nás zakládají nebo rozšiřují výrobu, a s deficitem  vlastní důstojnosti jim 
vycházejí vstříc. Nic z toho ovšem není zadarmo -  pozemky na stavbu z nejúrodnějších polí za korunu, 
k tomu dotace na vytvoření  pracovních míst, daňové prázdniny, investiční pobídky – dáváme mnoho, 
dostáváme pramálo. Radost nad vytvořením pracovních míst je infantilní – žádní nezaměstnaní  na ně 
totiž nenastoupí. Ti zůstanou nadále v péči úřadů práce a sociální sítě. To jen štáby dobře placených 
headhunterů s předstihem začnou  pracovníky do nového provozu přetahovat z  provozů již 
fungujících.  

V posledních letech dokonce vláda v zápalu  boje proti nezaměstnanosti zatrhla přísun 
ukrajinských pracovníků. V prvních asi dvaceti letech demokracie jsme jich u nás nechali usadit více 
než sto tisíc. A v konečném efektu velice úspěšně. V naší firmě jich zůstala po dvaceti letech více než 
polovina, svobodní se oženili a provdaly, děti vystudovaly české školy – slovem, dobře se absorbovali 
do naší společnosti. Jsou jednoznačným přínosem. Kde by byla například Praha bez ukrajinských 
stavebních dělníků?! I to  se ale v posledních letech změnilo rapidně k horšímu a dnes je pro 
Ukrajince zhola  nemožné dostat se k nám na pracovní  vízum. Důvod? Aby nebrali práci našim 
nezaměstnaným!   

A pověstní hlídací psi demokracie? Jenom zaskučeli, zalezli pod stůl a líně si…  
Inu, hotoví Sultán a Tyrl v lidovém podání Babičky! 
 
 

                                                                                                                                                    Kvido Štěpánek 
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Nový personalista má jasno -  
ozdraví firmu v obou osách a zvedne kvalitu naší práce 

 

 

Pokud se zamyslíte nad mými příspěvky v Občasnících za posledních pět let, nemůže nikdo zapochybovat nad 

tím, proč jsem přijal výzvu stát se personalistou v naší firmě. Nikdy mně nebylo jedno, jak se chovají lidé 

uvnitř firmy, a vždy mně záleželo na tom, aby všichni táhli za jeden provaz. Vždy, když jsem narazil na 

někoho, kdo se veze anebo škodí společnému dílu, nepřehlížel jsem to, ale řešil. Vždy jsem měl společný 

zájem na tom, abychom na důležitých pozicích měli ty správné lidi. Tím mám na mysli, že jsem nehájil „jen“ 

divizi, za kterou jsem měl odpovědnost, ale IB jako celek. 

Pracuji s lidmi více jak patnáct let na různých úrovních a v různých oborech, snažím se jim porozumět a 

hledám cesty, jak sladit jejich vlastnosti, schopnosti a potenciál pro dosažení daných cílů. Práce s lidmi mě 

naplňuje. Moje myšlení mě vede k tomu, že fabriku musí řídit tým odpovědných manažerů, nikoliv jediný 

člověk, kterému na firmě záleží. Není v silách jednoho člověka ukočírovat 650 lidí se stovkami různých 

procesů. Na to musí být kvalitní sehraný tým, který systémově řídí fabriku jako jeden muž. Neříkám, že se 

tady dělalo něco špatně, ale mám plán, jak to posunout ještě dál. Naše firma je prosperující a v dobré 

kondici, je ale třeba jít cestou rozvoje, jít s dobou a být připraveni na horší časy. 

Chci být personalistou všech, kteří chodí do práce s chutí, mají zájem o společné dílo, umějí hledat nové cesty 

a přinášet řešení. Budu naprosto nekompromisní při setkávání s lajdáckostí a neochotou. Chci být autoritou, 

která je pro personalistu základní podmínkou, ale zároveň pomoci, bude-li to třeba. Umím se postavit za 

člověka, který nám za to stojí. Tzn., že budeme nápomocni i při řešení osobních problémů, které život někdy 

přináší. V rámci možností chceme být na straně těch, kteří poctivě pracují a ocitnou se v potížích. 

Právě pro to vše je mým cílem mít ve firmě kvalitní personál na všech úrovních. Ochotný, schopný, poctivý, 

kvalitní a tvrdý vůči sobě samému. Chci dělat jen s lidmi, kteří mají zájem něco vytvářet. Více než v kanceláři 

budu mezi vámi na pracovištích, protože mě to tam prostě „táhne“.  

Všichni známe staré a dobré přísloví, že řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek! A to je svatá pravda!  

V první řadě chci firmu ozdravit od lidí, kteří se takříkajíc vezou, pro dobrý výsledek ničím nepřispívají a jejich 

šéfové je přehlížejí. Věřte, že stačí proběhnout párkrát fabriku, aby člověk viděl, kdo je kdo. Jak všichni víme, 

pár článků nám nedávno prasklo. Řetěz jsme poopravili, ale úplně spokojeni ještě nejsme. Další slabé články 

řetězu vyměníme dříve, než za řetěz zase zatáhneme. Nemá smysl čekat, že řetěz praskne v místech, o 

kterých víme. V předchozích Občasnících jsem takové výzvy sděloval. Každé pracoviště by mělo o výměnu 

slabých článků požádat, dokud je čas. Poukázání na lajdáky není žalování ani „bonzování“, je to naprosto 

férové informování o tom, že někdo kazí práci ostatním, čímž škodí všem poctivým ve vydělávání peněz, 

které je naší životní poutí. Tím takoví lajdáci doslova brání v rozvoji firmy, která nás živí a je naší budoucností.  

Jednoznačně jsou nebezpeční!  

Rozvojem firmy mám na mysli i to, že v dnešní nelehké době je těžké udržet firmu minimálně na stávající 

úrovni. Lajdáctvím některých z nás lze propadnout do nižších pozic a ohrozit tak chod firmy. Pracujme 

společně na tom, aby ten chod byl co nejlepší! Nepřipusťme stagnaci! 

Abychom nebyli tak zranitelní, musíme do svých řad přijmout nové odborníky potřebných profesí, kteří nám 

přinesou nové myšlenky, nové směry a pomohou rozvinout naše úsilí, které prostě zaostává. Je to téma o 

neopotřebovanosti, o konkurenci mezi námi samotnými, o aktivitě. Člověk je tvor od přírody lenivý, a tak je 

stále třeba, aby mu někdo šlapal na paty. Pokud budeme všichni mít někoho za sebou, budeme se snažit být 

krok až dva před ním, a to vede nás všechny k lepším výsledkům. Pokud tomu tak nebude, dopadne to zle. 



Takové společenství většinou zanikne anebo přešlapuje na místě. To pochopitelně vyhovuje všem, ale jednou 

přijde tvrdý náraz v podobě velkého pádu.  Nečekejme na nic a žeňme to vpřed! Pracujme stále na rozvoji! 

Proto budu podporovat a vyžadovat kariérní růst uvnitř firmy. Odborníci z vlastních zdrojů jsou to nejlepší, co 

můžeme mít, ale jen, když si je pro danou věc vychováme. A že se nám tady takoví spolupracovníci profilují, o 

tom jsem si jist. Mnohdy nám na nižších pracovních pozicích setrvávají velice kvalitní lidé, kteří by se měli už 

dávno posunout směrem výše, ale z určitých důvodů se tak neděje. A to je pro firmu velká škoda. 

Rozhodně je třeba, aby naše firma neodešla do důchodu s námi. Tomu předejděme i tím, že si vychováme 

nové síly. To je věc, která je nastartovaná, běží dobře a já se jí chci věnovat dosti intenzivně. Sám jsem svoji 

dráhu začal vyučením v nástrojařském oboru a pak se dále vzdělával, takže mně jsou učiliště a střední školy 

velice blízké. Potřebujeme mladé lidi, které si vychováme a dovzděláme pro naši věc. 

První mé kroky pochopitelně směřují do města. Mám velký zájem na tom, aby našlo v naší továrně uplatnění 

více Jabloňáků  i  přespolních a chci zlepšit vztahy se samotným městem a okolím. Věřím v dobrou 

spolupráci, která bude prospěšná pro všechny strany. 

Rozhodně jsem vděčný za všechny dobré spolupracovníky z Polska, kteří to myslí vážně, práce u nás je baví a 

plánují u nás budoucnost své profesní kariéry. Rádi nabídneme práci dalším lidem, kteří budou odvádět 

kvalitní práci. Ty, co se u nás chtějí jen „dát zaměstnat“ a pak onemocnět, prosím nasměrujte jinam. Nemám 

zájem ztrácet čas vyplňováním nástupních a výstupních dokumentů.  

Když jsem zmínil polské spolupracovníky, kteří se u nás úspěšně rozvíjejí, musím říci, že máme zájem také o 

nárůst pracovníků z Ukrajiny, kteří odvádějí velmi kvalitní práci a jsou vděčni za to, že práci dostanou. 

Momentálně bojujeme s byrokracií. Zaměstnat legálně nové Ukrajince je v současnosti problém, ale věříme, 

že se nám podaří ve spolupráci s ministerstvem věc vyřešit. 

Mám-li to shrnout, obecně platí to, že čím více kvalitních lidí nám bude nabízet svoji práci, tím kvalitnější 

personál ve firmě budeme mít. Tím bude zákonitě lepší prosperita, která nám zajistí nejen výborné výsledky 

a výdělky všech zúčastněných, ale také řadu nadstandardních benefitů, kterých je už nyní tolik, že se do 

mého příspěvku ani nevejdou. (Více v příspěvku benefity IB). 

Toto je krátké shrnutí mých plánů. Já chci být více mezi vámi a být součástí všeho uvnitř i vně firmy. Nechci 

být jen u formulářů na začátku a na konci. Mé dveře budou otevřeny vždy, když to bude třeba. Pamatujte 

prosím na to a neváhejte se kdykoliv obrátit na svého personalistu. Máte na to právo a jeho milou povinností 

je pracovat s lidmi. 

Přeji vám všem, abyste u nás našli řádné uplatnění a stali se těmi silnými články řetězu, které potřebujeme. 

A co bych chtěl vzkázat všem ostatním? 

S námi je tu lépe… 

 

                                                                                                                                      Milan Žemlička, váš personalista 

 

   

 

  

 



Mili współpracownicy, musimy
zadbać o porządek w naszej firmie.
A ponieważ niektórzy nie wiedzą
czym jest porządek oprowadzę
was po Lisovně.

Uliczki muszą być przejezdne. Paleciak, KTP
czy cokolwiek innego nie może być pozostawione
w uliczce nawet na pięć sekund. Jedynie majster
może zrobić odstępstwo od tych ustaleń
np. w przypadku ręcznego usuwania, pobierania 
prób itp.

Tak to musi wyglądać przez
cały czas.

Tak wtryskarka.A tak na całym
stanowisku pracy.

NIE DOPUSZCZALNY JEST: olej, woda,
rozsypany granulat, nadmiar produktów czy
opakowań, nieoznaczone wypraski, nieczystość.

Jestem jedyną kobietą pracującą w centrum
Logistyki i Materiału - często jestem niezadowolona
z niedostatecznego zaangażowania swoich kolegów
w utrzymanie porządku! Zacznijmy jeszcze raz
wymieniać główne zasady! Uliczki niczym nie

zastawione. Czyste
i pozamiatane.

Towar poukładany, czysty,
magazynowany zgodnie
z komputerem.
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To samo dotyczy materiału stosowanego
do wytwarzania form odlewniczych.
Czystość, prawidłowe oznaczenie,
magazynowanie zgodnie z komputerem.

Prawidłowo ułożone
opakowania w Pomerenči.

Porządek jest podstawą montażu.
Wszystkie niezbędne narzędzia
i części mają swoje miejsce według
layoutu.

Wysokie rzemiosło jakim
jest narzędziownia ma taką
samą podstawę: Porządek!

Narzędziownia bez porządku
byłaby jak bez ręki.

A jeśli podczas gotowania w kuchni
nie zostałby zachowany porządek?
Na pewno by wam nie smakowało!

Szczerze. Utrzymując ciągły porządek nie zarobimy
przecież nawet korony, ale bez niego zginiemy.
Porządek w życiu jest niezbędny. Matematyka
nazywa to: warunkiem KONIECZNYM,
ALE NIE WYSTARCZAJĄCYM.
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Nowe twarze na lisovně na pozycji lidera zmiany 

 

 Kilka lat prowadzone były kwalifikacje dotyczące zapewnienia nowego majstra zmianowego 

na lisovni. Z każdym potencjalnym kandydatem na to stanowisko przeprowadziliśmy krótką 

rozmowę, z tym, że większość z tych kandydatów przedstawiała nam swoje osobiste doświadczenia w 

zarządzaniu grupą ludzi, którą jak się okazało były dziesiątki, a nawet setki. 

Ustaliliśmy z każdym z kandydatów, że przejdą na jedną lub dwie zmiany, żeby mogli zobaczyć jak to 

u nas przebiega, a następnie zostaną uzgodnione kolejne kroki. 

 

 Ku mojemu zaskoczeniu już po kilku dniach, niektórzy kandydaci mówili, że to nie jest praca 

dla nich. Kiedy się ich zapytałem co mają na myśli mówiąc te słowa byłem dość zaskoczony ich 

odpowiedzią „Siedzieć w biurze i zarządzać wszystkim z krzesła.“ Druga kategoria majstrów była 

„Tak, to jest to, co sobie wyobrażałem i jestem tym ogromnie zainteresowany.“ 

Umówiliśmy się więc na konkretne etapy ich kształcenia, że przez pierwszych 14 dni będą tylko 

cieniem obecnego majstra, a następnie otrzymują część lisovni, którą będą zarządzać pod nadzorem 

majstra i stopniowo będą dodawane im coraz większe obszary lisovni i obowiązki. 

Mogę powiedzieć, że przed rozpoczęciem zarządzania częścią lisovny, kandydaci byli zadowoleni. 

Po przejęciu częściowej odpowiedzialności - większej niż 50% okazało się jednak, że ich wyobrażenie 

było inne. Co jest w tym najsmutniejsze, że nie mieli odwagi, otwarcie powiedzieć - " Nie czuję się na 

siłach" Pozostali zaczeli stopniowo zanikać i zanikać, aż postanowiłem im pomóc podjąć właściwą 

decyzję. Zasugerowałem im czy nie byłoby lepiej dla nich, żeby zakończyli z nami współpracę.  

 

 Najlepszym przykładem na to, jaki jest poziom potencjalnych kandydatów, jest przykład                   

Pan XY, który przyszedł w 2 dni, a na drugi dzień w biurze majstrów monitorował biatlon zamiast 

chodzić z majstrem po zakładzie i zainteresować się, co będzie należało do jego obowiązków. 

 

 Po tych doświadczeniach w pracy głównie z mężczyznami, miałem krótką rozmowę z panem 

dyrektorem, kiedy zaproponowałem: ,, Kvido, chciałbym, żeby na lisovni zmianami zarządzały 

kobiety'' Odpowiedź była: ,,To jest właściwy wybór. Lepiej jest popatrzeć na dobrą majstrową niż 

oglądać nieogolonych mężczyzn. " 

 

 Przeprowadziłem rozmowy z potencjalnymi kobietam, co do których byłem przekonany, że 

dadzą sobie radę na danym stanowisku i zapewnią szacunek. Nie ukrywam, że miałem ciarki na 



plecach. Jako pierwsza była panna Klara Uhrová, który powiedziała, że spróbuje, ale po 4 dniach 

pracy w cieniu swego majstra Gustava, nie była co do tego przekonana.   

 

Umówiliśmy się więc, żeby pojechala do domu odpocząć, a następnie, że będzie musiała przejąć 

wszystkie obowiazki. W sprawie organizacji uruchomienia i funkcjonowania zmiany pod jej nadzorem 

nie było absolutnie żadnej różnicy. Na tym się zakończyło. Kolejna została wybrana Pani Růžičková 

Natálie i scenariusz się powtórzył, z tą tylko różnicą, że ta majstrowa pojechala na tydzień wakacji,                  

a zmiana po objęciu przez nią funkcji majstrowej przebiegła bez żadnych problemów. 

 

Moim celem jest, aby mieć obsadzone stanowiska kierownika zmiany przez kobiety. 

 

Karel Slavík, vedoucí lisovny 

 

 



Motúčko -  vývoj není u konce nikdy… 

 

Po vyrobení a prodání 12 000 ks 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. 

  V minulém roce jsme upřeli pozornost na srdce pohonu Motúčka, čímž  je samotná převodovka. 

Zcela razantní změnou jsme zvýšili životnost cca 10x. Změnu představuje nový typ materiálu 

vložených kol z radiačně síťovaného PA66GF60 na kolo složené z plechových výstřižků vyrobených 

střižným postupovým nástrojem.  

  Další novinkou je změna  na ozubeném věnci převodovky z termoplastického materiálu radiačně 

síťovaného na nový vývojový typ PA66GF60 se skleněnými vlákny o délce 10 mm od firmy EMS. Tento 

materiál má shodné vlastnosti jako předchozí, ale odpadla nutnost ho síťovat, což přineslo nejen 

ekonomický efekt, ale hlavně poznatek, že vždycky lze  něco zlepšit.  

  Zvýšení užitné hodnoty výrobku bylo též provedeno na samotném rámu. Červené rámy pro typ 

Power byly původně vyráběny z trubky 32x2, na rozdíl od rámů zelených typu Standard z trubek 

32x1,5. Materiál byl sjednocen, ale červené rámy byly odlišeny od zelených vzpěrou mezi madly. To 

přineslo zachování obdobné tuhosti jako u rámů ze silnější trubky a navíc to má i výrazný vzhledový 

bonus pro zákazníka. 

 Zlepšení užitných vlastností příslušenství jsme též neponechali bez povšimnutí. Triglav byl vybaven 

pružinovými stabilizátory přímého směru jízdy. To současně zlepšuje nejen couvání, ale i jízdu 

v obtížném terénu. 

 V průběhu minulého roku byl též dokončen vývoj tahače vleků, tzv. napichováku, jenž slouží 

k manipulaci s přívěsnými vozíky či obytnými karavany do celkové hmotnosti 750 kg. Tento výrobek je 

již certifikován na Strojírenském zkušebním ústavu s.p. 

 V současné době probíhá výroba prvních kusů nového výrobku vycházejícího ze základů Motúčka, 

Tím je manipulační prostředek pro širokou uživatelskou skupinu rybářů. Základní myšlenkou je 

možnost minimalizovat výrobek pro přepravu v kufru běžného osobního automobilu. Toho  je 

dosaženo jednoduchou skládací  - rozkládací konstrukcí. 

 Na okraji pozornosti nezůstala ani elektro výbava. Úspěšně byla dokončena změna polovodičového 

řešení funkce plynulého rozjezdu na verzi bez polovodičů. Užitná hodnota zůstala nezměněna, ale 

řešení je robustnější, levnější. 

A jaké jsou další plány na tento rok?  Další zvýšení životnosti převodovky, zavedení do výroby již 

vyvinutých 2K madel, pokračovat ve vývoji Motúčka s pásovým pohonem a mnoho dalšího… 

 

                                                                        Ing. Jan Kožnar, březen 2016 



 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                

 

Na tomto místě jsem stál před půl rokem a nyní, v únoru  

2016. Citrón je téměř dokončen! 
Nezůstalo 

však  jen u 

Citrónu. 

Investovali 

jsme také do 

desti nových 

lisů Engel, .. 

.. do flotily 

nových 

VZV, …. 

… a  také do tří nových  

kamionů. 

              DOBRÉ ZPRÁVY z IB 

Je to zkrátka 

mnoho nových 

investic, v hodnotě 

přes tři sta milionů 

korun za dva roky. 

18.6.2015 25.2.2016 

Jaroslav Toman 

Michal Doleček 

Kvido Štěpánek 
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A další – jako např. 

Robotická obráběcí 

linka v nástrojárně, za 

30 milionů, jsou před 

podpisem smluv 

s dodavateli. 

Největší  investice jsou 

nicméně do nás, 

spolupracovníků firmy 

– do lidí. 

Tak kupříkladu měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí  roku 2015 

činily v ČR  v průměru 25 018 Kč , v Pardubickém kraji  22 

355 Kč a v naší firmě dosáhly  24 624 Kč. To je ve srovnání 

s krajem o 2 269 Kč měsíčně více. 

 
Vedle nadstandardních mezd máme další výhody: Tak 

například program Znalostní spolupracovníci – podílníci 

na zisku firmy. 

V současné době je v něm 

zařazeno 360 

spolupracovníků, což je 56 

%. V tomto programu se 

každý podílí na zisku firmy, 

a to velkými částkami: za 

rok 2015 připadlo na 

jednoho účastníka 

programu průměrně  37 

700,- Kč. Nad  rámec jeho 

výplaty. 

I když peníze 

jsou velmi 

důležité, 

nejsou vším. 

A proto si 

chválíme řadu 

dalších 

firemních 

výhod. 

Vybíráme si ze čtyř až pěti chutných jídel,  za dvacet až dvacet pět korun. Třicet korun doplácí firma. 

Milan Chládek 
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Milan  Žemlička 

9 

Jiří Bláha 

10 

11 

Helena Křivohlávková 

12 

13 

Simona Havlenová Šárka Veselá 

Věra Kalousová 



 

 

    

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V podstatě 

každý má 

možnost 

získat 

firemní byt. 

Vyřádit se v různých sportech ve sportovním klubu. 
A taky  udržovat kondici v posilovně. 

Máme závodní lékařku se svojí ordinací. 

Stejně jako pravidelnou autobusovou linku 

Jablonné-Klodzko a zpět a to zdarma. 

A pozor: Od dubna 2016 také stejné příspěvky 

na dopravu, za všech směrů, všem dojíždějícím 

spolupracovníkům. 

Motivační příspěvky pro instruktory nových 

spolupracovníků – kanárků, v tisících korun pro 

každého instruktora, jsem zmiňoval už v létě a platí  

samozřejmě i nadále. 

Petr Bodlák 14 

Tomáš Kubíček 

15 Kateřina Borisková 
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0 

MUDr. Daniela Urbanová 

Karel Slavík 
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Sylwia Jankovska 



                                           

    

      

             

         

                                                                                     

 

 

 

                                                                              

                                                                               

Nezapomínáme 

na 

dobročinnost, 

na kterou jsme v 

roce 2015 

věnovali             

3 653 166 Kč. 

Cizí jazyky u nás studujeme zdarma 

Přispíváme na mnoho dobrých účelů: Od 

orlicko-ústecké nemocnice ….. 

….. až po východní Ukrajinu 

Jedna z mnoha dobrých zpráv na konec:  Od 

ledna letošního roku jsme zvýšili podíly 

znalostních spolupracovníků na zisku a od 

července  letošního roku si zvýšíme mzdy. 

A tak: No Fear! S českou firmou více než špičkových 

západoevropských parametrů kupředu! Na plný plyn! 

Renáta Bartošová Jan Kožnar 

21 

22 

23 24 

25 
26 



Nový odběratel není z automobilového průmyslu 

 

Naše nástrojárna vyrábí vstřikovací nástroje pro plasty. Většinou se jedná o zákazníky 

z automobilového průmyslu. Zde je konkurence velmi vysoká. Nároky na dílce jsou velice přísné 

z hlediska tolerancí , vzhledu a  dodávek . Na druhou stranu je tento obor velmi rozšířený a při 

dodávkách se jedná o  vysoký počet výlisků. Naší snahou je rozšiřovat okruh zákazníků a hledat i 

mimo obor automobilového průmyslu.  

V roce v lednu 2015 jsme nabízeli jednomu českému odběrateli soubor forem. Vyrábí a montuje 

akustická a signalizační zařízení kontrolních systémů. Ty dodává do Rakouska , kde sídlí konečný 

odběratel . Jedná se o  stavebnicový systém plastových dílců  s vnitřním elektronickým vybavením . 

To je napojeno na řídicí prvky stroje  a v případě poruchy nebo neočekávané změny dává obsluze 

akustický nebo světlený signál. 

Nabídka v březnu  2015  byla provedena na základě 2 D výkresů a byla pro odběratele zajímavá. 

Rozhodl se nás navštívit a ověřit naši technickou úroveň. Postupně se rozvinul kontakt i na technické 

úrovni, protože tvary dílů bylo nutné upravit a korigovat. Došlo ke konstrukčním změnám .  Během 

půl roku proběhla četná jednání a úpravy.  Na závěr, někdy v srpnu 2015, jsme obdrželi 3D data a 

výkresy ve finální podobě. Je to celkem  23  dílců , což  pro nás znamená  23 nástrojů. I zde jsme 

museli obstát v tuhém konkurenčním boji s dvěma dalšími dodavateli.  

Závěrečné jednání probíhalo s rakouským partnerem. Ten dílce vyvinul, nástroje bude objednávat a 

financovat.  Koncem roku 2015 jsme obdrželi nominaci a návrh kontraktu. Jedná se o 23 forem 

v celkové hodnotě  14,7 mil Kč.  

Začátkem roku 2016 jsme smlouvu uzavřeli a zahájili první etapu výroby. Soubor je rozdělen na 

jednotlivé priority, skupiny, které spolu z hlediska montáže souvisejí. Časově celý projekt je rozložen 

na celý rok. Oproti jiným zákazníkům v tomto případě není nejpodstatnější termín prvních vzorků. 

Zákazník má přesně naplánován termín zahájení sériové výroby. Proto je nutné dodržet požadavek 

zadavatele na termín  - připravenost forem k použití ve výrobě. 

Získání tohoto projektu nám dává příležitost rozšířit okruh dodavatelů a získat odběratele i mimo 

automobilový průmysl. 

 

Václav Vacek, manažer Nástrojárny 

 

 

 

 



Motúčko v zahraničí 

 

V letošním roce se v zahraničí ( nepočítaje Slovensko )  budeme účastnit  celkem 9 výstav. Ve většině 

případů se jedná o naši přímou účast, v některých  tam s námi bude i náš dealer pro danou zemi.  

Seznam těchto výstav uvádím v tabulce níže, nicméně je možné, že nějaké výstavy ještě přibudou.  

Výstavy Motúčka v zahraničí v roce 2016 

výstava město stát 

The ploughing championship Ratheniska Irsko 

Saltex Birmingham Velká Británie 

BJELOVARSKI SAJAM FAIR  Gudovac Chorvatsko 

AGRARIA  Wels Rakousko 

GALA BAU Nürnberg Německo 

SÜMO Messe   Německo 

Generalversamlung I.R.M.S.   Německo 

Eima Bologna Itálie 

Agroalpin Innsbruck Rakousko 

 

Nejvíce si slibujeme od výstavy  Saltex  ve  Velké Británii – Birgminghamu.  Jedná se sice o nejdražší 

výstavu, jaké  jsme se kdy s Motúčkem účastnili ( celkové náklady dosáhnou cca 300 000 Kč ), ale 

doufáme, že se nám takto podaří proniknout na tamní velmi zajímavý trh, který má obrovský 

potenciál. 

 V loňském roce jsme prodali v zahraničí  1164 ks Motúček. Jak jsem psal již v prosincovém 

Občasníku, cílem pro letošek je minimálně 2000 ks.  K  12. březnu 2016 bylo zatím prodáno 303 ks 

Motúček – nejvíce tradičně v Německu, poté ve Francii a Švédsku.   

Takže jak vidno, čeká nás ještě hodně práce.  

 

                                                                                                                                                                 Petr Bodlák 

 



 

 

Do moderního Citrónu patří také špičková manipulační technika 

 

Nová hala Citrón již nějaký čas stojí a těší nás svým moderním vzhledem i přirozeným začleněním do 

okolí. V současné době finišují interní práce před uvedením skladu do plného provozu. Pozadu 

nezůstala ani flotila manipulačních prostředků. Jedná se o supermoderní techniku, se kterou budeme 

bez nadsázky na špici i v této důležité oblasti. Výběrové řízení vyhrála společnost STILL, která již 

dlouhou dobu patří k vedoucím dodavatelům vysokozdvižných a plošinových vozíků, tahačů a 

nejmodernějších systémů intralogistiky. A jaké prostředky to jsou? 

 

Pro odvoz výlisků z lisovny do nového skladu, návoz hmoty do 

lisovny a nakládku kamiónů jsou určeny 4 ručně vedené vozíky 

s nástupní plošinou STILL EXD SF- 20 a užitečnou hmotností 2t. 

K tomu budou jistě platnými pomocníky dva vozíky s volantovým 

řízením STILL RX 20-18 s užitečnou hmotností 1,8t , které zařídí 

vykládku obalů a hmoty. Velkou novinkou pro nás budou 

systémové zakládací vozíky. Jejich hlavní funkcí bude 

zaskladňování výlisků, obalů a hmoty do regálových systémů až 

do výšky  15 m. Obsluhy těchto vozíků projdou náročným 

teoretickým i praktickým zaškolením, aby byl přechod na tuto 

novou technologii bez problémů. V nové hale je také vybudována 

moderní nabíjecí stanice pro tyto vozíky. Zástupce společnosti 

STILL byl z její úrovně nadšený a bude ji  prezentovat a publikovat 

v odborných časopisech. 

 

Nejdůležitější je samozřejmě bezpečnost. Každý řidič má pověření k obsluze na konkrétní vozík a 

osobní čip. Bez něj není možné s vozíkem nijak manipulovat a vylučuje to jeho neoprávněné 

používání. Vozíky jsou dále vybaveny senzory a čidly proti nárazu. Veškerá pracovní činnost bude plně 

monitorována a riziko mimořádných situací bude sníženo na minimum. 

 

 Jaroslav Toman 



S Motúčkem na Zemi živitelce 

 

V posledních dnech letních prázdnin, kdy si ještě ti školou povinní užívají posledních chvil volna, jsem 

jako nový spolupracovník firmy vyrazil na výstavu s Motúčkem.  Do kraje Jihočeského, do Českých 

Budějovic. 

 

Tamní Země živitelka dosahuje svým jménem do všech koutů naší země, ale byl jsem přiveden 

k úžasu hned při vjezdu do areálu výstaviště, o jak významnou akci se vlastně jedná. 

Zmatky organizátorů při identifikaci firmy, našeho určeného výstavního místa, problémy 

s parkováním, to vše mě zase hezky rychle uvedlo do reality. I podle těchto znaků bylo jasné, že se 

jedná o velkou akci. 

 

Nicméně všechny věci jsme s očekáváním měli z vozíku vybalené a na místě nachystané velice rychle, 

oproti dalším vystavovatelům. Prezident republiky prohodil pár úvodních slov hned na pódiu 

nedaleko našeho stánku a už to všechno začalo. První nával lidí -  a my měli hned co dělat. Otázky a 

dotazy prvních návštěvníků se týkaly všeho -  některým šlo odpovědět těžko, někteří kolemjdoucí jen 

žasli nad naším vynálezem, někteří přímo žádali o zkušební jízdu. Davy lidí se úzkými uličkami 

výstaviště hrnuly oběma směry, každý nahlížel do všech stánků a všem bylo potřeba nabídnout 

představení našeho Motúčka v plném rozsahu. První den byl opravdu vyčerpávající! 

 

Další dny také nebyly oddychové a zájem lidí neochaboval. Objednávek přímo na místě přibývalo, 

slunce a tepla neubývalo, počet návštěvníků našeho stanu zůstával beze změny. Takto to pokračovalo 

pořád dál, den za dnem. S okolními vystavovateli jsme se během šesti výstavních dní stihli seznámit, a 

dokonce i oni prokázali zájem o Motúčko.  

 

Povědomí o našem produktu sahá opravdu daleko, s přibývající účastí na podobných akcích pak stále 

roste.  

 

Zúčastnit se takovéto jedné výstavy bylo pro mě skvělou zkušeností a pro Motúčko samotné další 

z řady vydařených prezentací. 



 

 

Martin Lička, manažer 

 

Strojní údržba 

 

 V krátkosti bych chtěl představit strojní údržbu tak, jak ji vidím za dva roky svého působení. 

 Bez vstřícného přístupu od vedení firmy by se jistě nepodařilo zajistit nové strojní vybavení, které 

nám ulehčuje každodenní práci při opravě strojů a zařízení. Mohu začít úderovými klíči cca za 17 

000Kč, přejít k několika momentovým klíčům, k nové hydraulické pumpě a čeho si nejvíce cením, 

nového svářecího stolu za bezmála 100 000Kč. Jde však i o drobnosti, jako je organizer pro členění 

drobného materiálu, nové prostory pro sklad ND a plánované prostory v nově budovaných 

prostorách NT. Ve výhledu je nové vybavení pro ukládání nářadí. Vše nám nějakým způsobem 

ulehčuje každodenní plnění pracovních úkolů.  

 

Pro mne je však největší výzvou práce s lidmi. Vytvořit z pulzujícího kolektivu pevný a stabilní kádr je 

běh na dlouhou trať. Nemyslím si, tak jako někteří spolupracovníci, že údržba je poslední zastávka.  

Kvalitní údržbář je odborníkem na stroje a zařízení celého podniku. Nemohu se ptát, zda rozumí 

hydraulice, pneumatice nebo lisům. Můžeme spolu se zkušenými údržbáři učit ty mladší 

spolupracovníky.  Jen málokterý pětadvacetiletý údržbář bude mít zkušenosti čtyřicetiletého. Přesto i 

tyto mladé lidi na začátku jejich profesní dráhy musíme chválit. Osobně si myslím, více chválit než 

kárat. Je to o každodenní práci s lidmi, o určování pravidel a jejich vymáhání.    



Věřím, že se zlepšila spolupráce s ostatními středisky. Pro lisovnu se snažíme dobu oprav co možná 

nejvíce zkracovat. Tím přispíváme k plnění jejich úkolů, které jsou i pro nás důležité. Nemohu však 

pominout i naši zámečnickou práci, výrobu různých stolků, regálů, mříží a práce pro Motúčko. 

V současnosti má strojní údržba 12 údržbářů, kteří zajištují vaše každodenní potřeby.  

 

Slovo závěrem. S chutí jít společně vstříc výzvám. Konstruktivně diskutovat se spolupracovníky jiných 

středisek a  při pohledu zpět na svoji práci si říct -  tak tohle se nám podařilo.  

 

Vladimír Mejta, vedoucí strojní údržby 

 

Největší boom pro Motúčko je jaro 2016 

Objednávky přicházejí ze všech stran, prodeje rostou … 

 

Ťukáme na dřevo se slovy, vyplatila se ta dřina! Jsou to roky tvrdé práce celého týmu, které 

poslední měsíce měříme tím, jak dlouho uplyne výrobní řada další a další tisícovky Motúček. 

Zatímco první tisícovka Motúček se vlekla dva roky, druhá už jen rok a ta desátá tisícovka 

byla otázkou už jen čtyř měsíců. Výroba Motúček neustále navyšuje a my jen čekáme, až 

přijde období, kdy vyrobíme a prodáme celou tisícovku Motúček za jediný měsíc. Letošní jaro 

by se tomu mohlo docela reálně přiblížit. Aby také ne!  

 

Desetitisící Motúčko jsme oslavili v září 2015 a po pár měsících na jaře 2016 razíme na 

Motúčka již výrobní čísla přesahující číslici dvanáct tisíc. Přitom největší boom očekáváme 

v dubnu a květnu, a to jak z tuzemska, tak ze zahraničních trhů, kde zájem o náš produkt 

každým rokem sílí. 

 

Povědomí o Motúčku je již dosti velké. První velká věc, která o nás dává vědět, je samo 

Motúčko v rukou spokojených zákazníků. To je obrovská reklama, která prostě funguje a 

netřeba ji popisovat. Další významné aktivity jsou zatím nejrozsáhlejší reklamní kampaň, 

kterou jsme zacílili na televizního diváka sledujícího hobby pořady s různou zahradní 

tématikou. Podařilo se nám za minimální náklady různých last minute dostat do hlavních 

televizních stanic, a to ČT1, Nova a Prima. Byli jsme tak v pořadech Rady ptáka Loskutáka, Po 

lopatě v Receptáři a také v opakovačce Vychytávky Ládi Hrušky. Vedle toho inzerujeme 



v různých časopisech zaměřených na zahradu, chov domácího zvířectva, hobby a třeba také 

koňáky a včelaře. Potenciál je prostě obrovský. Snažíme se oslovit napříč celou řadu různých 

profesí, zájmů a potřeb.  

 

Vrchol všeho snažení je však živá prezentace Motúčka na veletrzích. I toto je činnost, kterou 

provozujeme několik let, se stále větším zájmem návštěvníků výstav. Je v podstatě 

pravidlem, že z výstavy vozíme uzavřené objednávky od lidí, kteří se rozhodli koupit Motúčko 

přímo na veletrhu, a dále pak asi 14 dní dobíhají objednávky, které se odkazují na show z té 

dané výstavy. 

 

To vždy potěší každého, kdo si tu práci s prezentací dal. Výstavy trvají většinou jeden až tři 

dny. 

 

Staňte se i vy členem našeho Motúčko teamu a podpořte náš tým vaší dávkou energie na 

jedné z výstav, které v průběhu roku 2016 plánujeme. Info o termínech výstav jsou 

zveřejněny na nástěnce Motúčka před rampou v areálu IB a termín si můžete rezervovat 

v obchodní kanceláři D5. 

 

Přidejte se i vy do našeho týmu… 
 

 
 

                                                                                                                                                                              

Milan Žemlička, Marketing a prodej 
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Dokončení nového skladu „CITRON“ 

 

Po ročním odloučení od sídla IB v Jablonném nad Orlicí jsem se vrátil z externích skladů divize 

obchodního oddělení v Žamberku. Jsem mile překvapen, jakou změnou proběhla přestavba 

skladového hospodářství NT. 

 

V nové skladové hale „CITRON“ je dostatek skladového prostoru, vše je moderní a přehledné, 

samozřejmostí jsou 14m vysoké úložné regály. Jsou zde vybudovány pěkné kanceláře, včetně 

sociálních zařízení, a celá hala je tepelně temperována. Po ukončení úklidu po stavebních pracích       

se nám zde bude dobře pracovat.  

 

V měsíci dubnu se má spouštět zakladačový systém od firmy STILL, který  zajistí přesné ukládání na 

úložné pozice. Jeho nedílnou součástí je i dodržování zákaznických požadavků na čistotu a FIFO( First 

In, First Out, což se do češtiny zpravidla překládá jako první dovnitř, první ven.) Dle informací montážních 

techniků je manipulace s vozíky snadná  a lehká, což ocení hlavně skladnice – ženy. Jsou zde zřízena 

tři nakládková okna pro velkokapacitní vozidla, jedna rampa pro dodávkovou přepravu a dále další 

dvě na vykládku prázdných obalů a palet pro uložení v přilehlém skladu „POMERANČ“. Podle stavební 

dokumentace bude okolí skladu upraveno, příjezdové cesty vydlážděny zámkovou dlažbou a stávající 

mini „skládečky a přístřešky“ se strhnou. Vše by mělo být přehledné a hlavně snadno 

kontrolovatelné. 

 

Přeji si, abychom rozjíždějící začátek provozu a organizaci společnými silami zvládli, aby se nám 

v novém prostředí dařilo, vážili si jej a udržovali vše v pořádku. 

 Pak se zde můžeme cítit  jako  doma ve svých garážích či kutilských dílničkách. 

 

Šulc Luboš, logistika 



Spokojený zákazník … 

 

 Spokojený zákazník znamená  pro obchodníka  to nejlepší, co  si může přát … Ať  je to  obchodník  

s elektrem, látkami, potravinami  a dalším a dalším druhem zboží.  

 

 Já  mám tu možnost  být i na straně druhé, tedy na straně obchodníka . Ráda  se podělím o  tzv. 

reklamaci zákazníka na sendvičovač  I-13 , který  patří mezi  naše  Top výrobky (nejen ve vzhledu a 

kvalitě) .Zákazník  si stěžuje , a dal  si i tu práci  mi poslat fotky, že je velice nespokojený  s kvalitou 

tohoto výrobku, jak se mu  vyrobené sendviče  trhají,  vyteklý  sýr . Sendvičovač poslal k nám do 

firmy,  já osobně jsem si ho vyzkoušela – upekla sendviče a výsledek dobrý.  Teď ještě  zbývá o tom 

přesvědčit zákazníka .  Zavolala jsem mu , vysvětlila  postup ( jako kdyby  upečení sendvičů byl  oběd  

o 12 chodech ). Po několika dnech mi přišel od zákazníka email s dotazem, jakou značku toustového 

chleba používáme ? A to mě fakt už  tzv. dorazilo , ale heslo „náš zákazník   - náš pán“ stále platí a 

bude platit. Ale ať už to  shrnu – zákazník  se omluvil, že nakupuje potraviny  v levných řetězcích  

(nebudu zde jmenovat , ať jim nedělám „ dobrou“ reklamu)  a výsledek je již dle jeho představ… Je 

hodně zákazníků , kteří reklamují výrobek , i když je chyba v nich , a k tomu jim velice dobře nahrávají 

různé pořady a časopisy o jejich právech.  

 

A tak , aby  se řady našich spokojených  zákazníků rozšiřovaly,  i pro rok  2016 naše obchodní divize 

připravila několik novinek.  

 

 Jedná se o výrobky  v řadě vysavačů , kde již od  září 2015 se nesmějí vyrábět  vysavače  

s příkonem nad 1500 W  . V naší nabídce jsou vysavače od příkonu 700 W   - 1200  W  , 

které se liší cenou a  výbavou. Z posledních modelů je  to např. vysavač Dynamic  B-4507 

s příkonem 1000 W  , který je vybavený vysoce efektivním motorem anebo vysavač  

Mouse B -4521 s příkonem 1200 W  , který je vzhledově malý  a určen pro 

menší domácnosti,  koleje atd. 

 

V našem sortimentu nově  najdete indukční  vařiče, zavařovací 

hrnce , nové designové konvice, vlasovou techniku. 

 

Navštivte naši podnikovou prodejnu , kde jsou  pro vás všechny novinky vystavené a  různé akční 

nabídky připravené. 

Blanka Doskočilová – divize D5 



Půlsplnění 2016 

 

Změna je život a život je změna.  

Půlsplnění  klasickou formou v červnu ve Filipínu 

se již vyčerpalo. Zkusme tedy něco nového. 

 Sejděme se v sobotu 11. června na Suchém 

vrchu, ale ne tak, že nás tam můj spolužák Míra 

Kyllar vyveze klimatizovaným autobusem. 

Zaútočíme na vrchol, který podle geo-

paleontologů v druhohorách býval více než pět 

tisíc metrů vysoký a dosud mu zbývá – a na tom 

trvám – rovných 1.000 m, hned z pěti směrů. 

Já jsem si vzal na starost útok s četou silničních cyklistů. V době prezenční vojenské služby jsem býval 

náčelníkem štábu dělostřeleckého oddílu a mám ještě jakési poslední zbytky plánovacích návyků. 

Útok tedy povedeme takto: 

1. Hlavní bodáková síla (tak se vojenskou hantýrkou označují všichni ti, kdo skutečně bojují), vyrazí od 

Recepce IB v sobotu 11.června 08:00. 

2. Zámyslem velitele (vojáci z nějakých důvodů nemají úmysly, ale zámysly) je plynulý pohyb po trase: 

Jablonné Recepce IB-Bystříček-Tři prdy-Kalhoty-Horní Čermná-Nepomuk-Výprachtice-Hoblovna-

Čenkovice-Čenkovský Kříž-Orličky Škola-Jamné U Tisu-Jablonné-Dolní Kravín-U Borku-náměstí  

5.května 

Délka trasy: 31,2 km, tempo: turistické. Následuje velká zmrzlina u Brožků (platím). 

Poté vyzvednutí cyklistů, kteří chtějí jet pouze kratší trasu (vojenskou  hantýrkou Zpětný odřad). 

3. Zpětný odřad  tedy vyzvedneme opět u Recepce IB a to  v 10:45. 

4.Dalším zámyslem velitele je plynulý pohyb po trase: 

Jablonné Recepce IB-Hradiska-Orličky-Čenkovský Kříž-Červenovodské Sedlo-Hvězda-Suchý vrch 

Délka trasy: 15 km, tempo: turistické, ETA Suchý vrch: 11:55, Začátek rautu: 12:15. 

Uvedenou trasu jsem projel v mládí mnohokrát. Vícekrát na motocyklu, než na kole. Ale jak let 

přibývá, dávám přednost pohybu a kolu.  

V Orličkách a Čenkovicích jsem o prázdninách pravidelně pracoval jako místní listonoš. Byla to 

prima změna – oproti brigádám na stavbách tu byla určitá volnost, styk s mnoha lidmi a krásná 

krajina a příroda. Hezké holky na prázdninách. A pak – to krásné povolání! Pošťák v těch dobách plnil 

sny mnoha lidí a přinášel dopisy rodičům od provdaných dcer, od synů na vojně a dvojicím milých 



navzájem. Lidé na mě čekali, někdy vyhlíželi nebo šli i naproti. Důchodci se těšili na důchod, který 

jsem jim nosil, v konzumech byli zase rádi, že jim odnesu tržbu a nemusí ji hlídat.  

Čenkovice a Orličky byly v té době už jeden doručovací obvod a pošta byla pouze v Orličkách. 

Začínal jsem o půl šesté, kdy přijel kurzovní oplechovaný Anton, do sedmi roztřídil poštu, noviny, 

peníze, malé baličky a po sedmé vyrážel obložen třemi napěchovanými koženými brašnami  na vlastní 

motorce  za vlastní benzin směr Čenkovice po spojce, kterou spolu jedenáctého června dvakrát 

projedeme. 

 Bylo to někdy koncem července roku 1977 a já po sedmé ráno spěchal zmíněnou spojkou do 

Čenkovic. Od Orliček projedete kolem pily po levé straně, pak následují tři pravoúhlé zatáčky a poté 

jedna táhlá, pravotočivá. Nic zlého netuše jsem do ní vjel jako už stokrát předtím, když tu se na mne 

vyřítil zcela na mé straně modrý náklaďák  Praga S5.Řidič si krátil cestu  říznutím zatáčky svojí levou 

stranou a kvůli  vycházejícímu slunci nad Suchým vrchem mě evidentně vůbec neviděl. Zbývala mi asi 

tak jedna vteřina. Z ní, jak vědí dopravní psychologové, nejméně půlvteřinu  v takovém případě 

proflákáte úlekem a za zbývající půlvteřinu už toho moc nenaděláte. Stihl jsem tak akorát strhnout 

motocykl trochu doleva ve snaze se mu vyhnout, ale bylo to málo. Střetu se nedalo zabránit a 

namísto do jeho pravé části – což byla původní trajektorie - jsem se napálil do levé části jeho masky. 

Jel jsem asi šedesát, espětka jela z kopce tak sedmdesát – čelní srážka nechráněného motocyklisty 

s náklaďákem v potkávací rychlosti 130 km/h znamená jistou smrt.  

Nevím dodnes, co a jak se pak přesně pak stalo, ale napevno se domnívám, že tu zaúřadoval 

Anděl ze sousedního údolí, který pomáhal už našim evangelickým předkům. Nějakým zázrakem jsem 

v milisekundě srážky vyletěl z motocyklu, zřejmě přeletěl přes čumák auta a přitom břichem urval 

pravé tykadlo, kterým jsou espětky  pro lepší orientaci řidiče vybaveny, levou nohou mu vykopl světlo 

a přistál v prachu na druhé straně silnice. Motorka se zase nějak zázračně naplacato prosmekla pod 

autem a skončila nedaleko mě. Teprve teď řidič zareagoval a dupl na brzdy. Vyběhl z kabiny celý 

sinalý v děsivé hrůze, že zabil člověka. To už jsem se sbíral ze škarpy a s velkým povděkem zjišťoval, že 

můžu vším hýbat a kromě bleskurychle otékajícího kotníku levé nohy, odřeného břicha, kalhot a 

košile na cáry, mi, zaplať pánbůh, nic není. S řidičovou pomocí jsem doskákal do kabiny a vyrazili jsme 

do Jablonného k doktorovi. Jak to v těch dobách bývalo, čekárna jak by nabil, ale jako oběť dopravní 

nehody jsem se dostal na řadu hned. “No, to je pěkný!“ upřímně se podivoval nad asi trojnásobným 

kotníkem doktor Svoboda. „To se jen tak nevidí!“  Grify starého praktika ho chvíli osahával  a pak 

vyřkl rezultát: „Zlomený to nemáš. Je to jenom obrovský výron! A to byla tvoje motorka?!“ zajímal se, 

protože v těch dobách to nebylo jako dnes, že máme všeho nadbytek a hmotné nestojí za řeč. 

Motorka byla tenkrát velkým majetkem. „No, patří mému otci,“ odpověděl jsem.“ Tak to bude mít 

táta radost!“ ohodnotil lékař a hlásil telefonicky dopravní nehodu místnímu náčelníku VB.  „… a 

nakonec tady máme tři obrovské tašky pošty, pane Unčovský,“ sdělil mu závěrem. „No, ale co my 



jako Veřejná bezpečnost budeme dělat s neroznesenou poštou?! Přeci ji nebudeme sami roznášet?!“ 

děsil se náčelník. „To já nevím, pane Unčovský, nejlepší, když ji pošlete poštou!“ poradil mu doktor 

Svoboda a vesele se zasmál nad tím, jak dobrý situační vtip se mu podařil. 

Za týden jsem k doktorovi  doskákal po jedné noze opět – tentokrát, abych se nechal, ač 

zdaleka ještě práce neschopný, uschopnit. Nechtěl jsem  dělat problémy řidičovi, který mě sejmul. 

Více jak týden neschopnosti znamenalo tenkrát, že případ by šel k soudu, a to jsem mu způsobit 

nechtěl. Byl slušný, moc se omlouval, a co bylo na motorce rozbitého, nechal spravit a vyrovnal i 

kalhoty a košili. 

Jestli já jsem svůj dluh vůči Andělovi ze sousedního údolí splatil, to nevím.  

Asi ne, a tak se o to musím ve zbývajícím čase vehementně snažit! 

 

                                                                                                                                    Kvido Štěpánek 

 

Půlsplnění 2016 - Výlet na Suchý vrch 

 

 Ráda bych pozvala všechny milovníky pěší turistiky a krásné přírody nebo prostě všechny ty, 

kteří chtějí prožít pohodovou sobotu v příjemné společnosti.  

Sejdeme se 11.6.2016 v 9:30 u Isolitu-Bravo a naším cílem bude pokořit Suchý vrch, kde pro nás již 

bude připravena odměna v podobě rautu.  

 Budeme sledovat zelenou turistickou značku směr Jamné nad Orlicí. Pokud nám bude počasí 

přát, od kříže nad Jablonným se nám naskytne nádherný výhled nejen na samotné Jablonné, ale i na 

Sobkovice,Mistrovice a Bukovou horu. V Jamném se zastavíme u památného tisu a pokračovat 

budeme k penzionu Pod Suchým vrchem. Zde na nás bude čekat orosená sklenice piva, abychom 

nabrali síly k dalšímu výstupu. Cesta nás dále zavede k vodojemu pod lesem (rovněž krásný výhled). 

Odtud budeme pokračovat až k místu, kterému se říká U pěti bratří. V minulých dobách zde rostlo 5 

mohutných srostlých buků. Po zelené pokračujeme dále až na lyžařskou trasu, po níž se dáme k 

trkači, který zdarma zásoboval Kramářovu chatu, dominantu Suchého vrchu, vodou. Byl v místech, 

kde nyní vede elektrické vedení do chaty. Poté přijdeme na silnici, po které odbočíme vlevo a 

budeme v cíli.  

Celá trasa měří 9 km a zdoláme převýšení  556 metrů. Těším se na vás. 

 

Kyllarová Eva 

 



Poběž s námi na Suchák 

Pozvánka na nevšední výběh od Citrónu až na vrchol 

 

Vážení kolegové, milí běžci, sportovní nadšenci. Zvu vás tímto na nevšední hostinu, která bude přibližně 

necelou hodinku pomalého běhu od naší továrny. A bude to skutečně nevšední zážitek … 

Pojďme si udělat krásné dopoledne tím, že ty kalorie, co na nás budou čekat na kopci, odbouráme ještě 

dříve, než si je zasloužíme. Cesta není moc dlouhá, je to asi jen 8 km a takový běh zvládne každý, kdo pro 

sebe chce, něco udělat.  

V polovině cesty bude připraveno malé překvapení v podobě občerstvovačky. V případě nouze bude povolen 

i mírný doping. Na kopci nad Jamným a to přesně u ředitelovy zahrádky, se bude podávat Kvidova bezová 

šťáva z místních luhů a hájů vyrobená v našem Jablonském Gurmánu. Na občerstvovačku bude rozhodně 

dost času, takže tam přibrzdíme. Dá se tedy říci, že to poběžíme na dva zátahy, takže se skutečně není nutné 

obávat nezdaru. Rozhodně nebudeme závodit, ale poběžíme pro radost. Počítejte s tím, že Kvido nebude 

doma, určitě bude někde vyjetý na kole, a tak si budeme moci na chvíli i lehnout do trávy a odpočinout … 

Každý kdo vyběhne na Suchák touto stezkou, obdrží pamětní medaili se zápisem nultý ročník běhu do vrchu: 

„IB-Suchák 2016“. 

Co pro to můžete udělat? 

Stačí, když přijdete v den 

půlsplnění v 10:20 hodin na 

recepci IB. Domluvíme se na 

průběhu samotného běhu a 

pomalu vyrazíme na vrchol. 

Start výběhu odhaduji na 

10:30 hodin a i s menšími 

zastávkami na občerstvení 

odhaduji dosažení vrcholu 

těsně po 11:30 hodin. 

Případné dotazy směřujte 

prosím přímo na mě. Pokud by 

chtěl někdo potrénovat a vyzkoušet si výběh předem, můžeme se dohodnout a vyrazit kdykoliv … 

Těším se na nevšední zážitek se všemi, kteří se nebojí pro sebe něco udělat! 

„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se,“ aneb, jsou chvíle, kdy to člověk vážně dělá hlavně pro radost. 

 

Milan Žemlička, Občasný sporťák 



Na Suchý Vrch s horskými koly 

 

- Délka cca 22 km 

- Předpokládaná průměrná výletní rychlost 12 km/hod. 

- Odjezd od IB v 10-00 hod. 

- Předpokládaný čas dojezdu na SV 12-00 hod. 

- Celkové stoupání 750 m 

 

Jan Kožnar, vývoj 

 

Trasy na Suchý Vrch 

 

 



Propozycja trasy rowerowej z Międzylesia na Suchy vrch 

 

Nie tylko na rowerze ale takrze motocyklem enduro bądz quadem możemy sie dostać na 

półspełnienie. Tym razem jest ono zorganizowane na tak zwanym Suchaku.Wyruszymy z  międzylesia 

z rynku o godzinie 9:30 -grupę poprowadzę ja :) i udamy się w kierunku na trzy dworki, a następnie 

szutrową drogą pomiędzy polami świetnie nadającymi się do do takiej przejażdżki wyżej 

wymienionymi środkami lokomocji  w kierunku granicy. Podczas jazdy toważyszyć nam będą 

niezapomniane widoki na polską stronę naszych pięknych gór oraz okolic kojażących się z 

niezapomnianymi przeżyciami. Po kilku terenowych kilometrch dojedziemy jednak do drogi 

asfaltowej nr. 33 którą będziemy musieli dojechać przez Boboszów do granicy . Po jej przekroczeniu 

udajemy się w stronę Bożikovic Dolnych .Wedłuch załączonej mapy skecamy w prawo i trzymając się 

planu dostaniemy się na Suchak gdzie odbędzie się półspełnienie- powodzenia. 

 

 

 

Gustaw Oppeln, Plánovač D1 



PŘEČETLI  JSME  SI  A  OSLOVILO  NÁS … 
 
…  výstižné a vtipné novoroční přání pro rok 2016  P. Dr. Z. Czendlika 
 
    Abych nikoho neurazil, nepřeji lidem, ale postavičkám z betléma. 
    Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na všechny kolem, 
    oslům, aby nebyli paličatí a tupí, 
    ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším pastýřem, 
    pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou tak tupé, jak vypadají, 
    andělům, aby méně létali a víc chodili po zemi mezi lidmi, 
    králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě 
    a Svaté rodině, aby našla teplé místo v srdcích lidí. 
                                                                                                              www.farnostla.cz 
 
… vyhlášení Svatého roku milosrdenství 2016 papežem Františkem 
                                                                                                               www.tisk.cirkev.cz 
 
… poselství k miléniu tibetského duchovního vůdce dalajlámy 
 
              Návod pro život: 
 

1. Vezměte v úvahu, že velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování. 
2. Když prohrajete, nenechte si ujít ponaučení, proč. 
3. Držte se tří R  - respektu vůči sobě 

                           respektu vůči ostatním 
                           responsibility = zodpovědnosti za svoje činy 

4. Pamatujte, že když nedostanete to, co chcete, je to někdy skvělý zásah štěstí. 
5. Naučte se pravidla, abyste věděli, jak je správně porušit. 
6. Nedovolte, aby malé neshody zranily velké přátelství. 
7. Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, udělejte okamžitě kroky k její nápravě. 
8. Každý den buďte nějaký čas o samotě. 
9. Otevřete svoji náruč změně, ale nevzdávejte se přitom svých hodnot. 
10. Pamatujte, že mlčení je někdy nejlepší odpověď. 
11. Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci těšit 

z něho podruhé. 
12. Milující atmosféra ve vaší domácnosti je základem vašeho života. 
13. Při neshodě s vašimi milovanými řešte pouze přítomnou situaci. Nevynášejte na světlo 

minulost. 
14. Sdílejte svoje poznatky. Je to způsob, jak dosáhnout nesmrtelnosti. 
15. Buďte jemní k Zemi. 
16. Jednou do roka se vypravte někam, kde jste nikdy předtím nebyli. 
17. Pamatujte si, že nejlepší vztah je ten, ve kterém vaše vzájemná láska je větší než vaše 

vzájemné potřeby. 
18. Posuzujte svůj úspěch tím, čeho jste se museli vzdát, abyste ho dosáhli. 
19. Přistupujte k lásce i vaření s hravou, bezstarostnou odevzdaností. 

 
                                                                                                                           www.mojepravdy.cz 

… podle čínského kalendáře nastal rok ohnivé Opice 2016   
                                                                                                                                          www.horoskopy.cz 

 

http://www.farnostla.cz/
http://www.tisk.cirkev.cz/
http://www.mojepravdy.cz/
http://www.horoskopy.cz/


Sousedé blízcí, či vzdálení? 

aneb 

Česko –polské vztahy v průběhu staletí 

 

Úvod: 

Česko a Polsko jako sousedské země mají mnoho společného – nejen slovanský původ, ale i polohu 

ve střední Evropě, tradičně ovlivňovanou ze západu Německem a z východu Ruskem.  

Ve 20. století sdílely Česko a Polsko podobný osud – v roce 1918 se zařadily po bok národů vítězných 

v 1. světové válce a po staletích útlaku získaly samostatné státy, které se staly součástí spojeneckého 

systému Francie. 

Nacismus a následně 2. světová válka přinesly velké utrpení a opětovnou ztrátu samostatnosti. I 

v této době bojovali Čechoslováci a Poláci  na straně Spojenců a zvítězili. 

Obnovená nezávislost v roce 1945 netrvala příliš dlouho – obě země se záhy staly součástí 

sovětského bloku a později členy RVHP / 1949/ a Varšavské smlouvy /1955/. 

I po rozpadu východního bloku šly obě země stejným směrem – do NATO /1999/  a EU /2004/. 

 

Česko-polské vztahy: 

V oblasti za  polskou Vislou se zřejmě rozkládala pravlast Slovanů, kteří v 6.století ovládli další 

evropské území. 

V polovině 10.století vznikl polský stát sjednocením kmenů / Polané, Slezané, Vislané aj./ pod dynastií 

Piastovců.  

Polský kníže Měšek I. /962 – 992/ po sňatku s Doubravkou, dcerou českého knížete Boleslava I., přijal 

křest. 

 Jejich syn  Boleslav I. Chrabrý ovládl Moravu a na čas i Čechy / českým knížetem 1003 -1004/, dosáhl 

zřízení arcibiskupství /1000 – Hnězdno/ a v roce 1025 získal královský titul.  

Přemyslovci v 10.století dokončili sjednocování knížectví v Čechách a za Boleslava I./ 915-967/ a 

Boleslava II. /967-999/ pronikli na Moravu, připojili část Slovenska a polské Krakovsko. Tyto země 

byly znovu ztraceny rozšířením polské nadvlády po r.1003. 

Poté, co Piastovci skoncovali s kontrolou českých knížat nad Krakovskem, stala se na několik desetiletí 

předmětem sporů Morava a následně na dlouhou dobu Slezsko. To se sice v polovině 11.století 

dostalo pod polskou kontrolu, ale polští panovníci měli odvádět z této držby pravidelný poplatek 

českým knížatům. K zániku této povinnosti došlo na počátku 12.století. 

V raném středověku došlo k několika válečným střetnutím Piastovců s Přemyslovci. Jedním 

z nejvýznamnějších vpádů bylo tažení Břetislava I./ 1034-1055/ v polovině 11.století, během něhož 



došlo k vyplenění části polského území včetně hnězdenské metropole a k odvezení ostatků svatého 

Vojtěcha / 2.pražský biskup, Slavníkovec/ z Hnězdna do Prahy. 

V pozdějších dobách byli čeští panovníci stabilním spojencem Řádu německých rytířů a jejich činnost 

byla namířena proti Polsku. Známá je však i účast českých oddílů s Janem Žižkou z Trocnova  na 

vítězné polsko-litevské straně v bitvě u Grunwaldu / 1410/. 

Václav II. /1278-1305/vybudoval silné postavení ve Slezsku a v Polsku. Postupně získal ztracené 

Kladsko, Bytomsko, Opolí, Těšínsko a Krakovsko. Po sňatku s polskou princeznou Eliškou Rejčkou se 

stal roku 1300 polským králem. Provedl rozsáhlé správní reformy a přispěl k modernizaci a integraci 

polských zemí. Prosazoval původem české a německé úředníky, což způsobilo nepopularitu jeho 

vlády a polská reprezentace se postavila proti následnictví jeho syna. 

 Václav III./1305-1306/ se pokusil udržet Polsko, byl však v Olomouci zavražděn. 

V roce 1335 v maďarském Visegrádě se český král Jan Lucemburský, polský král Kazimír III.Veliký a 

uherský král Karel I.Robert dohodli na obchodní a politické spolupráci a na věčném přátelství. 

Ve 14.století za vlády Karla IV./ 1346-1378/ se Slezsko stalo součástí zemí Koruny české. 

Nositelem významných kulturních vlivů v Polsku se v té to době stala Karlova univerzita/1348/ – 

kontakt s novým evropským myšlením včetně kritiky církve. 

Husitské učení i spanilé jízdy našly v 15.století u polské šlechty živý ohlas a zájem, z něhož vzešlo úsilí 

o sblížení s jagellonským Polskem, protože byl v něm spatřován spojenec proti Zikmundovi. 

Vyvrcholením zájmu byla nabídka české koruny Jagelloncům. 

Jejich nástup na český trůn – Vladislav Jagellonský /1471-1516/, Ludvík Jagellonský /1516-1526/– 

znamenal pokles královské moci a její úpadek. 

Již před Bílou horou / 1620/ byla zaznamenána rozsáhlá náboženská a učenecká emigrace z českých 

zemí do Polska – J.A.Komenský v Lešně, P.Stránský v Toruni … 

Císařovna Marie Terezie / 1740-1780/ ve válkách o rakouské dědictví s pruským Fridrichem II. trvale 

ztratila Kladsko a větší část Slezska ve prospěch Pruska. 

Dělení polsko-litevského státu otevřelo možnosti pro přímý kontakt mnoha Čechů a Moravanů s částí 

polských zemí – původem čeští úředníci působili v Haliči ve státních službách. 

V 19. století byly vzájemné vztahy určovány rozvojem českého a polského národního hnutí. 

Užší spolupráce byla navázána v roce 1848, kdy klíčovou roli sehrál Slovanský sjezd, později jednání 

rakouského říšského sněmu ve Vídni a v Kroměříži. 

Česko-polské vztahy probíhaly v rámci územních sporů / 1918-1920,1938/ o Těšínsko. S konečnou 

platností byl spor ukončen česko-polskou smlouvou v roce 1958. 

Situace po mnichovské dohodě /1938/ nakonec Polsko využilo k uspokojení svých územních nároků 

v československém Slezsku, Oravě a Spiši. 



Po zřízení protektorátu Čechy a Morava / 1939/ se však právě Polsko stalo prvním cílem uprchlíků 

z Čech a Moravy. 

I po 2.světové válce /1945/ se objevily sporné otázky týkající se průběhu vzájemné hranice. 

Novinkou byla skutečnost, že polské území po připojení Dolního Slezska a Kladska začalo také tvořit 

severní hranici Čech. Vzájemné vztahy byly brzy určeny náležitostí obou zemí do sféry sovětských 

zájmů a poté do „socialistického tábora“. Rozvíjení „bratrských“vztahů naráželo v poválečných 

desetiletích jak na negativní stereotypy v každodenním životě, tak i na problémy destabilizace 

komunistické vlády v jedné z těchto zemí. Účast polských sil na okupaci Československa /1968/ je 

toho nejznámějším dokladem. Polská opozice však s československým obrodným procesem 

sympatizovala. 

Zejména v 80.letech bylo Československo mluvčím tvrdého postupu proti polské opozici. 

Uzavření hranice s Polskem omezilo česko-polské kontakty. Skutečností je fakt, že se československé 

státní propagandě podařilo u podstatné části  našich občanů vzbudit nepříznivý vztah k polskému 

opozičnímu a stávkovému hnutí./ 1980- Gdaňsk – stávka- odborová organizace Solidarita – v čele 

Lech Walesa/. 

Po roce 1989 obě vlády přikročily k rozvoji vzájemných vztahů na všech úrovních, došlo k významným 

kontaktům mezi polskou a českou opozicí, do Československa proudilo z Polska mnoho informací, 

moderní vědecká literatura aj. 

Po počátečním rozvoji po roce 1989 česká vláda zapochybovala o smysluplnosti regionální 

spolupráce. Teprve hospodářské potíže v 2.polovině 90.let  ji přiměly k zájmu o rozvinutí této 

spolupráce – vzájemné návštěvy, přeshraniční spolupráce, kulturní oblast, euroregiony… 

Novodobá Visegrádská trojka – ČSFR,Polsko,Maďarsko – vznikla roku 1991  s cílem spolupráce při 

přechodu od totality k demokracii. Po rozdělení ČSFR se označení změnilo na Visegrádská čtyřka – V4 

– Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko. 

 

Témata současné doby, která vnesla do vztahů jistý nesoulad: 

   kontrola dovážených potravin, 

   kvalita potravin, 

   kontroverzní reklama,  

   ničení nápisů v polštině na Těšínsku… 

 

Alena Šafářová 

 



Pomoc naší firmy cílí vždy na potřebné 

 

Během letošního podzimu jsem se na vlastní oči přesvědčila, že naše firma pomáhat 

potřebným zkrátka umí, a to nejen ve směru zahraničním, nyní zejména mířícím na Ukrajinu, ale i 

domácím. Hlavně se tu neopomíjí, a to je moc dobře, ani místní a regionální záležitosti.  

 

Že náš podnik nezapomíná na okolí svého působiště, se všeobecně ví. Přesto je bohužel tato 

informace pro zdravého a silného člověka s podobným rodinným zázemím zdánlivě bezvýznamná. To 

se ale změní, když se náhle v blízké rodině objeví závažné ohrožení života. Teprve pak doceníme té 

obrovské finanční pomoci, které se dostává např. Orlickoústecké nemocnici právě od našeho Isolitu. 

Přesně tak jsem to poznala i já, když jsem na sklonku léta a celý podzim navštěvovala lůžko mého 

bratra na oddělení ARO. 

 

Až když člověk osobně a na vlastní kůži zažije, jak účinná je pomoc všech těch velmi složitých 

a drahých přístrojů, které udržují blízkého člena rodiny na životě, nebo jej dokonce samy uzdravují, 

pak teprve pozná, že finanční příspěvky nemalé hodnoty, které celoročně naše firma právě sem 

odvádí, prostě mají své opodstatnění a své místo. Bez nich by si nemocnice taková zařízení mohla jen 

sotva dovolit, protože financování zdravotnických zařízení kraji, potažmo státem, je stále velmi 

problematické a netransparentní, kdežto takováto pomoc od významného zaměstnavatele regionu je 

patrná a účinná na první pohled. 

 

I díky finančním příspěvkům firmy se snad podařilo mého bratra zachránit a začít uzdravovat.  

Jsem hrdá na to, co náš podnik pro potřebné dělá, a děkuji tímto panu řediteli a celému 

managementu, že posílají příspěvky opravdu tím správným směrem. 

 

 Jsem hrdá na to, že se jako jeden dílek z mnoha mohu na této významné a důležité pomoci 

také podílet. 

 

Hana Luxová, servis 



VÍTE, ŽE … 

 

- V 17. století nebylo po kolíčku na prádlo ani vidu, ani slechu. 

- Jeho kolébkou je Anglie. Byl zhotoven z jednoho kusu dřeva / vrba/ s hlubokým zářezem ve 

tvaru písmene V nebo U, později byl zpevněn v horní části kusem drátu nebo kovovým 

kroužkem. 

- V 19. století se už používal v každé domácnosti. Během 35 let udělil americký patentový úřad 

146 patentů různým kolíčkům na prádlo. 

- V Evropě se typ kolíčku s pružinovou svorkou vylepšil stočenou spirálou, což je provedení, 

které se používá dodnes. 

- V 70. letech 20. století přichází dilema – kolíček z barevného plastu, nebo dřevěný? 

- Dnes malý pomocník bojuje v západních zemích o přežití. Hrozí mu vyhynutí!? Ženy si totiž 

oblíbily sušičky. 

- Ve Velké Británii někteří lidé slaví / od roku 2003/ 6.květen jako Den kolíčků.  

 

 

ISOLIT - BRAVO nabízí svůj poctivý český  MAXI KOLÍK s všestranným použitím –  

                        do domácnosti – na velké kusy prádla, do větrného počasí, uzavření sáčků s moukou,  

                                                       strouhankou, kávou… 

                         dílny                  -   jako svěrka, pomocník při lepení, spona na přidržení, klínek na  

                                                       vypodložení … 

                        kanceláře         -   příchytka dokumentů … 

 

 

Redakce Občasníku 



Freude, Freude, vždycky na tě dojde! 

 

V dobách hlubokého, tuhého a velice reálného socializmu někdy v  sedmdesátých letech jsme 

s mým otcem každý večer v devět poslouchali Hlas Ameriky.  Rádio hučelo a občas zamodulovalo, jak 

se také další dobře utajení posluchači v okolí pokoušeli naladit na stejnou vlnu. 

 

Ale pořád to bylo lepší, než se pokoušet o Svobodnou Evropu . Tu komunisti  rušili nekompromisně 

tak, že jste slyšeli každé páté slovo a po deseti minutách se vám z toho rozbolela hlava jako střep. 

 Některé věci z demokratického Západu mně byly nepochopitelné: Tak třeba aféra Watergate. Jak to, 

že si tam ten americký prezident neudělá pořádek? Proč  ty investigativní novináře nezavře?! Táta, 

který vystudoval doktorát práv ještě za první republiky, mi to vysvětloval: Víš, to máš tak. 

V demokracii si každý může říkat a psát úplně vše, co chce! V duchu jsem se na to už těšil – že bych se 

snad dožil pádu komunizmu, v to jsem sice ani stínem nedoufal, ale představoval jsem si, že až 

vystuduji, seberu odvahu a emigruji.  

 

A tak mě kromě jiných zpráv moc zajímaly ty o emigrantech. Kam  nejlépe emigrovat? Jakým 

azylovým řízením musí projít, dostanou-li na začátku nějakou podporu, jak dlouho musí žít ve 

sběrném táboře, uznají-li jim vzdělání z Československa, jak těžké je pro ně najít si práci a nedívají-li 

se na ně nakonec starousedlíci skrz prsty. Ve finále jsem k emigraci nesebral dost odvahy – přišla 

svatba, vojna, děti, stavba domku – a pak osmdesátý devátý a já byl najednou moc rád, že mě 

pánbůh tenkrát od exodu odradil. 

 

 Nicméně při zaslechnutí slova emigrant jsem už nikdy nedokázal být s odstupem a nezúčastněným. 

Také já jsem kdysi chtěl být emigrantem! A tak jsme s manželkou v jednadevadesátém doma 

vymalovali a připravili pokoj s koupelnou pro očekávané emigranty z bývalé Jugoslávie. Celá léta jsme 

se v IB  snažili podchytit a zaměstnat slušnou prací emigranty přicházející z Ukrajiny a vždy jsem snil o 

společnosti, kde je úplně jedno, jste-li zelení či modří a odkud jste přišli, ale jde o to, jakým člověkem 

jste, kde různé kořeny nestaví lidi proti sobě, ale naopak obohacují, kde všichni mluvíme jednou 

společnou řečí a netrváme na svých národních hatmatilkách. Vždyť přece jazyk byl prapůvodně jeden, 

a teprve když chtěl Jahve lidi potrestat, rozdělit a zpomalit jejich vývoj, zmátl jazyky!  

 

 Houstone, máme problém!  chtělo by teď hlásit, kdyby jen bylo kam. Žádné řídicí středisko 

nad námi ale nebdí a s exodem do Evropy si musíme poradit sami. Emigranti-migranti nám Evropu 

rozvracet nemohou, neboť už dávno před nimi připomínala ze všeho nejvíc příslovečný domeček 



z karet.  Bylo-li tak těžké se sjednotit na dělení přebytků a práv v dobách tučných, jak se pak 

dohodnout na dělení deficitů, povinností, či snad dokonce kvót?! Když Evropané osídlovali svět, měli 

ohromnou výhodu palných zbraní, lepší organizace a pokročilé techniky. Když se svět valí do Evropy, 

má obrovskou výhodu evropské křesťanské a humanistické tradice. Kdo z  Evropanů by dokázal žít za 

neprodyšnými hranicemi, na kterých se střílí ostrými na přicházející emigranty, minimálně v nemalém 

počtu utíkajícími před zvěrstvy vrahů a psychopatů  islámského státu či dalších tamějších zločinců?!  

 Na druhé straně je zcela jasné, že s těmito uprchlíky v nebezpečí života se k nám tlačí živlové 

islámským vrahům nikoli nepodobní. Našel-li se mezi třinácti Kristovými apoštoly jeden zrádce, jak by 

se nenašlo minimálně stejné procento darebáků mezi běženci?! Když jsem se díval na fotku 

německého policisty diskutujícího s mladíky “severoafrického vzhledu“ poblíž  kolínského 

Hauptbahnhof – pak,  zkrátka, darebáctví jim koukalo z očí. Tedy těm Severoafričanům.  

 

Sami sobě jsme svázali ruce, a tak už jsem dlouho nikde neslyšel hrát písničku Cikánko, ty krásná. Asi 

by měl pořadatel na krku obvinění z rasové nesnášenlivosti. To je ta politická korektnost, vymyšlená 

z útulné kanceláře od zeleného stolu lidmi, kteří by ale sami nikdy na dohled či doslech od Chánova 

nebydleli, ani kdybyste jim platili zlatem. Opakovaná do omrzení jako mantra dalšími, kteří mají 

ovšem ohromné štěstí, že se nenarodili o sto nebo osmdesát let dříve - to by totiž z důvodu absence 

vlastního rozumu skončili na seznamu hledaných nacistických (narození o sto let dříve) nebo 

komunistických (o osmdesát let) zločinců. A tak se nešikovně a protismyslně pokoušíme o pozitivní 

diskriminaci. Velitel kolínské policie a stejně tak policie švédská tutlali pravdu o původu násilníků ke 

škodě všech, a především ke škodě skutečných slušných uprchlíků, kteří jsou na našem soucitu a 

pomoci životně závislí. Pěkně jim to ti slušní, korektní lidé zavařili a veřejné mínění se tak obrací proti 

běžencům en bloc.  

 

Avšak  dobře fungující Unie se svým rozsáhlým aparátem a chytrými demokraticky zvolenými 

politiky v čele by přece měla dokázat oddělit zrno od plev a s přílivem běženců si poradit! 

 

 Nic nového pod Sluncem – na naší cestě vpřed nás čekají ještě onačejší překážky, než je tato 

drobná! To řešení není složité: Hranice uzavřít, uprchlíky pouštět řízenými vstupy, za nimiž jsou hned 

dobře fungující čisté a kulturně vybavené sběrné tábory, ve kterých samozřejmě panuje disciplína a 

pořádek. Slušné potom integrovat podle evropských norem a zákonů  - zapomeňte jednou provždy 

na ty vaše islámské – a ty neslušné nekompromisně vrátit. Když přestane Evropa plýtvat, má na to 

prostředků dost – což není to nejdůležitější, neboť takový postup - tedy řízená pomoc bližnímu 

v nouzi - je v duchu evropských tradic naše morální povinnost.  



Neřekl jsem tu ovšem nic převratného, co by se paušálně nevědělo. Úvah, blogů, článků, 

statí, rozhovorů na toto téma se šíří éterem miliony. Přesně podle tátovy definice – každý si 

v demokracii říká a píše, co chce. Nějak nám ale ta demokracie od dob první republiky ztučněla a 

zlenivěla a zůstává už jenom u těch keců.  Praktický výkon - nula. Psi štěkají, ale karavana jede dál- 

jak říkají Arabové.  Ke katastrofě, dodávám. Jednu věc nám ale ta slaboučká demokracie stále ještě 

umožňuje: Abychom jako jednotlivci, skupinka, která je schopná se domluvit, konali pozitivně.  

 

A tak jsme v minulém roce s Člověkem v tísni a  s Chutí pomáhat sebrali a dovezli vlastními 

konvoji na východní Ukrajinu bezmála čtyři sta  tun humanitární pomoci. Správě uprchlických zařízení 

jsme nabídli pro běžence zdarma nově rekonstruovanou podnikovou ubytovnu a v letošním lednu 

plánujeme vyrazit s humanitární pomocí na ostrov Lesbos. Sbírka je ještě otevřená – každý z vás je 

podle svých možností vítán! Anebo až zase poté vyrazíme na východní Ukrajinu, protože těch 

šestnáct kamionů pomoci tam zmizelo, jako když plivne na rozpálená kamna.  

 

A zatímco k cestám  do východoukrajinského  Slovjansku se řidiči-dobrovolníci moc nehrnou a 

permanentně mi hrozí, že si za volant budu muset sednout jako kamioňák-laik i já, s cestou na 

proslavený ostrov Lesbos je tomu právě naopak: Už vedeme šoférský pořadník. Ach, ty potlačené 

asociace!  

 

Inu, Freude,Freude, vždycky na tě dojde!  

 

 

 

Kvido Štěpánek                                                                                                                                               



Panu  učiteli  s  láskou ... 

 

Pan učitel  Stanislav Kolář  se narodil 15.dubna 1899 ve Velké Řetové, okres Ústí nad Orlicí, v rodině  

tkalce a poštovního podúředníka Stanislava Koláře a jeho ženy Anny, rozené Broulíkové.  

 

Na začátku 20.století byl jeho otec přeložen na poštovní úřad v Hořicích, kde malý Stanislav začal 

svoje školní vzdělávání na obecné a měšťanské škole. Základní vzdělání dokončil v roce 1913 na 

měšťanské škole v Ústí nad Orlicí. Maturitní zkoušku složil s vyznamenáním na Reálném gymnázium 

v České Třebové 13.května 1918. 

 

 Další studium na Českém vysokém učení technickém musel po roce z finančních důvodů přerušit. Na 

dráhu učitele se vydal po absolvování učitelského ústavu v Kutné Hoře v roce 1921 a získáním 

vysvědčení učitelské dospělosti. O rok později získal vysvědčení učitelské způsobilosti pro školy 

obecné, v roce 1923  vysvědčení učitelské způsobilosti pro školy měšťanské III.odbor a v roce  1927 

vysvědčení učitelské způsobilosti pro hru na housle. 

 

Stanislav Kolář začal svoji učitelskou kariéru jako výpomocný učitel v Kerharticích (1920). Dalšími jeho 

působišti byly obecné a měšťanské školy ve Výprachticích (1921-2), v Ústí nad Orlicí (1923) a v Trnavě 

na Státní měšťanské škole (1923-4).  

 

Na Občanskou školu smíšenou v Jablonném nad Orlicí nastoupil jako zastupující odborný učitel  ve 

 školním roce 1924-25. Od školního roku 1925-6 až do svého odchodu do důchodu v roce 1960 

působil na zdejší škole jako definitivní odborný učitel  s  aprobací pro  vyučování matematiky, 

deskriptivní geometrie a výtvarné výchovy.  

 

Se svojí manželkou Boženou, soukromou učitelkou hry na klavír a cizích jazyků, vychovávali tři syny – 

Stanislava, Jiřího a Zdeňka. Jejich společnou a zároveň rodinnou zálibou se stala hudba. Doma u 

Kolářů tak měli úplné smyčcové kvarteto a klavírní kvinteto. Na základní škole Stanislav Kolář zavedl 

souborovou houslovou hru. Jeho školní houslový soubor koncertoval vždy na konci školního roku 

spolu s jeho soukromými houslovými žáky a soukromými klavírními žáky ženy Boženy v jablonském 

sále hostince U Dubu.  

 



Jako výborný muzikant se stal kapelníkem a dirigentem sokolské dechové hudby a vytvořil téměř 

kompletní symfonický orchestr. Tento soubor byl využíván operetním souborem jablonských 

ochotníků.  

 

Další zálibou pana učitele Koláře byla biologie. Sbíral brouky, motýly, … a nebylo tehdy snad  jediného 

živočicha, květiny,houby,stromu, jejichž jméno a podrobnosti života by neznal.  

 

Známá  a  pro děti ze širokého okolí oblíbená se stala jeho loutkoherecká diva-delní představení, 

konaná jak v sokolovně, tak i v soukromém bytě v Hradiskové ulici. Loutkové divadlo nejen sám 

vyrobil se všemi kulisami, loutkovým nábytkem a světelnými efekty, ale i napsal  divadelní scénáře. 

Později se loutko-herci stali jeho synové. Vnučce Haně Kolářové se stalo loutkoherectví osudné – 

vystudovala Loutkohereckou fakultu pražské AMU. 

 

K největším zálibám Stanislava Koláře patřilo malování. Na svých cestách po okolí dokázal zachytit 

krajinářské motivy, ať už se jednalo o kresbu, olejomalbu, akvarel nebo dřevořez a linoryt.  

 

K jeho životnímu jubileu 75 let mu Osvětová komise v Jablonném nad Orlicí uspořádala výstavu 

obrazů (19. – 26.5.1974 sál U Dubu). O jejím úspěchu svědčí fakt, že hodně  obrazů bylo zakoupeno a 

tvoří výzdobu mnohé jablonské domácnosti. 

 

Na svého otce vzpomíná syn Jiří následovně: „Tatínek byl výborným matematikem, hravě řešil úlohy 

mých gymnaziálních matematických olympiád a i mne nadchl pro tento vesměs nepříliš oblíbený obor. 

Jako otec i učitel byl přísný. V rodině se třemi syny to asi ani jinak být nemohlo. Vyprávělo se, že 

všichni absolventi jeho matematické výuky dovedli po celý zbytek života vyslovit Pythagorovu větu, i 

když je vzbudili třeba v hluboké noci. 

 

Často si vzpomenu i na příhodu, která souvisela s koncem války v Jablonném n. Orl. Z „pochodu 

smrti“, který procházel naším městem, utekli čtyři mladí Francouzi. A protože se nikdo nedokázal s 

nimi domluvit, poslali je k nám. Bydleli jsme tenkrát v „obecním“ domě v Hradiskové ulici, v nevelkém 

bytě 2 + k. Maminka je tedy nastěhovala do ložnice a my všichni jsme se přemístili do „obývacího“ 

pokoje s klavírem s tím, že až skončí válka, odjedou do Prahy a potom  z  Prahy domů. V posledních 

„válečných“ dnech však v Jablonném n. Orl. po krátkém revolučním dění „přistála“ německá divize 

(okolnosti těchto dní byly filmově zachyceny panem Vendem a publikovány v pořadu ČT), v domě u 

Neškudlů se usadilo její velitelství a u nás v kuchyni pak německé komando. Zamkli jsme tenkrát dveře 

do ložnice, okolo nichž poletovaly neustále německé spojky, a tak naštěstí naše Francouze neobjevili. 



S nimi jsme pak přečkali ve sklepě několik divokých nočních hodin jablonského střetu ruské a německé 

armády a Francouzi pak mohli v jednom z trofejních aut, které maminka pomalovala křídou 

francouzskými nápisy, šťastně odjet do Prahy. A v ložnici je po několika dnech vystřídal francouzsky 

mluvící ruský důstojník…“ 

 

Stanislav Kolář byl dále činný v Klubu filatelistů a Klubu turistů. Za jeho záslužnou práci pro rozvoj 

kultury mu MěNV v Jablonném nad Orlicí udělil v roce 1965 čestné uznání. 

 

Životní pouť pana učitele Stanislava Koláře skončila 1.listopadu 1984 v Žam-berku. Poslední 

odpočinek našel na hřbitově v Praze – Vinohradech.  

 

Profesor PaedDr.Jiří Kolář vzpomíná na svoje rodiče : „Byli úžasní, obětaví, ve svém 

protikomunistickém přesvědčení neústupní. Nikdy je nepřestanu obdivovat a moc mne mrzí, že se 

nedožili roku 1989.“ 

 

 

 

Pro pamětníky a vděčné žáky nezapomenutelných manželů Kolářových…  

 

Pavel Kalous, Mlýnská 545, Jablonné n.O. 



Proměny v čase 

 

K napsání tohoto článku mě inspirovala jedna video prezentace, kterou jsem obdržela od své  dcery. 

 Byla to školní práce studentů oděvní průmyslovky, kteří se velmi krásným a vypovídajícím způsobem (i beze 

slov) vyjádřili k tomu, jak se postupně měnila móda během staletí. Ženská móda přecházející od krinolín a 

náročných šatů k jednoduššímu střihu a postupně nabírající vlnu kalhot až ke ztrátě noblesy a ženskosti 

v současné době, kdy šaty můžeme  sledovat spíše jen u příležitosti plesů, a to převážně ve větších městech. 

Také mužská móda opouštěla zženštilé krejzlíky a přecházela k vypracovaným žaketům a oblekům až po 

současný uvolněný styl, kde mimo pracovní svět převládají džíny. 

Obdržení tohoto poutavého časosběrného materiálu ve mně vyvolalo také vzpomínku na výstavu, která před 

několika lety začala v Praze a poté oběhla naše větší průmyslová města. Nevzpomínám si už přesně na její 

název,  je to již přes 6 let, ale byla zaměřená na staré fotografie různých míst a měst naší republiky. Vedle staré 

fotografie byla fotka současného stavu s časovým  rozdílem většinou  kolem 100 let. Bylo zajímavé posuzovat ty 

rozdíly v čase. U řady míst člověk konstatoval, že změny byly k lepšímu, někde k horšímu, především u měst a 

nábřeží. Co se týče stavu cest, tak určitě změna z blátěných nebo kostkami dlážděných cest k živicovým 

povrchům byla posunem k lepšímu. Co mě osobně tehdy překvapilo, byl rozdíl v zalesnění krajiny. V současnosti 

stále slyšíme, jak je lesů málo, ale dle těch historických fotografií bylo tehdy lesů ještě méně a rozhledny trčely 

na téměř holých kopcích s nízkým porostem. 

Ráda sleduji tyto materiály, výstavy a dnes již často uváděné TV pořady, které se zaměřují na porovnání toho, 

co bylo, a jak je to dnes. Člověk si na tom víc uvědomí, kolik dobrého i špatného se již v určité oblasti udělalo. 

Myslím si, že je to dobrá léčba na dnes často skloňované deprese. Udělat si takový duševní screen toho, co 

člověk zažil, udělal. Zvláště to doporučuji v období, kdy člověk má dojem, že šlape na místě a ztrácí energii do 

dalších kroků. Vždy si řeknu, vždyť ti naši předci toho tolik dokázali a za mnohem horších podmínek a horšími 

mechanismy a my dnes jen fňukáme, co nám nejde, a často sklouzáváme  k tomu, že  hledáme důvody a 

omluvy, proč něco nejde udělat. Ale to už je jiná kapitola.  

A jak jsem se v úvodu zmínila, tak právě časová studie módy ve mně vyvolala myšlenku podívat se, jak to bylo 

s některými našimi výrobky v čase - například hodně známý domácí spotřebič fritovací hrnec. Ve společnosti 

Isolit-Bravo byla jeho první výroba zavedena od roku 1990. 

Sama si vzpomínám, že u nás doma se objevil nejdříve fritovací hrnec Bravo 1L, který měl ještě i lívanečník a 

skvělý filtr oleje, kterým se daly krásně odcedit drobky ze strouhanky po smažení řízků. Lívanečník jsme hodně 

používali především na smažení bramboráků, místně zvaných „křapáčů“. Tak jak rostla obliba smažených řízků, 

bramboráků a samozřejmě bramborových hranolků,  došlo se ke zjištění, že 1litrový fritovací hrnec je málo. A 

tak tehdy v domácnosti mé maminky brzy našel místo novější typ fritovacího hrnce Bravo 2L. Jelikož jsme obě 

dcery byly s ním též spokojené, pořídily jsme si jej do našich domácností taky. Maminka a sestra jej používají 

dodnes. Se mnou je to horší, protože smažené věci již tolik nepřipravuji, tak se na něj na půdě práší. Ovšem 

s narůstající oblibou konzumace pstruhů v naší domácnosti opět o něm začínám znovu uvažovat.  



Prvních typy fritovacích hrnců, které se prodávaly v roce 1996-1997

 

Současná podoba prodávaného fritovacího hrnce Bravo basic F2L a fritovacího hrnce Classic  

 

 

Typy fritovacích hrnců nabízené společností Isolit-Bravo v jednotlivých letech od 1996-2016 

 

F2 Universal B-4130  Classic  Basic F2L  Praktik FR 101        Dobromila od roku 2011 

 

 

                                                                                                                         Šárka Slavíčková, projektový manager 



PERLY  ROZUMU 

 

Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. 

A když kouká, aby byl, a je, 

tak má být to, co je, 

a nemá být to, co není, 

jak tomu v mnoha případech je. 

                                                                                         J.Werich 

 

Jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé. 

                                                                                        J.Werich 

 

Kdo se umí smát sám sobě, 

má právo smát se všemu ostatnímu, 

co mu k smíchu připadá. 

                                                                                       J.Werich 

 

Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném světě.  

Pesimista se obává, že je to pravda.   

 

Redakce Občasníku 

 

O  ČEŠTINĚ  NEJEN  PRO  ČECHY 

 

Co je vlastně masopust? 

 

Do češtiny se slovo dostalo po příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje / 863/ a opravdu znamená 

„pustit“ maso. Přesněji – opustit ho, vzdát se ho. 

Dnes označuje období od Tří králů / 6.1./ do Popeleční středy / rozmezí polovina února – začátek 

března/, vyplněné hodováním, veselím, tanečními zábavami, svatbami … 

Popeleční středou začíná předvelikonoční 40 denní půst. 

 

Alena Šafářová 



DOBA PLASTOVÁ 

 

Jak již známe z dějepisu, lidstvo procházelo vývojem a různými druhy etap a dob, které jsme 

pojmenovali dle toho, co bylo pro to období nejvýznamnější. Nyní se nacházíme v době, kterou 

bychom mohli nazvat doba plastová. Plastové výrobky nás denně obklopují a někdy nás nepřestává 

udivovat, co vše se dá z plastu vyrobit. Plast nahradil kov, dřevo, sklo a další materiály. My o tom 

víme velice dobře, plasty se staly součástí našeho každodenního života, i toho pracovního. Denně 

sledujeme, jak se malé granule mění  pomocí tepla a tlaku ve výlisky, na které již čeká zákazník, aby je 

zamontoval do světel, sedaček a jiných částí automobilů nebo aby se staly součástí jiných výrobků, 

například domácích spotřebičů. 

 

Historie plastů sahá až do konce 19. století, kdy se plasty nejprve vyráběly z přírodních materiálů na 

základě celulózy, kaučuku, rohoviny a exkrementů určitého druhu hmyzu. Roku 1907 byl světu 

představen materiál Bakelite, vyrobený z pryskyřice, který se začal masově používat pro výrobu 

elektrických zásuvek, rádií, telefonů, kartáčů na vlasy, hodin, a dokonce i šperků. Bakelit rychle 

zdomácněl a odstartoval éru plastů. V roce 1912 byl vyvinut polymer PVC, který dal základ dnešním 

materiálům. Ale největší rozmach plastů začal po roce 1945, kdy měly pouze nahradit přírodní 

materiály, ale pro své nepřekonatelné vlastnosti se začaly používat trvale a poptávka po výrobcích 

z plastových materiálů stále stoupá i v 21. století. A tak jsou plasty nenahraditelným materiálem 

téměř ve všech oblastech průmyslu.  

 

V současné době existuje na trhu několik tisíc různých druhů plastů. V technické praxi však výrazné 

uplatnění má jen několik desítek druhů. Sortiment termoplastů se neustále zvětšuje, a to v podstatě 

dvěma směry, kdy jednou cestou je výroba stále nových polymerů a druhou je modifikace 

dosavadních polymerů. Toto zvyšování počtu materiálů má své výhody pro konstrukci a výrobu dílů 

z plastů, aniž by došlo k výrazné změně ceny, na druhé straně to klade zvýšené nároky na znalosti 

konstruktérů. 

 

Velkou výhodou plastů je nízká měrná hmotnost, výborné zpracovatelské vlastnosti, plasty jsou 

elektrické izolanty, mají výbornou korozní odolnost, tlumí rázy a chvění, atd. Nevýhodou jsou nízké 

mechanické a časově závislé vlastnosti a ekologická zatížitelnost. 

 

Asi si říkáme, co se stane s plasty, které doslouží svému účelu. Každý den plníme odpadkové koše 

nejrůznějšími kelímky, sáčky atd. Z výsledků různých šetření vyplývá, že přibližně 60% všech 



vyrobených plastů přejde ve formě výrobků po ukončení své životnosti do komunálního odpadu. 

Podíl plastů v komunálním odpadu i celkový objem plastového odpadu se neustále zvyšuje a v 

posledních letech představuje pro životní prostředí značnou zátěž. Recyklace plastů se stává čím dál 

více důležitější. V důsledku vzrůstajícího používání nejrůznějších druhů plastů nastává otázka, co s 

nimi poté, když splní svoji funkci. Z tohoto hlediska jsou největším problémem vyspělé civilizace tzv. 

PET lahve. 

 

Zcela originálním způsobem se využívají vytříděné PET lahve v jedné české firmě tzv. modifikátorem. 

Tento proces a přesné složení modifikátoru s názvem „PET-M Modifier“ je českým patentem, který 

přemění všechny vlastnosti materiálu na primární polyester. Z vytříděných použitých PET lahví se 

znovu vyrábějí PET lahve, tentokrát nové, což je zcela ojedinělý způsob využití.Navíc tyto lahve mají 

stejné vlastnosti jako ty vyrobené z primární suroviny. 

 

A další využití této suroviny? Z textilních a technických vláken se vyrábějí zátěžové koberce, výplň do 

spacích pytlů, dek a zimních bund, fleecové tkaniny, silonové punčochy, izolace a výplně v 

nábytkářském průmyslu. Polyetylénu, PE regranulátu, se znovu používá jako vstupního materiálu k 

výrobě fólií a různých druhů pytlů, například na odpadky nebo sypké materiály. Polystyrén, což je 

drcený pěnový polystyrén, se přidává do směsi na výrobu fixačních proložek nebo se používá jako 

plnidlo při produkci termoizolačních cihel pro stavebnictví. Směsné vícedruhové plasty, jejich 

regranulát, se používá jako surovina například pro výrobu parkových laviček, odpadkových košů, 

zatravňovacích dlaždic, drenážních systémů, palet, konstrukčních profilů, kabelových žlabů, U-ramp, 

protihlukových stěn, stojanů pod mobilní dopravní značky nebo se přidává do stavebních materiálů. 

 

Výroba automobilů se stala za poslední desítky let rozhodujícím a nesmírně silným průmyslovým 

odvětvím v rozvinutých zemích světa.  Na výrobu jednoho auta je třeba kolem 1500 kg kvalitních 

materiálů a po dobu jeho provozu vzniká asi 500 kg odpadu. Globálně se na výrobu automobilů 

spotřebuje ročně 86 mil. tun materiálů. Tyto údaje jasně ukazují, proč se výrobci automobilů nyní 

velmi zabývají recyklací. Tlak na recyklaci, to není jen pud sebezáchovy výrobců, ale především tlak 

veřejnosti na dopad životního prostředí. Navíc nepotřebujeme recyklovat jen auto, které už je 

vyřazené z provozu. Jsou zde také náhradní díly: kabely, sedadla, baterie nebo stěrače, či dokonce 

části karoserie, které se již dnes vyrábějí z plastu. Při počtu aut, která jsou v provozu, není množství 

potřebných náhradních dílů vyrobených z plastů zanedbatelné. 

Zatímco se dříve řešila otázka recyklovatelnosti jen z hlediska jednotlivých dílů, nyní se k nim již 

přistupuje systematicky při konstrukci. Každý návrh auta má už dnes zabudovanou ekonomiku 

recyklace. Konstruktér musí najít takové řešení, aby nekombinoval  materiály, které nejsou společně 



recyklovatelné, například kabely řeší s ohledem na budoucí recyklaci, volí mezi vhodnými materiály. 

Nejvhodnější z tohoto hlediska jsou ocel, guma a sklo, horší jsou termosety. Trend do budoucna 

naznačuje, že by měl výrobce dostat licenci na výrobu automobilů od státu (včetně určitého 

cenového zvýhodnění) jen tehdy, když jeho výrobek bude plně recyklovatelný. Výrobci jsou tak 

donuceni spolupracovat s recyklátory. Ke splnění určitých podmínek je nebude nutit stát, ale tento 

průmysl. 

 

V dnešní době rychlým tempem narůstá podíl používaných plastů v automobilech, narůstá počet 

nově vyrobených vozidel, ale také vyřazených vozidel, a tím samozřejmě narůstá objem plastového 

odpadu, což se stává velkým problémem společnosti. Tento stav si vynutil vznik různých programů 

podporujících  recyklaci a další využívání plastových odpadů z autovraků. 

 

Recyklace je důležitou součástí našich životů. Bez ní by se odpady jen hromadily a veškeré přírodní 

zdroje by byly zanedlouho vyčerpány. Díky tomu se přírodní zdroje sice budou stále dál využívat, ale 

už ne v takovém množství. Tím se šetří příroda, i naše ekonomika bude v rovnováze. Především 

recyklace plastů přináší neomezené možnosti s ohledem na možnost mnohonásobné recyklace. 

Suroviny, jako je papír, kovy, bioodpad atd., jsme se již naučili zpracovávat velmi úspěšně. Navíc 

přirozený rozklad těchto materiálů nepůsobí tak výrazné škody na životním prostředí jako právě 

plasty. Například PVC výrobek se může rozkládat i více než 200 let.  

 

Recyklace se zcela jistě bude muset stále více stávat nedílnou součástí doby plastové. 

 

Markéta Bělohoubková 



Daniel Borovička -  malé okénko do života… 

 

     V roce 2014 jsem ukončil obchodní akademii se zaměřením na ekonomiku a sportovní aktivity 

všeho druhu. Měl jsem takovou mlhavou představu, že po škole zajedu někam do Karibiku, tam budu 

organizovat animační programy, zdokonalovat se v cizích jazycích a poznávat svět. 

 

     Potkalo mě však něco úplně jiného a musím říci, že mnohem krásnějšího. 

 

 Jmenuje se Michaela, jsme spolu už 5 let, máme holčičku Ellie a fakt je to lepší než Karibik. Musel 

jsem se ale rychle poohlédnout po nějaké dobré práci a více méně náhodou jsem se dostal až do 

Rokytnice v Orlických horách na pozici technologa výroby ve firmě Frostfood. Práce to byla zajímavá a 

co víc, byl zde výborný pracovní kolektiv. Za pouhý rok jsem se ale ujezdil skoro k smrti, to víte, 45 

kiláků tam, 45 zpátky, každý den, to na mě nakonec bylo moc. 

 

     Od svého otce jsem věděl, že pár let pracoval ve firmě Isolit-Bravo v Jablonném a že tam získal 

hodně nových poznatků a zkušeností. Proto jsem si řekl, že bych to také zkusil? A tak jsem to tedy 

opravdu zkusil. A protože je Bravo firmou neomezených možností, dostal jsem se hned na pozici 

projektového manažera. Pochopitelně jsem o pracovní náplni této pozice skoro nic nevěděl, ale 

žádný učený z nebe nepadá, a tak jsem se pod vedením ing. Bodláka a za nezištné pomoci ostatních 

zkušených manažerů postupně zapracovával. Dostal jsem hned na starost zajímavý projekt Bentley a 

pozorně jsem naslouchal kolegyni Vašatové, abych se něčemu přiučil. Práce mě baví a věřím, že 

časem budu moci pracovat samostatně. 

 

     Protože jsem mimo jiné zdravotník, plavčík, masér, instruktor vodních sportů, animátor, skoro 

potápěč a tenisový přeborník, mohu se ve svém volném čase věnovat i vašim údům znaveným 

usilovnou prací , pokud mně to ovšem Míša a Ellie dovolí. 

 

Tak to jsem tedy já, Daniel Borovička 



Co nového v daních v roce 2016 

 

1) Kontrolní hlášení 

 

Osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně mají počínaje 1. 1. 2016 

(pravděpodobně v rámci slibovaného snižování administrativní zátěže podnikatelů) povinnost 

poskytnout údaje z daňových dokladů. Tyto údaje se vykazují v kontrolním hlášení na základě 

vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně zjednodušených daňových dokladů) a 

dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb. Nutno podotknout, že se jedná o další 

hlášení přidané k Přiznání k dani z přidané hodnoty a  Souhrnného hlášení. 

 

Co to v praxi znamená? 

 

Každá faktura, kterou vystavíme v Isolitu – Bravo, musí být zanesena do kontrolního hlášení. 

Finančnímu úřadu každý měsíc nahlásíme: komu jsme fakturu vystavili, den uskutečnění 

dodávky či služby, číslo vystavené faktury a hodnotu faktury rozdělenou na základ daně a 

DPH. Stejné informace ve stejném rozsahu poskytujeme finančnímu úřadu i u přijatých 

faktur. 

 

Pro informaci: za měsíc leden bylo zpracováno první kontrolní hlášení, které obsahovalo  

3011 řádků. 

 

Sankce při nesplnění: 

 

a) 1 000 Kč, pokud podáte po 25. každého měsíce a správce daně vás nevyzve 

b) 10 000 Kč, pokud podáte v náhradní lhůtě a správce daně vás vyzve 

c) 30 000 Kč, pokud se do 5 kalendářních dnů nevyjádříte k výzvě správce daně ke změně, 

případně doplnění 

d) 50 000 Kč, pokud nepodáte kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě  

 

 

 

 

 



2) Elektronická evidence tržeb (EET) 

 

Co to v praxi znamená? 

 

Každá hotovostní tržba podnikatele bude v okamžiku zaplacení zaevidována prostřednictvím 

internetu v centrální datové úložce Finanční správy. Evidovat se budou platby v hotovosti 

včetně prostředků de facto představující peníze (žetony, kupony), platby kartou, platby 

stravenkami či šeky.  

 

Zavedení EET bude probíhat postupně: 

 

a) Od 1. 11. 2016 bude zavedeno u osob poskytujících stravovací a ubytovací služby 

b) Od 1. 2. 2017 bude zavedeno u osob podnikajících v maloobchodě a velkoobchodě 

c) V tuto chvíli nejsou stanoveny další obory 

 

               Jak se dotkne Isolitu-Bravo? 

 

a) Od 1. 11. 2016 budeme prostřednictvím EEP hlásit hotovostní tržby za stravování 

b) Od 1. 2. 2017 budeme prostřednictvím EEP hlásit hotovostní tržby v prodejně Elektro, 

v prodejně Papírnictví a hotovostní platby, které přijímají dealeři 

 

Jana Blašková, vedoucí účetní 

            



Malá úvaha o jedné závislosti 

 

Před asi dvěma roky mi vyprávěl můj přítel, také již senior, že jej vzal jeho syn, herec, se svojí přítelkyní, také 

herečkou (mimochodem dosti známou) a její asi dvanáctiletou dcerou na dovolenou do Thajska. Velmi si to 

užíval, ale byl překvapen, že když došli na pláž k nádhernému moři, tak kromě něj ti všichni okamžitě vytáhli 

tablety a věnovali se činnosti na těchto zařízeních. Jediný on si užíval krásné přírody a relaxoval. Jistě, dnes je 

taková doba, že žádné kontakty, které jim zajišťují hereckou obživu, nesmí zůstat ani chvilku bez udržování, 

ale co školou ještě povinné dítě? Asi hry nebo esemeskování? Asi. 

 

Nyní jsem si na to vzpomněl a zkusil si představit pár obrázků. K těm předešlu, že všechny osoby,  o  kterých 

bude řeč, jsou teenagři. 

 

Obrázek  první – posezení při kávičce: několik dívek sedí v nějakém podniku, kam si zašly na kávu, ale 

všechny mají v rukou mobily (určitě ty chytré) a všechny jsou zaujaty činností na nich. Jak už bylo řečeno, 

zřejmě buď esemeskují nebo surfují po internetu. Kde je nějaká živá komunikace a eventuálně potěšení z 

přítomných kamarádů? 

 

Obrázek druhý – na pláži: zase celá skupina dívek a chlapců dělá tady totéž, co bylo už řečeno. A zase ten 

otazník! 

 

Obrázek třetí – na sportovním zápase někteří nedokáží souboj mužstev stále sledovat a také co chvíli 

vytáhnou mobily a zase na nich „řádí“. 

 

Obrázek čtvrtý – na večeři s přáteli sedí skupina u stolu v restauraci, před sebou talíře a v očekávání 

donesení jídla se děje opět to samé. Vzájemná komunikace žádná. Co kdyby nám z těch internetových 

výmyslů (často i nesmyslů) něco uteklo? 

 

Obrázek pátý – dvojice přátel, možná milenců, sedí vedle sebe a zase jen v rukou mobily. Byť třeba milenci, 

zřejmě si nemají co říct. Jaká škoda! 

 

Obrázek šestý – dívka si jde s nejlepší přítelkyní tzv. pokecat. Ale dialog žádný. Co dělají? Opět jak už bylo 

řečeno. 

 

Obrázek sedmý – parta jde na výstavu do galerie, ale místo prohlížení vystavených obrazů sedí na lavici a co 

dělají, není třeba říkat. 

 



Obrázek osmý – třeba výlet party do přírody, ale zase tak, jako jsem psal o tom Thajsku. 

 

Kam to dospěje? Možná, že až mladí dospějí, dostanou rozum a této své závislosti se zbaví nebo ji aspoň 

rozumně zkorigují. Ale někteří ne, byť by třeba i chtěli. Jak se pak budou chovat na své životní cestě, zvláště 

v krizových životních situacích, kterým se nikdo nemůže stoprocentně vyhnout? 

 

A tak připomenu myšlenku jednoho geniálního mozku lidstva, Alberta Einsteina, zřejmě  největšího fyzika z 

těch, co tu dosud byli: 

 

"Obávám se dne, kdy vývoj technologie předčí vzájemné lidské vztahy. To potom svět bude mít GENERACI 

IDIOTŮ" - Albert Einstein  

 

S přáním hezkých Velikonoc, 

 

Jaromír Kratochvíl, Domov OLGA, Blansko 

 

Z korespondence … 

 

Milý Quido, 

 

není lehké se k Tobě dostat.Ráno si vůbec netroufnu a odpoledne po třetí hod. ani telefonem nejsi 

dosažitelný. Ale na to mé volání ses dodatečně ozval, to Ti budiž přičteno k dobru. 

 

Chtěl jsem Ti sdělit své poznatky ,proto Ti to píšu alespoň esemeskou. 

 

Vadilo mně to,že jsem nestačil tempu vozíku.Bylo to vylepšeno plynulou regulací 2. Do kopce se hnací 

kolečko prosmekávalo.Byly přidány dvě pružiny,těžší baterka ( nevím).Prospěla i ta plynulá regulace,totiž při 

vyšších otáčkách se hnací kolečko prosmekávalo.Nyní vyjedu okolo Hudcových ke hřbitovu bez problému. 

Ke kostelu to také vyjede,ale já si musím asi třikrát vydechnout ( chybí mi levá plíce.) Jednou jsem si Ti 

stěžoval,že nejhorší je stoupání z náměstí ke kostelu.Ty jsi tenkrát řekl, že se s tím bude muset něco udělat.A 

už je to tady,řeší se to vozítkem, ale bohužel jen pro mě. 

 

Neměli byste zůstat u toho mého prototypu,ale měli byste to nabídnout stejným platfusákům,jako jsem 

já.Sláva říkal, že jich chodí hodně po Chocni a že je více výrobců.Vybral mně to nejlepší.Také některým 

invalidům to hradí pojišťovna. 

 



Jak jste ten vozík pokřtili , motorové chodítko? 

 

A poslední záležitost - rád bych se s vámi vyrovnal,musím to zaplatit,jinak by mně to přestalo fungovat. 

Zatím za vše moc a moc děkuji. Těším se jako malý kluk,že se s tím půjdu každý den díky suché silnici zase 

projet. Děkuji  Ti i pracovníkům,kteří se na modelu podíleli a přeju Vám hodně takových dobrých nápadů. 

 

Tomek 

 

Milý pane Tomku, 

 

děkuji, to mě moc těší. Budete-li něco potřebovat zlepšit, jsme k dispozici! 

 

Ať Vám zdraví slouží! 

 

S přátelským pozdravem, 

Kvido Štěpánek 

602 453 157 

 

Milý Quido, 

 

dík za odpověď.Proti uvedení mé zprávy do Občasníku nemám námitek. Je to snad  jediná věc,kterou Vám 

mohu poskytnout za Váš dárek.Nejsem si jistý, zda se to uvedení do tisku hodí,ale to si posoudíte sami. 

V každém případě by to chtělo trochu " učesat ". 

 

Jako otec Tvého kamaráda jsem rád, že díky Vašemu vynálezu nemusím chodit  jen okolo plotu. 

Nemít to chodítko,tak daleko bych s hůlkama již nedošel. Výhoda chodítka je ,že při únavě zad  si opřu nohu 

o příčku,kterou jsem si tam sám nainstaloval, a ramenem se opřu o levé držadlo - rukojeť.Když jsem víc 

unaven,zablokuju kolečka a sednu si na dobu, po kterou se mi uvolní záda. 

 

Po hodině pochodu mám toho natrénování dost a doma si nohy rád natáhnu. 

 

Pokud neprší, pochoduji rád každý den. Je to pro mě takové příjemné odreagování, na které se těším jako 

malý kluk. 

 

Zdravím Tě Tvůj vděčný Tomek. 



Letecký simulátor Airbusu A320 

 

Jako vedoucí dopravy jsem samozřejmě velký fanda do všeho, co tak říkajíc „páchne“ benzínem a 

naftou. Za svůj život jsem tím pádem vystřídal snad vše, co se mi jen dostalo pod ruku. Od kamionů, 

přes 550 PS super sporty až po bagry a zemní stroje. Proto, když se mi dostal do ruky akční leták firmy 

IPILOT, provozující letecký simulátor dopravního letadla Airbus A320, neváhal jsem ani minutu a už 

jsem frčel do Prahy. Jak s oblibou říkám, člověk si čas od času musí udělat malou radost. 

 

Replika kokpitu byla naprosto dokonalá. Místo oken jsou vestavěné LCD panely, které umožňují 

virtuální výhled z kabiny letadla, stejně jako v reálném provozu.  Dvouhodinová lekce začínala 

patnáctiminutovou instruktáží o ovládání nejdůležitějších přístrojů v kokpitu. Zdůrazňuji, že skutečně 

jen těch nejdůležitějších, protože podrobné vysvětlení všech funkcí palubního počítače a různých 

přepínačů by zabralo snad celý den. A jako laik bych takové množství informací stejně nikdy 

nevstřebal. 

 

Po letmém „rychlokurzu“ jsme proběhli kontrolní list předletové přípravy. V podstatě  takový manuál, 

kde je bod po bodu napsáno, co a hlavně v jakém pořadí je nutné udělat a překontrolovat před 

samotným startem. Pokud je vše připravené, nezbývá než potlačit páky ovládání plynu dopředu a 

rozjet letadlo po ranveji na rychlost V1 a odstartovat. Naše A320cítka byla vybavena  nejmodernějším 

systémem řízení fly-by-wire, což je elektronické sofistikované řízení, plně ovládané počítačem. Jako 

kapitán letadlo řídíte joystickem podobně, jako v počítačové hře. A počítač za pomoci servomotorů a 

hydrauliky ovládá směrovky, klapky a další důležitá zařízení. Všechny pokyny pilota počítač neustále 

kontroluje a nedovolí provést manévr, který by mohl ohrozit bezpečnost letu. Počítač samozřejmě 

nikdy plně nenahradí pilotův úsudek, ale je to obrovský pomocník. V podstatě to funguje tak dobře, 

že za ideálního počasí bych si troufl s A320cítkou sám odletět. Na podobné simulaci se „vyučili“ i 

teroristé z 11.září. Paradoxně nikomu tehdy nepřišlo divné, že je nezajímalo, jak s letadlem přistát! 

Sám jsem se v rámci poměrně krátkého výcviku pokoušel o přistání na různých letištích. Za naprosto 

ideálních podmínek by se mi „teoreticky“ a za pomoci elektronického naváděcího systému ILS 

(Instrument Pandino Systém) asi podařilo přistát. V reálném světě bych si na to ale v žádném případě 

netroufl.  Pokud nastanou špatné povětrnostní vlivy, je takové přistání doslova  peklo. Asi nejhorší 

bylo přistání v Innsbrucku za hustého sněžení, do údolí mezi hory, pouze za pomoci přístrojového 

navádění. Celé bych to přirovnal k jízdě osobním vozem dvěstěpadesátkou po dálnici se zhasnutými 

světly! Držíte směr a pohledem do palubní navigace kontrolujete zda nepřejedete odbočku… 

Samozřejmě, že jsem za takových podmínek několikrát havaroval. Zde to bylo pouze o odhadu a 



zkušenostech, než jsem zvládl vyhodnotit přístroje a přizpůsobit parametry letu, bylo téměř vždy 

pozdě. Letadlo totiž na rozdíl od auta reaguje na podněty řízení s určitým zpožděním. Dokonce ani 

motory nejdou tak rychle do otáček, jak jsme zvyklí v osobních vozech. Jsou to všechno sice jen 

vteřiny, ale při letu min. rychlostí 250 – 300 km/h je jakákoliv zpožděná či naopak uspěchaná reakce 

fatální. 

 

Během toho, co jsem se simulátorem A320 prováděl doslova psí kusy, jsem ze zvědavosti vyzpovídal 

instruktora, co obnáší práce pilota a jaké jsou v tomto odvětví dopravy platy. Na úvod musím přiznat, 

že jsem byl nemile překvapen. Když vezmu jen to základní, tedy cenu pilotní licence na A320, tak ta se 

pohybuje kolem dvou miliónů korun! Což pro spoustu nových adeptů znamená zadlužení na léta 

dopředu s nejistým výhledem. Nástupní plat do kokpitu letadla na pozici prvního důstojníka se na 

českém leteckém nebi pohybuje kolem 25 tisíc korun čistého. Což je plat řidiče kamionu na 

vnitrostátní dopravě! 

 

Při troše štěstí a pořádném počtu nalétaných hodin se časem možná dostanete na pozici kapitána 

letadla. Zde se platy pohybují kolem 75 tisíc korun. U elitních zahraničních společností, jakou jsou 

např. Emirates, si můžete vydělat i trojnásobek. To je ale spíše liga vyvolených, popřípadě důchodové 

místečko pro elitní vojenské piloty.  

 

Závěrem mohu říci, že povolání pilota je opravdu velký a pěkný „koníček“. Kdyby nebylo získání 

pilotní licence tak časově a hlavně finančně náročné, dost možná bych se nechal zlákat. 

 

 

 

Michal Doleček, Vedoucí dopravy 



MED jako lék 

 

Včely byly na Zemi už miliony let před člověkem. Vytvořily nám podmínky k životu. Jeden z jejich 

produktů-med-užívaly tisíce generací před námi jako lék. Skoro ve všem nahradí rafinovaný cukr. 

Včelí med není pouhé sladidlo, ale je možné ho využít i při léčbě různých zdravotních potíží.  

Má např. Silné antibakteriální účinky, posiluje imunitní systém, zklidňuje nervovou soustavu, pomáhá 

hojení ran, zlepšuje trávení.  

V medu převažují jednoduché cukry, především glukóza /cukr hroznový/ a fruktóza /cukr ovocný/. 

Pro náš organismus jsou dobře zpracovatelné s rychlým uvolňováním do krve, působí tak jako 

okamžitý zdroj energie. Je také zdrojem bílkovin, jejich množství je závislé na druhu medu. Obsahuje 

dlouhý seznam důležitých vitamínů a minerálů, jsou to např. vitamíny C, A, B1, B2, B6, B12, D, K, E, z 

minerálů např. draslík, fosfor, vápník, sodík, železo, křemík, hořčík. Je to výjimečná potravina.  

Pokud potřebujeme ztuhlý med ztekutit, musíme to provést velice šetrným ohřevem ve vodní lázni 

do 45 stupňů Celsia. Nad touto teplotou dochází k nevratnému poškození enzymů a celé řady na 

teplo citlivých látek, a tím k vážnému znehodnocení medu.  

Med-vzácný dar od včel. Včela medonosná je nenahraditelný opylovatel. Lidstvo je na včelách životně 

závislé. Celých 80% rostlin rozmnožujících se opylením nemůže opylovat jiný hmyz než včela. Jen v 

Evropě by bez včel v krátké době vyhynulo 20000 druhů rostlin. Tak by se nenávratně narušil potravní 

řetězec. Nedostatek potravin by se pochopitelně týkal i lidstva.  

Není med jako med. Český med, který produkují domácí včelaři, patří k nejkvalitnějším výrobkům.  

 

Marta Bednářová, kovovýroba 

 

Nástrojárna z Marsu 

 

V létě roku 1991 jsem s tehdejším nejlepším autem státního podniku Isolit (poslepovanou 

Škodou 120) vyrazil na cestu po západní Evropě. Účelem bylo  sehnat obchody, které by nás napříště 

živily – protože náš 90% zákazník OEZ Letohrad nepřenesl přes srdce, že jsme se osamostatnili  a 

výrobu si stahoval k jiným dodavatelům. O dobrodružství cestou tenkrát nebyla nouze, jizvu na  

rozražené hlavě mi už nikdo neopraví, a pokud jednou někdo někdy vykope moji lebku, řekne si, že se 

ten chlápek strašně praštil do hlavy.  

Kromě  dalších jsem navštívil také zákazníka – firmu Vitalo v Belgii a připadal jsem si jako 

v nástrojárně z Marsu – měli tam jednu tříosou CNC frézku! To byla tenkrát světová událost. Od té 

doby pokročila nástrojařská technologie úžasně dopředu – CNC stroje jsou dnes naprosto běžné. Co 



dnes připadá jako technologie z Marsu, je uzavřená linka CNC strojů, které spojuje šestiosý robot, 

jezdící po kolejích. Na jedné straně vložíte do zásobníku kostku oceli až 250 kg těžkou a na druhém 

konci vyleze perfektně v nejsložitějších pětiosých plochách obrobená vložka – srdce formy , navíc 

umytá a změřená, s měrovým protokolem. Navštívili jsme před dvěma roky tři nástrojárny 

v Německu, které s touto technologií s klopýtáním v malém měřítku  začínaly. Po dlouhých úvahách a 

přípravách jsme se rozhodli: Jdeme do toho! Investice v hodnotě přes třicet milionů korun je nutná, 

životně  potřebná. Je to technologie z Marsu dnešních dnů. V našem případě bude takto spojeno  pět  

strojů, což neměli ani navštívení Němci:  Dvě pětiosé CNC frézky, vyjiskřovačka, myčka a měřící 

centrum.  

Těšme se na ni všichni, jsme první Nástrojárnou  v Česku, která se do marsovské technologie 

pouští! 

 

 

Kvido Štěpánek 



MÁM   RÁD   VLAKY,  CO   NĚKAM   JEDOU... 

 

pokračování z Občasníku –Zima 2015 

                                             

 

 

Nádražní budova a zaměstnanci na začátku 20. století 

 

Aby byla zaručena bezpečnost zaměstnanců československých drah, vytvořily se oddíly k jejich 

ochraně převážně z řad místního Sokola. Železniční stanici byla doručena také telegraficky zpráva od 

Ředitelství drah sudetských zemí v Krnově následujícího znění: „Všem stanicím sudetoněmecké země 

z Hanušovic až včetně do Jablonného nad Orlicí : Od dnešního dne podléhají všechny stanice 

sudetoněmecké země až včetně Jablonného n.O. německému ředitelství v Krnově.“ Po prohlášení 

přednosty stanice v Jablonném n.O., že bude respektovat pouze rozkazy z Prahy, byl vyzván orgány 

z Krnova k rezignaci. Jeho slib se následně projevil při přijetí nákladního vlaku vezoucí potraviny a 

zbraně z Lichkova jako pomoc Německa nově vzniklé provincie „Deutschböhmen“. Strojvůdce Šolc 

ujel se zmíněným vlakem z nádraží v Lich-kově a v Jablonném nad Orlicí ho předal zástupcům 

místního národního výboru. Následně byl vlak poslán a vyložen na nádraží v Kyšperku. Obsazení 



českého pohraničí  německou většinou proběhlo pomocí obsazovacího vlaku v prosinci 1918  

30.pěším plukem z Vysokého Mýta pod velením podplukovníka Berana.    

V roce 1919 byl jmenován novým přednostou stanice inspektor státních drah Josef Moučka (1919 – 

1935). Zákonem č.404 z 18.listopadu 1922 vznikly ofi-ciálně Československé státní dráhy (předtím 

Československé dráhy). V červenci 1925 byla vybudována vlečka do lomu ČD, kterou využívala i firma 

Pauk – Feistl vyrábějící cihly. 14.října 1926 byly zrušeny zvonkové linky a nahrazeny  traťovými 

telefony. V říjnu 1929 byla dokončena instalace elektrického vedení ve staniční budově čp.128, 

petrolejové staniční osvětlení bylo nahrazeno 5 elektrickými stožáry. Finanční obrat stanice činil 

v roce 1927 zisk 6 mil.Kčs (počet zaměstnanců tehdejší stanice byl 18 lidí), v letech 1929 – 1935 se 

pohyboval zisk kolem 5 – 5,5 miliony Kčs za rok.  V roce 1933 stanicí pro-jíždělo 22 pravidelných vlaků 

denně. 

 Blízkost nádražní budovy se stala  na konci 20. let 20.století podnětem k výstavbě nových domů 

v ulici. Z hostince poblíž budovy se stal hotel se širokou nabídkou služeb pro návštěvníky našeho 

města.  

 

 

Schéma železniční stanice Jablonné nad Orlicí na konci 20. let 20.století 

(zdroj nadraziletohrad.wz.cz)  

 

 

Nádražní ulice před výstavbou domů na začátku 20. let 20. století 



 

 

Pohled na Nádražní ulici ve 30. letech 20. století 

 

 

 

Nádražní ulice ve 30. letech 20. století 

 

V roce 1935 byl na místo přednosty stanice jmenován inspektor státních drah Dr.Karel Pospíšil (1935 

– 1947). Začátek jeho působení byl ovlivněn budováním pohraničního opevnění. Nákladní doprava 



zaznamenala nárůst přepravovaného materiálu, zvýšil se i počet spojů (v roce 1936 činil zisk stanice 

6,5mil.Kčs, v roce 1937 byl zisk 9mil. Kčs).  

V září 1938 v době rostoucí krize v pohraničních částech republiky sehrála železniční stanice 

v Jablonném nad Orlicí důležitou roli. Od 15.září zde našli svoje zázemí na noc zaměstnanci státních 

drah, celní správy a finanční policie. 22.září byla železniční doprava z důvodu bezpečnosti úplně 

zastavena a 23.září v době vyhlášení mobilizace se stala poslední zastávkou pro veřejnou dopravu 

(rychlíky končily v Kyšperku). 24.září přijel do stanice destrukční vlak s úkolem přerušit vlakové 

spojení mezi Mladkovem a Lichkovem. O den později začal platit mobilizační jízdní řad a přišel rozkaz 

o znovuzprovoznění trati mezi Mladkovem a Lichkovem. 27.září byl obnoven nouzový provoz trati, 

28.září bylo nařízeno opětovné vyklizení stanic. 30.září byly služebny znovu zprovozněny a odpoledne 

přišla zpráva z ministerstva železnic o přijetí mnichovské dohody. 2.října začala evakuace 

z pevnostního pásma, z kasáren v Moravském Karlově a Těchoníně. Nakládání vojenského materiálu 

na zdejším nádraží trvalo nepřetržitě až do 14.října. 6.října v deset hodin večer přišel rozkaz o 

vyklizení místní železniční stanice, který byl však za tři hodiny odvolán. 19.října přijela do Jablonného 

komise říšskoněmeckých drah a po skončení jednání 5.listopadu bylo rozhodnuto o tom, že místní 

železniční stanice se stane pohraniční a přechodovou stanicí. V lampárně byla zřízena pasová 

kontrola, pohraniční celní úřad byl umístěn v čekárně a jeho přednostou se stal celní tajemník 

Vykročil. Aby mohla být nová agenda bez problémů zvládnuta, bylo přeloženo na železniční stanici 

v Jablonném nad Orlicí několik zaměstnanců, čímž vzrostl jejich počet na 35 lidí.  

 

 

Nádražní budova ve 30. letech 20. století  



 

 

 

Při budování pohraničního opevnění byly na nádraží skládány zvony k pevnostem  

  

Zvýšený nárůst převážně nákladní dopravy ve 40. letech minulého století si vyžádal nový způsob 

zabezpečení. Na konci roku 1941 byly postaveny budovy Stavidla 1,2 a do provozu bylo dáno nové 

elektromechanické zabezpečovací za-řízení (na Vánoce 1941 uvedeny do zkušebního provozu a od 

roku 1942 do  nor-málního provozu), byla prodloužena kolej č.3 a rozšířena vlečka lomu. Ze zastá-vek 

Verměřovice a Těchonín (zastávky od roku 1899) se staly hlásky.  

Ve středu 31.května 1944 před devátou hodinou ráno se u přejezdu u Mikyskovy pily stala dosud 

největší železniční nehoda v historii zdejší železniční stanice. Výpravčí Medek nechal horní předzvěst 



– semafor -  na stůj, i když koleje ve stanici byly volné. Dlouhý nákladní vlak přijíždějící ze směru od 

Těchonína zastavil. Poslední vozy tohoto vlaku stály až za kanceláří Vackovy pily. Další přijíždějící 

nákladní vlak spatřil překážku na trati pozdě. Strojvůdce společně s topičem stačili včas vyskočit a 

zachránit si život, ale strojvůdce druhého vlaku pan Adamec z Orlice u Kyšperka to štěstí neměl a stal 

se jedinou obětí hrozivé nehody. Na místo nehody se brzy dostavil místní sbor dobrovolných hasičů 

pod velením Karla Vencla a zabránil společně s dalšími hasičskými sbory rozšíření požáru. Přesto tato 

nehoda vyřadila trať na jeden den z provozu. Koncem války byla vybudována ještě manipulační kolej 

č.6. 

 Po osvobození ČSR v květnu 1945 se stalo prioritou znovuobnovení provozu železniční trati Jablonné 

nad Orlicí – Dolní Lipka – Králíky. Předpokladem byla záruka bezpečnosti zaměstnanců ČD. O tu se 

měly postarat vojenské posádky v Mladkově a v Králíkách společně s četnickými stanicemi 

v Mladkově a v Lichkově. Obsazovací vlak do pohraničí vyjel z Kyšperka 26.května 1945 (parní 

lokomotiva 524.1).  

 

 

 

31.květen 1944 - Rozšíření požáru po srážce nákladních vlaků u Vackovy pily zabránil brzký zásah SDH 

v Jablonném nad Orlicí a dalších hasičských  jednotek z nejbližšího okolí pod velením Karla Vencla 

 

Pavel Kalous, Mlýnská 545, Jablonné nad Orlicí 

Pokračování v příštím čísle Léto 2016 
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MATEMATICKÁ KŘÍŽOVKA
Všechny čtverečky (vodorovně) matematické křížovky vyplníš číslicemi výsledků uvedených příkladů.
Ve sloupcích (svisle) buď pozorný. Kromě doplnění čislic výsledků zadaných příkladů vymysli a zapiš
do prázdných rámečků takové příklady, které mají výsledek rovnající se číslicím vepsaným
v jednotlivých čtverečcích svisle.


