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více zajímat u svých šéfů nebo na PO. V lednu jsme takto vyplatili spolupracovníkům přes tři miliony korun
navíc, nad rámec výplat.
Příspěvek na dopravu se stal běžnou součástí naší cesty do práce a věřme, že i v letošním roce porostou mzdy
tak, jak bývá v IB dobrým zvykem.
Připravujeme nákup dvou zbrusu nových lisů Engel do Lisovny. Umístěny budou v Malé Lisovně.
S nastupujícím jarem pokračuje dláždění firemních ploch, takže do léta budou všechny plochy v I. A třídě.
Jedna budova Rybárny je dokončena a předána jako ubytovna spolupracovníkům, druhá, větší, bude
dokončena a perfektně vybavena do konce tohoto jara.
IB je hlavním organizátorem dvou běhů – Memoriálu Quida Štěpánka – v neděli 30. dubna - a Běhu na Suchý
vrch -v neděli 10. září. Oba běhy jsou ¼ maratony – první městský, druhý horský. Srdečně zveme k účasti ať
už závodní, nebo divácké.
Za rok 2016 jsme věnovali na dobročinnost více než 3 miliony korun, letos to je už více než jeden milion.
Vypravili jsme také kamion s 24 tunami mouky od Andreje Babiše na Podkarpatskou Rus, druhý kamion
s nákladem nemocničních a dětských postelí a ošacení odjíždí týden po Velikonocích. Další pomoc budeme
průběžně organizovat.
- V sociální pekárně v ukrajinském Volovci jsou dodnes přesvědčeni - a nikdo jim to nevymluví - že náš řidič
Michal Bouška je posel Boží. Došla jim totiž mouka a bez naděje na další pekárnu zavírali na neurčito – když
v tom přijel náš kamion a složil deset tun prvotřídní mouky!

Vážení spolupracovníci, v IB máte vše ve svých rukách!
Vaše redakce

IB On-line
W IB znowu budujemy, między innymi, że to dobry znak, że firma ma się dobrze.
-

W byłej hali kovovyroby jest już przygotowana nowa podłoga na której będzie zamontowana
najnowocześniejsza zautomatyzowana linka do produkcji form, cała inwestycja przekracza 40 milionów
koron. Kovovyroba zostanie przeniesiona do nowo powstającej hali za magazynem Late. Połowa tejże hali
będzie służyć jako magazyn.

-

Montaż WyFi wzbogaciliśmy o robota którego zamontowaliśmy obok serwisu D5. Połowe miejsca na montażu
zabiera już linka produkcyjna Motúčka, która obecnie przeżywa największy bum w swojej krótkiej historii.

-

Wiosnę od kilku lat rozpoznajemy wzrostem zamówień Motúčka, tegoroczny wzrost sprzedaży przerósł
nasze najśmielsze oczekiwania. Najbardziej pożądane akcesoria Motúčka to tylne koła Triglav, a następnie
ORAC kultywator, grabie i vertikutátory. Zaskoczyła nas popularność dwóch ostatnich akcesorii które są
wyrabiane przez naszą Strojní údržbě.

-

Nowy projekt dla firmy Philips – produkcja patelni i pokrywek dla ich ulubionych frytkownicy „Air” jest w
pełnym rozkwicie.

-

Pokovena linka po zyskaniu nowych zamówień przygotowuje się znowu do czterozmianowego systemu pracy.

-

Údržba zakupiła kilka nowych urządzeń ułatwiających prace, jednym z nich jest szlifierka pasowa która
przenosi ten dział ręcznej manufaktury do współczesnych zmechanizowanych czasów.
Magazyn D5 zamieszkał w byłej hali magazynowej COOL, to przyniosło zwiększoną produktywność całej
logistyki, ponieważ spada pod Late.
Late (mówimy na niego stodwudziestomilionówka,a to dlatego że tyle nas ten magazyn kosztował) zakupiło
nowy wózek widłowy Still a nasz dział transportu rozrósł się o nowy ciągnik siodłowy DAF.
Zespół naszych managerów postarał się o nowe projekty dla lisovni od naszych dotychczasowych klientów
takich jak Hella, ZKW i Varroc.
Jablonský Gurmán (nasza kuchnia zakładowa)gotuje średnio 1100 obiadów dziennie.
D 5 w krótkim czasie wprowadzi do sprzedaży nowe produkty takie jak: urządzenia do monitorowania
niemowląt, nową wagę kuchenną, cyfrowy czajnik, metalową dmuchawę ciepłego powietrza, czajnik Diana,

-
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Lea i Isabel w nowych atrakcyjnych kolorach, nowy toster Burny i dużo dużo nowych produktów.
Nasz przyzakładowy sklep zaprasza wszystkich na zakupy w atrakcyjnych cenach, asortyment powiększono o
baterie żarówki, przedłużacze i tym podobne …
- Przygotowujemy pół spełnienie pod nazwą Lektivity, które ponownie odbędzie się na Suchaku 24 czerwca
2017, akcja pod hasłem „ dostań się tam jak chcesz”
- Na początku roku przeliczyliśmy znowu Bravo konta i widać wyraźnie że kwoty na nich rosną, mimo tego że
na bieżąco są wypłacane każdorocznie. O taki benefit każdy z was może zapytać szefa swojego działu lub
personalnego.
- W styczniu wypłaciliśmy naszym współpracownikom ponad trzy miliony koron więcej.
- Dodatek na dojazdy stał się standardem, i miejmy nadzieję że tak jak w zeszłym roku wzrosną nasze wypłaty
tak jak to bywa w IB.
- Lisovna przygotowuje się do zakupu dwóch nowych wtryskarek Engel które będą stały na małej lisovni.
- Jedna część budynku na rybarni jest już oddana do użytku, a druga większa część będzie przekazana na koniec
wiosny.
- IB jest głównym organizatorem dwóch biegów- Memoriał Quida Štěpánka – v niedzielę 30 marca, a bieg na
Suchý vrch – w niedzielę 10 września. Oba biegi są 1/4 maratonu- pierwszy to miejski a drugi górski.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zawodach.
- W roku 2016 na dobroczynność przekazaliśmy więcej niż 3 miliony koron, a w tym roku przekazaliśmy już
ponad milion. Wysłaliśmy tira z 24 tonami mąki od Andreje Babiše na Podkarpacką Ruś, drugi tir z szpitalną i
dziecięcą pościelą odjeżdża tydzień po Wielkanocy. Następna pomoc będzie na bieżąco przygotowywana.
- W piekarni w Volovcu do dziś dnia są przekonani i nikt im nie zaprzeczy- że nasz kierowca Michal Bouška jest
posłańcem Bożym. Skończyła im się mąka i musieli zamykać piekarnię na czas nieokreślony- i wtedy
przyjechał nasz TIR z dziesięcioma tonami mąki.
Szanowni współpracownicy, w IB macie wszystko w swoich rękach!
-

Wasza redakcja

Slovo personalisty - „něco za něco“
Vážení spolupracovníci,
Isolit-Bravo se rozvíjí, neustále roste po všech stránkách a poskytuje nám všem silné zázemí jak po stránce
realizace svých povolání, chcete-li kariéry, tak finančního zajištění. To, že se u nás nechají vydělat nadprůměrné
peníze široko daleko, není žádným tajemstvím, na druhé straně platí pravidlo - něco za něco.
Je to právě automobilový průmysl, který má nastavené vysoké požadavky na kvalitu, za které si platí tyto určité
prostředky, na něž po výkonu naší práce snad i oprávněně natahujeme ruku i my. Stejně tak oprávněně, ale o krok
napřed, zvedá obočí právě ten zákazník, na jehož zakázce právě pracujeme. Je to ale jen o zaběhnutém pořádku,
dodržování úplně všeho, co je dáno, a o poctivé práci. Úplně stejně, jako si náš zákazník posílá na kontrolu audit,
proklepne si každý z nás stavební firmu nebo zedníka, než si je pustí do bytu, a běda, kdyby nedělali něco podle
našich představ, že?! No vidíte!
Udržení tohoto systému, který je nutný pro dobrý chod IB jako dodavatele do automobilového průmyslu, není o
způsobu vedení naší firmy, menší nebo větší přísnosti, jak si občas ještě někdo myslí. Je to skutečně o splnění
základních požadavků zákazníků, kteří jsou v tomto ohledu právem nekompromisní a nemilosrdní. Vedení naší
firmy je „jen“ odpovědné za běžný chod fabriky. To je - mít zakázky, mít práci a uživit spolupracovníky.
Pokud by ale odešly zakázky s nespokojeností našich zákazníků a nebyla by práce, domysleme každý za sebe, co
by následovalo. Všichni by pochopitelně říkali, že vedení fabriky dopustilo…, nechali si odejít důležitého
zákazníka, atd…. Zvláštní, že? Bohužel, realita mnoha zkrachovalých fabrik. To není naštěstí naše cesta, protože
pracujeme s vámi, odpovědnými spolupracovníky. Díky za to!
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A těm, kteří to ještě nepochopili, nezbývá než se přizpůsobit a táhnout za jeden provaz, protože všechny nároky,
které vyžaduje vedení firmy, nejsou smyšlené, ale jen tlumočené požadavky zákazníka, jak dosáhnout potřebné
vyrobené kvality.
Když to převedu třeba na naše Motúčko, tak jsem moc pyšný na jeho kvalitu. Kdekoliv se objevím a vidím
Motúčko, hrdě se hlásím k naší firmě, protože vím, že si za jeho kvalitou stojíme. Vždy jsem mezi lidmi mile přijat a
pochválen za jméno firmy, za tak úžasný vynález. Pak si vždy nechají dlouze vyprávět o tom, jak Motúčko přišlo na
svět a jak ho vyrábíme. Prostě paráda!
Díky všem za pochopení, protože vyrábět kvalitně můžeme jen jako jeden tým.
Utrácet vydělané peníze pak může každý jen sám za sebe .
Milan Žemlička

Słowo kadrowego „ coś za coś”
Szanowni współpracownicy,
Isolit Bravo rozwija się, nieustannie rośnie w każdym kierunku i tak zapewnia nam wszystkim silny fundament do
realizacji swych powołań, kariery, i finansowego zabezpieczenia. To że się u nas da zarobić dobre pieniądze, nie
jest żadną tajemnica, a z drugiej strony obowiązuje zasada „coś za coś”.
Jest to przemysł samochodowy w którym jakość jest na miejscu pierwszym co do których stosuje się konkretne
środki, na które po wykonaniu naszej pracy słusznie wyciągamy rękę i my. Tak samo słusznie jak i krok do przodu,
z podniesionym czołem do klienta spełniamy jego zamówienie.
Jest to przebieg porządku dotrzymywać zupełnie wszystko, co jest dane w uczciwej pracy. Tak samo ja i nasz
klient wysyła do nas audyt, skontrolujemy sobie każda firmę i każdego odbiorce, zanim wpuścimy ich do swego
domu bo co gdyby nie spełniali naszych oczekiwań.
Utrzymanie takiego systemu który jest konieczny do dobrego działania IB, jako dostawcy z przemysłu
samochodowego, nie mają pojęcia o kierowaniu firmą , mniejszy lub większy rygor jak sobie ktoś tak pomyśli. Jest
to rzeczywiste spełnienie wymogów klienta, którzy są w tym bezwzględni i bezkompromisowi. Kierownictwo
naszej firmy jest tylko odpowiedzialne za normalne funkcjonowanie fabryki. Oznacza to, że przyjmie zlecenia, ma
pracę i wspiera osoby współpracujące. Jeżeli stracilibyśmy zamówienia od niezadowolonego klienta możemy
sobie wyobrazić co by się stało. Oczywiście każdy powiedziałby, ze kierownictwo fabryki do tego dopuściło, dało
odejść dobremu klientowi itd. Niestety, rzeczywistość wielu upadłych fabryk. To nie jest nasza droga,dlatego że
pracujemy z wami, odpowiedzialnymi pracownikami. DZIEKUJEMY ZA TO!!!
A tym którzy jeszcze tego nie zrozumieli nie zostaje nic innego jak się przystosować do tego. Dlatego wszystkie
roszczenia które wysuwa kierownictwo firmy nie są fikcja ale wymaganiami klienta, jak osiągnąć wymaganą
jakość. Jeśli porównam to z naszym Motućkem , to bardzo jestem dumny z jego jakości. Gdziekolwiek się pojawię i
widzę motućko jestem dumny że to z naszej firmy, bo wiem że dbamy o jego jakość. Zawsze jestem między ludźmi
mile przyjęty i chwalony za dobre imię naszej firmy i tak wspaniały wynalazek. Potem wszyscy długo
rozmawiamy jak Motucko przyszło na świat i jak je produkujemy.
Dziękuje wszystkim za zrozumienie , dlatego że produkować z jakością możemy tylko jako jeden zespół. Wydać
zarobione pieniądze, to każdy może, tylko dla siebie J.
Milan Žemlička
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Demokracie
Když jsem byl malým školákem, vrtalo mi v dějepise hlavou, proč zanikly ty krásné a skoro dokonalé antické
demokracie a byly nahrazeny brutálními vládami diktátorů, náčelníků, králů, generálních tajemníků – zkrátka
uzurpátorů totalitní moci. Považoval jsem to za nějaký dějinný omyl a nějakou dobu jsem chtěl být historikem a
přijít věci na kloub. Dobře, že jsem to neudělal, věc se totiž vysvětluje sama.
Demokracie původně vznikly tak, že si skupina bojovníků zvolila svého velitele. Konec, finito, a velitel už potom
nekompromisně nedemokraticky velel. Posléze se bojovníci začali kultivovat a žít také občanským životem z velitelů se stali politikové a volba se smrskla na ohraničenou dobu. Demokracie stále lépe či hůře fungovaly.
Občany totiž spojoval vznešený cíl – například obrana Řecka před Peršany nebo rozšiřování celosvětového
impéria v případě britské demokracie o dvě tisíciletí později či budování nejsilnějšího státu světa v případě
Ameriky. Když ale Řeky ovládli Římané, vznešený stmelující cíl zmizel. Demokracie ještě chvíli setrvačností
přežila, ale pak se hroutí.
Obávám se, že naše současné cíle – mít se stále lépe, dostat co nejvíce dotací, využívat do mrtě, ale současně přitom
rozvracet EU, svobodu ani vlast nebránit, ale najímat si na to hrstku žoldnéřů, nekonečně hodně práv a nekonečně
málo povinností a další podobné – nejsou ani trochu vznešené a naše demokracie že už jenom setrvačností dobíhá.
Doba diktátorů se asi zase blíží.
Každý čas se kromě jiného odráží také v soudobých příslovích. Tak třeba rčení Znám své Pappenheimské!
Pochází od císaře Zikmunda, Lišky Ryšavé. Papenheimští byli obojetníci a mistři kliček a vytáček. Když měl jednu
dobu císař Zikmund nad nimi navrch, slibovali mu hory doly, a Zikmund, protože věděl své, jejich sliby a lichotky
komentoval uvedeným rčením. Aby toho nebylo málo, zapsal se do dějin přísloví i druhým zásahem: Večer před
bitvou s husity, na které měl Zikmund po celý život smůlu a bolestné vzpomínky, připravovali velitelé v císařském
stanu bojový plán. O dobré myšlenky byla po mnoha předchozích nezdarech nouze, ale jeden vévoda si dodal
odvahy a navrhl: Vaše Veličenstvo, vyšleme pod rouškou tmy do tábora husitů špehy, ať jim ostrouhají kolečka
těch zatracených vozů! Zikmunda chytil, moderně řečeno, nerv a vévoda dopadl špatně. No a od těch dob se po
šest století říká, že…někdo ostrouhal kolečka. Když se o dvě stě let mladší rakouský vojevůdce Götz chystal
v Krušných horách na zítřejší bitvu se Švédy, byl si vítězstvím zcela jistý. Početní převaha, domácí půda, hladké
zásobování - vše mu hrálo do karet tak, že se mu důkladný průzkum terénu zdál zbytečný. A bitva se také vyvíjela
přesně podle jeho předpokladů – rakouské vojsko mělo silně navrch, a dokonce obsadilo švédský tábor se všemi
zásobami i s manželkou vrchního velitele Lennarta Torstensona! Ten ale rekognoskaci terénu před bitvou
nezanedbal a v kritické chvíli převedl část svého vojska nečekaně bažinami, které se zdály být zcela neprostupné.
Vpadl Rakušanům do zad. Bitvu tak vyhrál a od těch dob se varovně říká: Dopadneš jako Kec u Jankova!
Doba vznešených antických cílů nám zanechal známé Caesarovo rčení: Veni, vidi, vici! – Přišel jsem, viděl jsem,
zvítězil jsem!
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Dnešní doba má totální deficit vznešených cílů, a tak i rčení jsou podstatně přízemnější. Ten deficit začíná
všeobecnou lhostejností a na ni jsem si vytvořil tři rčení odpozorovaná z firemní praxe:
-

přišel, mčel, odešel
promlčel se do konce schůzky
mlčení je mi odpovědí

A aby rychle zlidověla, přeložil jsem si je do jazyků:
-

er kam, schwieg und ging weg
er schwieg hartnäckig bis zum Ende des Treffens
auch das Schweigen ist für mich eine Antwort

-

he came, has kept silent departing finally
he kept silent throughout the meeting
the silence is an answer to me

-

przyszedł, nic nie powiedział i odszedł
uparcie milczy do końca spotkania
i milczenie jest dla mnie odpowiedzia

Co bych si ovšem nejvíce přál, je, aby zůstalo u dobrého vtipu. Pokud se přísloví stanou realitou, je právě ona
zmíněná lhostejnost = mlčení zabijákem demokracie a společnosti tak, jak ji známe dosud.
Kvido Štěpánek
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Demokracja
Kiedy byłem uczniem, zastanawiam się w historii zdumienia dlaczego zniknęli niemal doskonałe i piękne,
starożytne demokracje i zostały zastąpione przez brutalnych dyktatorów rządy, wodzowie, królowie, sekretarzy
generalnych - po prostu uzurpatorów totalitarnej władzy. Myślałem, że to historyczny błąd, i przez jakiś czas
chciałem być historykiem, aby isc do przodu. Dobrze, że tego nie zrobiłem,pewne rzeczy można wyjaśnić sobie.
Demokracja została stworzona tak, że grupa bojowników zostala mianowana jej dowódcą. Koniec, finito, a
następnie dowódca miał niedemokratycznie bez opłat. Ostatecznie bojownicy zaczęli uprawiać i żyć cywilniej, a
także - z liderów stali sie politykami i wybory skonczyly się w ograniczonym okresie czasu. Demokracja nadal
funkcjonowała lepiej lub gorzej. Obywatele byli powiązani w jeden szlachetny cel - na przykład obrony Grecji
przed Persami lub zwiększenie globalnego imperium, w przypadku demokracji brytyjskiej dwa tysiące lat później,
a budowa najpotężniejszego kraju świata w amerykańskie sprawy. Ale kiedy Rzymianie podbili Grecy szczytny cel
cementowania zniknął. Demokracja przetrwała bezwładność na chwilę, a następnie zawaleniem. Obawiam się, że
nasze obecne cele - być jeszcze lepszym, aby uzyskać jak największe dotacje korzystają z rękojeści, ale w tym
samym czasie, gdy obalić UE, Wolność i Ojczyzna sie nie sprzeciwialy, ale zatrudnić garść najemników
nieskończenie wiele praw i nieskończenie małych celi i innych jak - nawet trochę wzniosłe i nasza demokracja to
właśnie coasted bezwładność. Dyktatorzy czas do powrotu.
Za każdym razem, między innymi odzwierciedlenie we współczesnej przysłów. Więc może mówiąc Znam
Pappenheimské! pochodzi od cesarza Zygmunta, lisy swoim czerwonym. Papenheimští były obojetníci mistrzowie
i uniki i uniki. Kiedy był w jednym czasie cesarz Zygmunt przewagę nad nimi, obiecał mu księżyc i Zygmunt,
wiedząc niej swoje obietnice i pochlebstwa komentowane powyżej maksyma. Co gorsza, zapisał się w historii
przysłowiach i innych interwencji: W noc przed bitwą z husytów, które Zygmunt mieli całe życie szczęścia i
bolesnych wspomnień, przygotowanie dowódców w cesarskim planu bitwy . Dobrym pomysłem było dla wielu
wcześniejszych niepowodzeń wyjątkowego, ale Duke odwagi i zaproponował: Wasza Wysokość, wysyłamy pod
osłoną ciemności do obozu szpiegów husackich .Zikmunda zlapal w nowoczesnych warunkach, nerwów Duke
wypadła źle, No, a od sześciu wieków mówi, że ... ktoś w ma klopoty. Kiedy dwieście lat młodszy dowódca
austriackiego Götz dzieje w Rudawach na jutrzejszej walce ze Szwedami, był pewny zwycięstwa. Liczbowa
przewaga, Stadion, gładka dostawa - wszystko bral w swoje ręce tak, że jego dokładny rekonesans wydawał się
zbędny. Bitwa przebiegala również dokładnie według jego założeń - Austriacka armia miała silną przewagę, a
nawet zajęcie szwedzkiego obozu ze wszystkich stron z zona głównodowodzącego Lennarta Torstenssona. Ale
obawa przed bitwą i zaniedbywanie mialo krytyczny moment, ktory przeniósł część swojej armii
niespodziewanie w bagno. Nalot Austriaków w plecy, bitwa została wygrana, a teraz sie mowi: wyladujesz jak Kec
u Janková! Czas starożytnych celów szlachetnych pozostawionych nam znanym Cezar mówiący Veni! Vidi,vici! Przyszedłem, zobaczyłem, zwyciezylem!
Obecnie jest czas calkowitych deficytow ,wzniosle cele i mowi sie duzo bardziej przyjemnie . Deficyt zaczyna się
od ogólnej obojętności do ktorej stworzyłem trzy wypowiedzi pochodzące z doświadczenia firmy:
- přišel, mčel, odešel
- promlčel se do konce schůzky
- mlčení je mi odpovědí
I tak szybko stał się popularny, przetłumaczyłem je w językach:
-

er, schwieg ging weg und
er schwieg hartnäckig bis zum Ende des Treffens
auch das ist für mich Schweigen eine Antwort

-

przyszedl,milczal,odszedl
przemilczal do konca spotkania
milczeniem jest odpowiedz
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Co podobało mi się najbardziej, aby wszystko zostalo dobrym żartem. Jeśli przysłowie stanie się rzeczywistością,
powiedziała, że jest po prostu obojętność = cichy zabójca demokracji i społeczeństwa, jak wiemy to teraz.
Kvido Štěpánek

Tak jí ho vezmi a bude ji to zajímat!
aneb Používej tým…
Rozhodl jsem se napsat o jedné zkušenosti, jak lze řešit určitou problematiku, která se jeví složitě… Pokud se u
toho jen trochu myslí, člověk zjistí, že na to nemusí být sám, protože má určitý tým, který je s to mu pomoci.
Ten tým může člověk vyzvat několika způsoby a o jednom docela zvláštním, ale funkčním jsem se nedávno
přesvědčil.
Stavil jsem se u kamaráda Pavla, který si postěžoval na to, že mu odešlo jeho staré auto, které používal na ježdění,
jak se říká, kolem komína. Vzhledem k tomu, že ho tak trochu znám, jsem ihned odhadl, že mu konečně, asi po
dvou stech tisících km, odešel rozvodový řemen, který nikdy neměnil. Tiše souhlasil a začal vyprávět svůj příběh
s tím, že neví, co bude dál dělat.
Na nové, ale ani na ojeté neměl a lézt ve špinavých montérkách do zánovního, které využívá ve velké míře jeho
manželka, ihned vyloučil. A tak pokračoval a stále počítal: „No, to znamená jet někam na vrakoviště, sehnat starý
motor, dát to někde udělat, to je tak 20 až 30 tisíc, a to se nevyplatí. Koupit něco, co projde technickou, bude stát
padesát, na to nemám!“ Cítil se tak bezradně .
„Poraď se s Janou!“ pronesl další přísedící kamarád Pepa. Myslel tím jeho manželku, která používá to lepší rodinné
auto. „No, to je, ale blbej nápad! Tu to přeci nezajímá, má svoje auto!“ prohlásil podrážděně Pavel. Odpověď na
sebe ale nedala dlouho čekat. „Tak jí ho vezmi a bude ji to zajímat! Uvidíš!“ zvedl hlas Pepa. Nálada byla špatná,
rozešli jsme se bez výsledku.
Druhý den jsme se sešli na pokec. Kamarád měl na první podhled lepší náladu. „Copak se stalo, sehnal jsi na
šroťáku levný motor?“ zeptal jsem se suše. „Ne, to ne, ale vzal jsem jí to auto!“ prohlásil Pavel a dodal, že celé
odpoledne Jana obvolává známé.
Večer měl hned několik nabídek. Jedno auto, jen tak za benzín na půjčení, jiné zase za „desítku“ na dojetí, další za
dvacet po technické…Nakonec sehnal lepší auto, než bylo to původní. Nic ho nestálo a ani pro to nemusel nic
udělat. Vlastně udělal!
Začal spolupracovat s okolím a hlavně v týmu! 
Tak vidíte! Více hlav, více rozumu a hlavně více nápadů! A to je důvod, proč pracujeme týmově.
Milan Žemlička

Vánoce nebo velikonoce?
Vlastní lajdáckostí jsem založil příspěvek svého přítele doktora Zdeňka Stráníka a zapomněl ho zařadit do
Vánočního Občasníku. Na druhou stranu to možná pomohlo mě a posléze i Vám si uvědomit, že jeho obsah je
nadčasový – v tuto chvíli jej můžeme beze zbytku použít na Velikonoce a bez ohledu na čas a svátky je univerzálně
platný po celý rok. Velmi často se staráme o hodnoty podružné a zanedbáváme ty skutečně důležité. Lehko se to
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řekne, těžko se s tím něco udělá – vidím to sám na sobě. Ale dokud žiju, budu se aspoň pokoušet to změnit k
lepšímu!

Kvido Štěpánek

A Farewell to Arms (Sbohem, armádo!)
Prvorepubliková armáda byla v naší rodině ve velké úctě. Můj otec i jeho bratr narukovali v květnu i v září 1938
do mobilizované Československé armády s pevným odhodláním za vlast i zemřít a strýček skutečně padl
v květnovém povstání o sedm let později. Často se o něm u nás doma mluvilo a můj otec vždy rozhovor uzavřel
s tím, že tragédií povstání byla špatná organizace. A přitom stačilo tak málo - do řad povstalců se přihlásil hlavní
velitel předválečné Československé armády – generál Ludvík Krejčí, občan našeho městečka. Nicméně, velení
povstání na sebe strhli údajní partyzáni a vše skončilo porážkou.
Když jsem byl malý, zdálo se mi to skoro neuvěřitelné – fakt nedaleko nás bydlí bývalá nejvyšší vojenská
kapacita?! Je to vůbec možné? Jablonné v mých dětských očích nabývalo významu přímo obrovského. A navíc, pan
armádní generál byl v tom čase komunisty degradován na vojína, sebrali mu důchod a pracoval v knoflíkárně přes
ulici. Mohl jsem ho vídat každý den! Pan generál byl zkrátka pojem a naši ho drželi ve velké úctě. Zcela
nepochybně by pod jeho velením povstání neskončilo prohrou, uvažovalo se u nás doma. A navíc - Němci se později
sami vyjádřili, že do rukou armádního generála by byli bývali kapitulaci složili… Z večerních domácích sedánek
jsem si odnesl do života několik zásadních poznatků, které mi podstatně pomáhají dodnes:
-

Obrana vlasti je věcí všech, všichni musí projít vojenskou službou a pak být stále připraveni
k mobilizaci
Za vlast, pravdu a svobodu je potřeba i položit život, je-li to nutné
Komunisté si v ničem nezadají s fašisty a obojí je stejná verbež
Věci musejí být organizované, jinak končívají špatně.

Mnohokrát, když jsem řešil příčinu nějakého svého neúspěchu, zaslechl jsem v mysli tátův hlas „… protože to bylo
špatně organizované!“ a hned jsem věděl, na co musím příště na prvním místě dbát.
Když přišla moje léta, nastoupil jsem základní vojenskou službu v tehdy skrz naskrz komunistické armáděČeskoslovenské lidové. S chutí jsem běhal opičí dráhu, střílel v noci na kulometné dvojče, házel granátem a počítal
prvky dělostřelecké palby - veden myšlenkou, že dojde-li k válečnému konfliktu, budu mezi těmi, kdo obnoví
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československé legie. Naštěstí to nebylo potřeba a já už potom s armádou přišel do styku jenom na vojenských
cvičeních.
A pak dlouho nic - až loni, kdy jsem od náčelníka generálního štábu obdržel čestné uznání za podporu
Aktivní zálohy. „To už na tom musí být armáda skutečně blbě,“ přemýšlel jsem cestou do Prahy. Na fabriku o
šesti stech lidech máme totiž jednoho jediného aktivního záložáka. „Spíš by mi měli vynadat …“ Abych armádě
aspoň trochu nějak pomohl, připletl jsem se k založení Asociace firem pro podporu Aktivní zálohy a stal se jejím
prvním předsedou.

Během času ovšem mé nadšení – ne snad vyprchalo -ale bylo konfrontováno s realitou. A mně nezbylo, než - co
bytostně nemám rád a co chápu jako krajní nouzi - že jsem napsal a zaslal členům „své“ Asociace tento abdikační
dopis:
Milí přátelé,
členové Asociace firem pro podporu Aktivní zálohy, přijměte, prosím, moji rezignaci na funkci předsedy Asociace i na
členství Isolit-Bravo s r.o. v této organizaci. Nechci Vás obtěžovat únavnými materiály, nicméně rád bych tento svůj
krok aspoň telegraficky vysvětlil:
Dvacet let konzistentně tvrdím, že Armáda České republiky je špatným působením politiků napříč spektrem zubožená
a nebojeschopná. Hlavní kvalifikací ministrů národní obrany, kterou se rádi chlubili, byla modrá knížka, popřípadě
střelba ze vzduchovky. Současně jsem nicméně dlouho nevěděl, jak pomoci k nápravě. Před rokem mi svitla jakási
naděje: Armáda si to uvědomuje a činí aspoň jeden pozitivní krok: Rozšiřuje Aktivní zálohu! A chtěl jsem rozvoji
Aktivní zálohy prostřednictvím Asociace napomáhat. Během roku jsem poznal marnost tohoto snažení – o Asociaci
nemá Armáda pražádný zájem. Zmocněnec pro Aktivní zálohu prý v armádě neexistuje. „Bude-li nicméně Asociace
dlouho a trpělivě pracovat, snad nás někdy i NGŠ přijme k pohovoru,“ řekl mi pan Ludvík Cimburek, takto poradce
NGŠ pro Aktivní zálohu. Promiňte, chápal jsem Asociaci a Armádu jako partnery, kteří mají společný cíl – dostat
Armádu z té strašné bryndy. Ten stav si očividně ani politici, ani generálové nepřipouštějí a potřebu radikálního
obratu ke zlepšení nevidí. Korunu všemu nasadil ministr Martin Stropnický: Ne aktivní záloha, ne řádný výcvik, ne
organizované jednotky nás spasí, ale myslivci, hasiči a ostrostřelecké spolky.
Hasiče na hranice konec konců nedávno už povolal i nejvyšší velitel naší armády.
Přátelé, promiňte mi to, ale s takovými politiky, veliteli a v takové atmosféře já prostě nemůžu!
Kvido Štěpánek
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Na dopis, který později uveřejnil také server Nadačního Fondu proti Korupci (NFPK), jsem dostal několik
pozitivních ohlasů, ze kterých mě nejvíce potěšilo krátké psaní paní Marie Žižkové, dcery armádního generála
Ludvíka Krejčího:
Milý pane řediteli,
udělal jste moc dobře. Z toho, co se stalo s naší obranyschopností, mi je špatně už od zrušení povinné
vojenské služby. Taťka se obrací v hrobě.

Moc Vás zdraví
Marie Žižková

A Farewell to Arms (Pożegnanie z bronią)
Armia pierwszej republiki miała w naszej rodzinie wielki szacunek. Mój ojciec i jego brat wstąpili w maju i
wrześniu 1938 r. do zmobilizowanej Czechosłowackiej armii z mocnym postanowieniem dla ojczyzny umrzeć a
wujek naprawdę padł w kwietniowym powstaniu siedem lat później. Często się u nas w domu o tym mówiło , a
mój ojciec zawsze wyszczególniał o tyn, że tragedią powstania była zła organizacja. A przy tym brakowało tak
niewiele – do rady powstańców zgłosił się główny dowódca przedwojenny Czechosłowackiej armii-generała
Ludvika Krejciego, obywatela naszego miasteczka.
Niemniej jednak,dowództwo powstania ściągnęło na siebie rzekomo partyzantów a wszystko skończyło się
porażką. Jak byłem mały, wydawało mi się to niewiarygodne - prawda,niedaleko nas mieszkała kiedyś największa
wojskowa ilość?! Jest to w ogóle możliwe? Jabłonne w moich dziecinnych oczach nabierało ogromnego znaczenia.
A jeszcze co Pan generał armii był w tym czasie komunizmu wysłany na wojnę, zabrali mu emeryturę i pracował
w fabryce przycisków po drugiej stronie ulicy. Mogłem go widzieć każdego dnia! Pan generał był krótko a nasi go
trzymali z wielkim szacunkiem. Niewątpliwie pod jego komendą powstanie nie skończyło utratą, uważało się u
nas w domu. A jeszcze co-Niemcy się później sami wyrazili , że pod ręką armii generała była by złożyć kapitulacje.
Z domowych wieczornych spotkań wniosłem do życie kilka zasadniczych uwag , które pomagają mi do
dzisiejszego dnia: Obrona ojczyzny jest rzeczą każdego a wszyscy muszą przejść służbę wojskową i być zawsze
przygotowani do mobilizacji - Za kraj, prawdę i wolność oddać życie, jeżeli to konieczne- Komuniści się w niczym
nie różnili z faszystami w oby dwóch jest taka sama szkoda - Rzeczy musiały być zorganizowane, inaczej kończyły
źle. Wiele razy,gdy próbowałem znaleźć przyczynę jakiegoś swojego niepowodzenia, usłyszałem w myślach głos:
„dlatego ze było źle zorganizowane.” i od razu wiedziałem, o co muszę w przyszłości m na pierwszym miejscu
dbać. Gdy przyszły moje lata, przystąpiłem do służby wojskowej wtedy była to komunistyczna ludowa armia
Czechosłowacka. Z chęcią biegałem , strzelałem w nocy z karabinu maszynowego, rzucałem granatem i liczyłem
elementy artylerii ognia-prawdopodobny pomysł że istnieje wojenny konflikt, jestem między tymi kto przywróci
Czechosłowacką legię . Na szczęście nie było to potrzebne a ja już po tym z armią zetknąłem się tylko na
ćwiczeniach wojskowych. I tak długo nic- aż w ubiegłym roku,gdy od generalnego naczelnika sztabu otrzymałem
honorowe uznanie za wsparcie Aktywnej rezerwy. To już przy tym musi być armia naprawdę głupia pomyślałem
o wyjeździe do Pragi.
W fabryce o sześciuset ludziach mamy tez jednego jedynego aktywnego rezerwistę. „ Czym mieli by mnie ukarać”.
Żebym armii chociaż trochę jakoś pomógł, dostałem się do ustawienia Stowarzyszeń firm dla podpory rezerwy
Aktywnych i stałem się jego pierwszym przewodniczącym. Z biegiem czasu mój entuzjazm – nie wyblakł- ale było
z konfrontowane z realiami. A ja nie straciłem, nic czego nie lubię , a co rozumie jako skrajną potrzebę- że
napisałem i wysłałem członkom „teraz” list do Stowarzyszenia Przyjaciele, Członkowie Stowarzyszenia firm dla
podpory rezerwy Aktywnych przyjmijcie, proszę moją rezygnacje z funkcji przewodniczącego Stowarzyszenia i
na członka Isolit-Bravo s.r.o w tej organizacji. Nie chce was niepokoić męczącymi materiałami. Niemniej jednak
chciał bym te swój krok wyjaśnić. Dwadzieścia lat konsekwentnie twierdzę, że Armia Czeskiej Republiki jest złą
akcją polityki w całym spektrum nędzna i niezdolna. Głównymi kwalifikacjami ministerstwa obrony narodowej,
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którą trzeba szanować była niebieska książka, ewentualnie strzelanie z wiatrówki. W tym samym czasie o niczym
długo nie wiedziałem, jak prawie pomóc.
Przed rokiem błysnęła mi jakaś nadzieja: Armia sobie uświadomiła, a czyni chociaż jeden pozytywny krok:
Rozstrzela rezerwę Aktywnych. A chciałem rozwoju Aktywnej rezerwy pośrednictwem Stowarzyszenia pomóc.
Podczas roku poznałem marność tego starania – o Stowarzyszeniu nie ma Armia żadnego zainteresowania.
Komisarz dla Aktywnych rezerw armii nie istnieje. „Niemniej jednak Stowarzyszenie długo i cierpliwie będzie
pracować, może nas kiedyś i NGŚ przyjmie na zebranie”,powiedział pan Ludvik Cimburek, tym samym doradca
NGŚ dla Aktywnej rezerwy. Wybaczcie zrozumiałem Stowarzyszenie i Armię jako partnerzy,którzy mają wspólny
cel- wydostać Armię z tego strasznego bałaganu. W tym staraniu widocznie, ani państwo, ani politycy ani
generałowie nie pozwalają a potrzebują radykalnego obrotu a poprawy nie widzi. Koronę wszystkim włożył
minister Martin Stropnicky: Nie Aktywna rezerwa, nie żadne szkolenie, nie organizacja nas ale myśliwi, strażacy i
strzelce wyborowi. Strażacy na granicy końcem końców już wezwali największych dowódców naszej armii.
Przyjaciele, wybaczcie mi to, ale z takimi politykami, dowódcą i w takiej atmosferze ja po prostu nie mogę
Kvido Stepanek
Na list, który później napisał serwer fundacji przeciw korupcji ( NFPK) dostałem niejeden pozytywny odpis z
których mnie najbardziej ucieszyło krótkie pismo pani Marii Zizkove, córki generała Ludvika Krejciho.
Drogi panie dyrektorze,
Zrobiliście bardzo dobrze . Z tego co się stało z naszej umiejętności obrony i od zniesienia obowiązkowej
służby wojskowej robi mi się źle. Ojciec się w grobie przewraca.

Pozdrawiam serdecznie
Maria Zizkova

Poděkování od Lukáše Tejkla…
Vážený pane řediteli a vážení zaměstnanci,
chtěl bych Vám tímto dopisem srdečně poděkovat za finanční pomoc, kterou jsem od Vás obdržel formou
sponzorského daru a Vámi uskutečněné finanční sbírky. Mé velké poděkování patří i paní Bartošové za
zorganizování firemní sbírky a za pevné nervy při komunikaci se mnou a dále panu Dolečkovi za jeho komunikaci
s autosalonem. Dovolte mi, abych se představil těm, co mě ještě neznají.
Jmenuji se Lukáš Tejkl, před úrazem jsem žil s maminkou v Brně, ale jinak oba moji rodiče a jejich rodiny
pocházejí z Jablonného n. O. I já mám k Jablonnému n. O. stále velmi pěkný vztah. Můj otec už velmi dlouho pracuje
v Bravu. Je mi 27 let a vystudoval jsem obchodní akademii. Je to už přes 10 let, co jsem si skokem do vody zlomil 5.
krční obratel a kvůli tomu jsem odkázán na invalidní vozík. Vzhledem k svým možnostem pohybu pracuji
v současné době doma přes internet. Díky Vaší pomoci mám k dispozici automobil značky Hyundai, který bude
upraven na ruční řízení. Auto mi znatelně usnadní pohyb mimo domov. Mezi mé koníčky patří výlety do přírody se
psy a návštěvy různých kulturních akcí. Také hraji bocciu (je to sport podobný francouzskému pétangue, určený
lidem s těžkým postižením, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík).
Ještě jednou Vám všem velmi děkuji za Vaši pomoc.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Lukáš Tejkl, Vracov
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Podziękowania od Łukasza Tejkla
Drogi panie dyrektorze i drodzy mieszkańcy,
chciałem wam tym listem serdecznie podziękować za pomoc finansowa, która dostałem od was w formie
sponsorowanego prezentu i dokonanie finansowej zbiórki. Wielkie podziękowania kierowane są do pani
Bartosove za zorganizowanie finansowej zbiórki i za nerwy przy komunikacji ze mną, dalej panu Doleckovi za
jego komunikację z salonem samochodowym. Pozwólcie mi abym się przedstawił, tym co mnie jeszcze nie znają.
Nazywam się Łukasz Tejkl i przed wypadkiem mieszkałem z mamą w Brnie, ale moi rodzice i ich rodzice
pochodzili z Jabłonnego nad Orlicą i ja mam nadal bardzo wielki związek z Jabłonnyn. Mój ojciec już bardzo długo
pracuje w Bravo. Ja mam 27 lat i studiowałem akademię handlową . Minęło 10 lat jak sobie skokiem do wody
złamałem piąty krąg szyjny, przez co jestem skazany na wózek inwalidzki. Względem moich możliwości
ruchowych pracuję w domu przez internet.
Dzięki waszej pomocy mam do dyspozycji auto marki Hyundai, które zostało przerobione na sterowanie ręczne.
Auto znacznie ułatwia mi ruch poza domem. Do mojego hobby zaliczają się wyjazdy w plener z psem i wizyty w
miejscach kulturowych. Tez gram w bocciu (jest to sport podobny do francuskiego petangue przeznaczony dla
ludzi z ciężką niepełnosprawnością, którzy są skazani na wózek inwalidzki).

Jeszcze raz wam wszystkim bardzo dziękuje za waszą pomoc.
Z pozdrowieniami i życzeniami miłego dnia
Łukasz Tejkl, Vracov
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Afery Galotkowe
V předminulém čísle Občasníku jsem se vám přiznal k tomu, že jsem jedné zralé dámě z Jablonného zničil, ale
posléze jako džentlmen také zaplatil, kalhotky. No, asi na to už nevypadám, ale opravdu to tak bylo. Vědí o tom
naši recepční a mohou to celé do puntíku potvrdit – vyjma ovšem identity té dámy, která je přísně tajná.
Přes dámské kalhotky jsme se dokonce zpopularizovali u našeho zákazníka Automotive Lighting. Zákazník je to
velice náročný a pro ostrou kritiku nejde daleko. Stalo se nám jednou, že přišel od nich velmi nazlobený e-mail ve
smyslu, že tohle tedy je už skutečně vrchol a takhle tedy, že ne! A skutečně, tentokrát nám nezbývalo, než
souhlasit. Zpátky od nich přišly černé krajkované dámské kalhotky a několik podrobných fotek, kde byly nalezeny
- nalepené na KLT s výrobky! Nebyl žádný problém najít viníky na kamerách a zavést s nimi patřičné kárné řízení.
Bylo to v dobách, kdy lidé byli slušní a vážili si svého zaměstnání, a tak hlavní starostí obou protagonistů bylo, že
prémie vem čert, ale hlavně, abychom je nevyhodili!
Byli to naši polští přátelé, hodně se o tom mluvilo a oni převzali český slovník a nazvali příhodu „Afera Galotkowa
“. Od nich slovo galotki zase zpátky převzali Češi a pak se mnohdy hodně divili, když polská dáma nevěděla, o čem
je řeč. Polsky se totiž kalhotky řeknou majtki a žádné slovo jako galotki v polštině neexistuje.
Před časem jsem si na sebe přepnul motúčkový telefon. Je to radost, zábava a potěšení, protože vám denně zavolá
tak deset lidí a všichni pochválí, zeptají se na něco technického, objednají a téměř bez výhrady vás nabijí pozitivní
energií.
Tento týden se mi ale přihodilo něco, co tuto pohodu narušilo. Ve středu volal čerstvý majitel Motúčka pan Jiří J. ze
Šumperka: Pane Štěpánku, no to snad ne! Dostal jsem k sedmdesátinám vaše Motúčko, už jsem s ním spoustu
pracoval a všechno perfektní, ale když ho chci teď nabít, v krabičce namísto nabíječky jsou dámské kalhotky! Zase ty
kalhotky, já se jich snad nezbavím! Napadlo mě. To přece není možné! Pane Štěpánku, co je to tam u vás za firmu?!
Jak to můžete dovolit?! Vyrazil jsem na Montáž a bral schody po dvou, že tentokrát to tam už opravdu srovnám. Co
to tam vyvádějí, a to jsou všichni šťastně ženatí či vdané! Teď uvidí! Naštěstí mě ještě na schodech zastavil telefon.
Pane Štěpánku, já se vám moc omlouvám! Představte si, co se u nás stalo! Motúčko mně vybaloval vnuk a tu nabíječku
mi nechal v garáži! Takže je to úplně v pořádku! No, ale kde se tam vzaly ty kalhotky, sakra?! Nevydržel jsem to už.
No, víte, jako to mám říct, on tam vybaloval to vaše Motúčko se svou přítelkyní…
Kvido Štěpánek

Afery Galotkowe
W przed ostatnim biuletynie, przyznaŁem sie Wam do tego, że jednej dojrzałej Pani z Jablonného zniszczyŁem
majtki, ale później w ostatecznosci zaplacilem za nie. Cóż taki juz jestem, ale tak naprawdę było. Wiedzą o tym
nasi recepcjonisci i cała sprawa moga potwierdzić na piśmie - z wyjątkiem oczywiście tożsamość Pani, która jest
ściśle tajna. Przez damskie galotki jestesmy popularni u naszego klienta Automotive Lighting. Klient jest bardzo
wymagający . Zdarzyło się nam kiedyś, że przyszedł od nich bardzo zły e-mail w tym sensie, że byl to szczyt
wszystkiego! I rzeczywiście, tym razem nie miałem wyboru , nie chcieli sie dac przeprosic- vyslali nam zdjecia
koronkowych majtek ktore byly przyczepione do skrzynek z wyroba! Nie było problemu ze znalezieniem
sprawców na kamerach i wprowadzić w stosunku do nich odpowiednie postępowanie dyscyplinarne. To było w
czasach , kiedy ludzie byli uprzejmi i szanowali swoją pracę, a więc głównym problemem było nie to, ze nie
dostana premi tylko zeby nie zostali zwolnieni!
Byli to nasi polscy przyjaciele, dużo mówi się o tym i oni przejęli słownictwa czeskie i nazwali incydent „Afera
Galotkova”. Od nich slowo galotki spowrotem wzieli Czesi ,a tak sie dziwili ze kiedy polska dama nie wiedziala w
czym rzecz. Polacy na kalhotki powiedza majtki lecz slowo galotki nie ma w Polsce.
Jakiś czas temu przenioslem kontakt na swoj telefon. Jest to radość, zabawa i przyjemność, ponieważ codziennie
dzwoni z dziesięć osób i każdy sie moze zapytać o coś technicznego, Každý niemal bez zastrzeżeń jesteś
naładowany pozytywną energią. W tym tygodniu coś się stało, ale ten spokój zostal zakłócony. W środę, zadzwoni
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l nowy właściciel Motúčka Pan George J. Šumperka do Pana Stepanka,! Pan dostal Motúčko na swoje
siedemdziesiąte urodziny, pracowałem z nim dużo i wszystko było idealne, ale zamiast ładowarki w podelku byly
majtki! Ponownie majtki, mogę się ich pozbyć! Myślałem. To nie jest możliwe! Stepanku tom jest od ciebie od
twojej firmy? Jak można sobie na to pozwolić? Poszedłem na montaz i szedlem po dwa schody i tym razem juz sie
policzymz.Co tam wyprawiaja,a wszyscy ci sa juz po slubie.Teraz zobacza! Naszczescie na schodach zatrzymal
mnie jeszcze telefon.Panie Štepanku,jak tak bardzo was przepraszam!Motučko rozpakoval mi wnuk a ta
ladowarke zostawil mi w garazu!Tak ze jest wszystko w porzadku No ale skad sie wziely te majtki
cholera!Niewytrzymalem tego juz.No wiecie powiem wam jak to sie stalo on tam rozpakowal wasze Motučko ze
swoja dziewczyna.
Kvido Štěpánek

Jak změnou životního stylu zvýšit kvalitu života
Životní styl - neboli způsob života, zásadní měrou ovlivňuje náš zdravotní stav. Podílí se na něm z 50-60%, životní
prostředí asi z 10%, úroveň zdravotní péče zhruba z 20%. Životní styl je ovlivňován množstvím faktorů, například
pohybovou aktivitou, výživou a pitným režimem, regenerací, pracovním režimem a volným časem, vlivem
okolního prostředí, sociálními vztahy, úrovní lékařské péče atd. Tyto faktory utvářejí životní styl a na jejich úrovni
závisí jeho kvalita.

Jak ztratit přebytečná kila?
Kila nemají nožičky, aby odešla sama, a proto se tomu musí trochu napomoci. Za určitý čas je možné shodit
požadované kilogramy. Pomalu, postupně, krok po kroku. Zásadní změna je na základě přemýšlení. Je potřeba
naučit se organizovat čas. Především na začátku to znamená velké úsilí. Ve valné většině jde o to, najít si čas na
svou sportovní aktivitu, a to si každý musí vyřešit sám. Vždycky platí, že kde je vůle, tam je i cesta.
Jakou sportovní aktivitu zvolit?
Nejvhodnější na začátek je chůze či běh. Pro mnohé začne být běh tak přirozený jako dýchání. Začátky bývají vždy
těžké a je potřeba překonat prvotní odpor, donutit se vzít si tepláky, obout tenisky a vyrazit ven. Je potřeba
vytrvat i přesto, že na začátku to jsou muka.
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Jak překonat sám sebe?
Není potřeba tlačit na tempo ani na počet kilometrů. Zpočátku stačí uběhnout kilometr. Postupně je možné
zvyšovat rychlost a vzdálenost, ale bez násilí, prostě tak, aby to bavilo. Zhruba po třech měsících běh začíná
přinášet více než zlepšení fyzické kondice, ale i radost. Paradoxně se u běhu i odpočívá. Díky běhu se dostává více
energie, dobrá nálada a nepopsatelně lepší pocit. Při běhu lze přemýšlet o životě, práci, prioritách a je čas na
utřídění si myšlenek. Právě u běhu má člověk šanci se v tak hektické době alespoň na chvíli zastavit.
Změna jídelníčku
Ke zkvalitňování životního stylu patří i změna jídelníčku, což je přirozené. Tělo dostává energii z pohybu,
nepotřebuje tolik jíst, a hlavně – když si při běhu uvědomíme, kolik tuku nosíme - už nechceme žádný další.
Jak změnit jídelníček?
I přesto, že je dodrženo zdravé stravování, hektickou prací to nelze dodržovat. Stravovat se jen v době, kdy máme
čas, není správné. Nejhorší dobou je večer, když tělo se chystá ke klidu a útlumu. Je vhodné si připravovat svačiny,
jíst pravidelně a v klidu, a to úplně stačí. Pokud je zapotřebí cíleně shazovat kila, je vhodné odpírat si sladká a
kalorická jídla, ale díky pohybu je možné občas i zhřešit.

Co znamená: občas zhřešit?
Znamená to dát si občas pouze kousek čokolády, než spořádat tabulku celé tučné na posezení. Je důležité dát
přednost kvalitě před kvantitou.
Motivace ze strany lékaře – kdy je už na změnu pozdě a kdy je ještě čas předejít vážnějším onemocněním?
Určitě není nikdy pozdě, a čím dříve se začne, tím lépe. Lidé v produktivním věku mají samozřejmě více energie,
chuti, také více života před sebou než za sebou. Na druhou stranu lidé v produktivním věku více pracují na své
kariéře, více se věnují péči o rodinu a až na posledním místě řeší sebe. Někdo kouří, někdo přibývá na váze, někdo
nespí a pokaždé si tím něco kompenzuje. Nelze zcela jasně říci, že bez zdravého životního stylu nebudete šťastni,
ale právě ve zvládání stresu je změna životního stylu ohromně nápomocná.
Kdy je na změnu nejvyšší čas? Jaké signály by člověk měl vzít už vážně?
První varovné signály jsou nenápadné. Například špatné usínání nebo zhoršené dýchání do schodů. Je však
důležité pochopit, že už to jsou projevy konkrétních obtíží. Může za tím být vysoký krevní tlak, zvýšená hladina
cholesterolu nebo cukru. Žijeme v době civilizačních onemocnění, kdy je riziko více než velké a nezřídka končí
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infarktem nebo mozkovou příhodou. Jediná cesta, jak dostáhnout pozitivní změny, je odbourat vlastní negativní
návyky.
Jaký je ten hlavní motiv, který by člověk měl mít před očima, když se pere sám se sebou a se svou
pohodlností?
Zdravý životní styl je o tom užít si více nejen přítomnosti, ale i budoucnosti. Všichni tvrdě pracujeme právě proto,
abychom si užili život ve stáří. Pokud však jenom tvrdě pracujeme, pak se může stát, že si stáří neužijeme vůbec.
Musíme tomu dát něco víc: naučit se včas dobře jíst, hýbat se, řešit zátěžové a stresové situace, lépe si
zorganizovat čas a více svého volna pak věnovat i pohybovým aktivitám. Kdo tohle převede do vlastního života,
zjistí, že je více v pohodě, dokáže se radovat z maličkostí. Začít lze hned teď, a to třeba tím, že půjdete z práce
domů pěšky a zkusíte to i zítra. Přestanete jezdit výtahem a budete chodit po schodech. A především se nebudete
sami před sebou vymlouvat, že to nejde. Být upřímný sám k sobě je základním předpokladem změny!

Tým Kvality

Jak zmodyfikować styl życia aby poprawić jego jakość
Styl życia ,albo sposób życia istotnie wpływa na nasze zdrowie. Biędzemy w nim udział w 50 lub 60%, ze
środowiska 10%,poziom opieki zdrowotnej 20%. Na zdrowy styl wpływa większość czynników. Są to naprzykład
aktywność fizyczna,żywność,czysta woda, regeneracja, pracowny reżim i wolny czas, otoczenie w środowisku,
kontakt socjalny, opieka lekarska.Te czynniki utwardzają styl życia i zgodnie z zasadami każdy poziom poprawia
jego jakość.

Jak zgubić niepotrzebne kilogramy?
Kilogramy nie mają nóg,aby odeszły trzeba temu trochę pomóc.W upływie czasu jest możliwe zrzucenie
niepotrzebnych kilogramów.Pomału,stopniowo,krok po kroku.Zasadnicze zmiany muszą być przemyślane.Trzeba
się nauczyć organizować czas. Przedewszystkim na początku to zmiana wysiłku.Zdecydowaną większością jest to,
aby znaleść czas na sportową działalność,a to każdy musi zrobić sam.Zawsze prawdą że tam gdzie wola,tam i
sposób.

Jaką aktywność fizyczną wybrać?
Najlepsze na początek jest chodzenie albo bieg.Dla początkujących należy rozpocząć bieg naturalnie,tak jak
oddychanie.Początki bywają zazwyczaj ciężkie i wskazane jest przezwyciężyć początkowe słabośći,ubrać
się,założyć tenisówki i wyjść na zewnątrz.Jest potrzeba aby wytrwać mimo że na początku jest męka.

Jak przekonać samego siebie?
Nie trzeba patrzeć od razu na tempo i ilość kilometrów.Z początku wystarczy przebiec tylko kilometr.Stopniowo
można zwiększać szybkość i odległość,ale bez nasilenia,tak aby nas to cieszyło.Z grubsza po trzech miesiącach
biegania zaczyna przynoisć nie tylko lepszą kondycję fizyczną ale i radość.Paradoksalnie w biegu
odpoczywasz.Dzięki bieganiu dostajesz więcej energii, dobry humor a w istocie lepsze samopoczucie.Przy
bieganiu możesz pomyśleć o życiu,pracy,pryjorytetach i jest czas na pozbieranie myśli.W
biegu człowiek ma szansę w tak gorączkowej dobie na chwilę się zatrzymać.

Zmiana jadłospisu
Dla lepszej jakośći życia należy zmienic jadłospis,co jest naturalne.Ciało dostaje energii z ruchu,nie potrzebuje tyle
jeść,a gdy podczas biegania uświadamiamy sobie ile nosimy,nie będziemy chcieć nosić więcej.
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Jak zmienić jadłospis?
Przez to że jest dotrzymana zdrowa dieta, przez gorączkową pracę należy jej pilnować. Odżywiamy się w
odpowiednim czasie. Najgorszym czasem jest wieczór, kiedy ciało odpoczywa. Należy jeść odpowiednie śniadaniai
w spokoju a to wystarczy. Jeżeli potrzebne jest zrzucićwięcej kilogramów należy odstawić
słodkośći i kaloryczne dania, ale dzięki ruchowi można czasami zgrzeszyć.
Co oznacza:czasami zgrzeszyć?
Znaczy to że czasmi można zjeść kawałek czekolady niż sporządzać tabelki. Pryjorytetem jest jakość a nie ilość.
Motywacja ze strony medycznej-kiedy jest już na zmianę za póżno,a kiedy jest jeszcze czas aby zapobiec
ważniejszym chorobom.
Oczywiśćie nigdy nie jest za pózno, a czym szybciej się zacznie tym lepiej. Ludzie w produktywnym wieku mają
więcej energii, chęci,także więcej życia przed sobą niż za sobą. Na drugą stronę ludzie w wieku produktywnym
więcej pracują na swoją karierę, są bardziej opiekuńczydla swojej rodziny a na ostatnim miejscu patrzą na siebie.
Ktoś pali, ktoś przybywa na wadze, ktoś nie śpi, zawsze się coś za tym kryje.Z całego najlepiej powiedzieć, że bez
zdowego stylu życia nie będzie się szczęśliwym a we władaniu stresu zmiana stylu ogromnie pomaga.
Kiedy jkest czas na zmianę?jakie są sygnałyaby człowiek wzioł to na poważnie?
Pierwsze sygnały są niepozorne.Naprzykład złe spanie albo zgorszenie oddychania chodząc po schodach.Można
więc się zorientować,że już są to przejawy konkretnych trudnośći.Może być wysokie ćiśnieni,zwyższony
cholesterol albo cukier.Żyjemy w czasie cywilizowanych zachorowańkiedy ryzyko jest większe niż zrzadka kończy
się zawałem serce lub udarem mózgu.Jedyny sposób jak dotrzymać pozytywnych zmianjest odrzucenie
negatywnych nawyków.
Jaka jest główna motywacja ,którą człowiek miałby przed oczami kiedy bije się sam ze sobą i swoimi
wygodami?
Zdrowy życiowy styl mówi o tym nie tylko przeszlość ale i przyszłość. Wszyscy twardzie pracujemy po to abyśmy
żyli dobrze na starość. Dopóki jednak tylko pracujemy może się stać że nie doczekamy tej starośći. Musimy dać
temu więcej, nauczyć siędobrze jeść, rozwiązywać stresowe sytuacje, lepiej zorganizowac czas a więcej swojego
na aktywność.Kto wprowadzi to w swoje życie zauważy że jest w spokoju i cieszy się z drobiazgów. Zacznij tym że
wrócisz z pracy pieszo. Przestaniesz jeżdzić windą i będziesz chodzić po
schodach. A przedewszystkim sami sobie mówić,że się da. Bądz szczery sam przed sobą a zauważysz zmiany.
Team jakośći

30 rad šíleného sadaře…
Aneb jak správně ostříhat jabloň…

Jaro je tady a stříhání stromků je jedním z prvních úkonů, které čekají každého zahrádkáře. Firma Bravo má i
zahradní výrobní program v podobě Motúčka s bohatým příslušenstvím. V televizních pořadech se zástupci firmy
prezentují jako zahradní experti přes všemožné úkony ke zkrášlení zahrad. Abych nezůstal pozadu, představuji se
vám jako expert přes jarní řez jabloní v panství kyšpereckém a jablonském. 
PROČ VLASTNĚ JABLONĚ STŘÍHAT
Důvodů je několik. Pokud bychom jabloň nechali přirozeně růst, poněkud nám zdivočí. Ne, že by neplodila, ale
jablka by byla malá, nedozrálá a těžko přístupná. Jabloň by velkou část energie spotřebovala na růst nových
letorostů a na jablíčka by se jaksi nedostalo. Krom toho by za pár let připomínala koště, a to by některým estétům
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mohlo vadit. Cílem jarního řezu je tedy přinutit strom, aby větší část energie vložil do plodů, a ne do růstu větví.
Aby jablka byla velká, vyzrálá, dobře se sklízela a strom měl pěkný tvar.
1. První co je třeba udělat, je ořezat uschlé větvě. Řez vedeme na hraně tzv. větevního kroužku. Pokud bychom
vedli řez těsně u kmenu, mohlo by se stát, že strom nezacelí plochu řezu a vznikne dutina, ve které se bude držet
voda, a strom bude zevnitř uhnívat. Řez může také napadnout rakovina. Pokud bychom nechali naopak pahýl,
strom se s ním obtížně vypořádává a trvá řadu let, než pahýl uhnije a dovolí stromu ránu zacelit. Často také začne
kolem pahýlu vytvářet skupinu nových, nechtěných větví. Pokud vedeme řez na hraně větevního kroužku,
postupné dorůstání kmene dosáhne během jednoho nebo dvou let hrany řezu a tvorbou nové kůry napomůže

zhojení rány.

2. Při řezání silnějších větví nejprve nařízneme větev odspodu asi ve vzdálenosti 10 cm od kmene, pak ji teprve
odřízneme svrchu, aby při pádu nesloupla kůru z kmenu. Následně seřízneme pahýl.
3. Pokud je rána průměrem větší než 4 cm, ošetříme řeznou plochu balzámem, štěpařským voskem nebo

alespoň jakoukoliv vodostálou barvou, abychom zabránili vysychání, hnilobě a usnadnili hojení.
4. Pokud začínáme tvarovat mladý strom, musíme si rozmyslet, jaký tvar mu chceme dát. Přirozený tvar koruny
jabloně je tzv. štíhlé vřeteno. Může však být oválný, kulový, sloupový nebo kotlový. Záleží na tom, je-li pro nás
důležitější estetika, nebo výnos ovoce.
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Méně běžný tvar je deštníkovitý. Má však nespornou výhodu. Pokud nasadíte větve nízko, můžete ovoce trhat ze
země. Sloupové stromky, a nejen jabloně, jsou dnes oblíbené. Nezabírají místo a jako miniaturní se dají pěstovat
v panelácích na balkoně. Nemají klasické větve, ale plodonoše vyrůstají přímo z kmínku. Kotlová koruna je spíše
východiskem z nouze, pokud vám vítr např. ulomí tzv. terminál (horní svislou část kmene) a strom chcete nějak
rozumně vytvarovat. V 70. – 80. letech minulého století byly oblíbené ovocné stěny, kdy se záměrně vázaly na
dráty a proplétaly větve sousedních stromů a vytvářel se jakýsi plot (kordony). V jižních státech jsou běžné
jabloně vyvazované na zdi domů (palmetty).

5. Podle velikosti dělíme ovocné stromy na zákrsky, čtvrtkmeny, polokmeny a vysokokmeny.
Nižší tvary samozřejmě nasazují větve níže, ale také jsou krátkověké. Neplatí to však absolutně. Sám mám
v zahradě padesátileté zákrsky, které postupně dosáhly výšky vysokokmenů a stále zdatně plodí a jsou zdravé.
6. Ovocný strom stavebně tvoří terminál, kosterní větve a plodonoše. Plodonoše jsou podstatné pro budoucí
úrodu.

7. Základní požadavek při řezu užitkové jabloně je - pustit do koruny stromu maximum slunečních paprsků.
To je otázka optických zákonů a
sklonu slunce v našich zeměpisných podmínkách.
Praxe ukázala, že optimální
sklon koruny je 45°, tedy vrcholový pravý úhel.
Takto
začínáme
tvarovat
stromek už od mládí. Toto pravidlo nám určí
délku kosterních větví.
8. Kmínek do výšky prvního

patra zbavíme všech větviček.
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9. Odstraníme paralelní větve. To jsou větve, které rostou těsné vedle sebe a stejným směrem. Musíme se
rozhodnout, kterou z nich zachováme. Měla by to být ta, která směřuje do volného prostoru a přibližuje se zásadě
stejnoměrného zahuštění koruny.
10. Odstraníme větve směřující do koruny nebo svisle vzhůru. Ty vyřežeme částečně, nebo úplně. Na nás je,
jestli je odstraníme až na větevní kroužek nebo je použijeme jako základ plodonošů.
11. Větve, které se vzájemně kříží, nás vybídnou k odstranění jedné nebo druhé.
12. Větve, které přecházejí z jedné strany koruny na druhou, také odstraníme.
13. Jednoleté výhony - letorosty (tenké dlouhé větve, které stačily vyrůst během minulé sezony – tzv. „vlky“)
vyřízneme celé nebo zvážíme, jestli se nehodí k založení chybující kosterní větve či plodonoše.
14. Existují odrůdy, které rodí na tzv. dlouhém dřevě. Pokud jim vyřežeme všechny vlky, nedočkáme se téměř
žádné úrody. Je to např. kanadská odrůda Princezna Luisa, u nás přešlechtěná na Čistecké lahůdkové.
(Mimochodem nejchutnější jablko, jaké jsem kdy chutnal.) Řeším to tak, že ho stříhám jen sudé roky a sklízím
v lichých letech.
15. Plodonoše jsou krátké větévky přisedlé ke kosterní větvi nebo i terminálu, které si opečováváme, protože
jsou zdrojem největšího podílu ovoce. Tvarem připomínají rostoucí mořské korály. Sestříháváme je jen na několik
pupenů. Časem zestárnou a někdy zasychají, proto si ze zastřižených vlků pomalu předpěstováváme nové a staré
redukujeme. Plodonošům tolerujeme růst i na spodku větve.
16. Kdy stříhat? Většinou se doporučuje jarní řez provádět od února do dubna. Teoreticky je možné stříhat,

pokud to počasí dovolí, i v zimě (do -3°). Jabloň naštěstí netrpí mízotokem (jako třeba vinná réva), tak lze stříhat i
v době, kdy už raší pupeny. Škoda jen, že pak pouhým dotykem olámeme při práci mnoho květních pupenů.
17. Kosterní větve mohou být kladeny střídavě nebo protilehle. Osobně preferuji protilehlé uspořádání tak,
že větve tvoří plochá patra, vzdálená od sebe asi půl metru. Zhruba každé dva roky jedno patro přiroste. Terminál
by mělo obtáčet 3 – 5 kosterních větví. Ale je taky na stromu, kde si umane větve vytvořit, a pak na to sadař musí
umět reagovat. Střídavé větve mají tu výhodu, že my mladí kluci můžeme ze štaflí vstoupit do koruny stromu, kde

se lépe dostaneme k potřebným úkonům. Po větvích můžeme šplhat jako po žebříku.
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18. Kosterní větve zakracujeme za pupenem tak, aby poloha posledního pupenu směřovala do prostoru, kam
chceme, aby větev nebo její části rostly. Cílem je, aby koruna byla rovnoměrně zahuštěná.

.
19. Kosterní větve se větví podle tzv. fraktální geometrie a mají podobný princip růstu jako celý strom. Dbáme na
to, aby i ony měly delší vrchol (jakýsi terminál nižší úrovně) a podružné větve byly kratší.
20. Kmen (terminál) nemůžeme nechat růst stále výš a výš. Proto tam, kde chceme umístit vrchol, terminál
zastřihneme. (Třeba proto, že nemáme delší žebřík). Strom má ale stále tendenci vytvářet nový vrchol. Proto je
nejlepší terminál nahoře rozvést do tří stran a přírůstky směřující vzhůru každoročně zastříhávat.
21. Odklon větví od terminálu si strom zvolí sám – bývá asi 60°

22. Při stříhání postupujeme odspodu. Začínáme nejnižším patrem, které obvykle zvládneme bez žebříku.
23. Další patra stříháme ze štaflí nebo přímo z koruny stromu tak, abychom patro měli pod sebou a mohli
posuzovat vliv našich zásahů na správné zahuštění patra.
24. Větve, které odstřihneme, shazujeme až na zem, aby nám nezkreslovaly přehled o zahuštění.
25. Po ukončení práce je dobré ze země přehlédnout obrys stromu a některé neposlušné větve ještě přikrátit.
26. Někdy jsme na rozpacích, jestli spornou větev odstranit, nebo ji nechat. Platí pravidlo „říznout“!
27. Po necitlivém zásahu (řezu těsně při kmeni nebo výhonu při žebru kosterní větve) strom ránu nezacelí a
rozjede se v ráně rakovina. Rána se postupně prohlubuje a rozšiřuje po obvodu větve nebo kmenu. Často
proroste celým obvodem kůry a větev nebo vršek terminálu usychá. Můžeme se pokusit o záchranu tím, že
krabatou zasaženou kůru ostrým nožem kolem rány ořízneme až na dřeň a zatřeme barvou.
28. Ze zkušeností je známo, že rakovinou jsou napadány zejména stromy rostoucí v jílovité půdě.
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29. Při řezu zanedbaných a starších stromů musí jít cit stranou a je třeba nekompromisně řezat i silné větve. Při
nutnosti velmi radikální obnovy si necháme část úprav na příští rok.
30. Ale pozor! Rány po spodních větvích se hůře hojí a strom tímto můžeme zlikvidovat. Proto je žádoucí, aby
strom měl už od mládí správné proporce, a radikálním zásahům jsme předcházeli.
Dovětek
V praxi se můžeme setkat s odlišnými přístupy. Byl jsem např. přítomen tomu, kdy zástupkyně školkařské firmy
v zahradě předsedy zahrádkářského spolku demonstrovala principy jarního řezu tak, že starostovi z mladé jabloně
ořezala vršek s roubem, a tak jabloň totálně zničila. Své počínání odůvodnila tím, že oni ve školkách mohou pěstovat
stromky jen do výšky 2,5 m, aby se daly sklízet ze země, a estetika jim nic neříká. Přístupy mohou být různé… Pokud
vám mé zkušenosti budou něco platné, budu rád.
Ing. Pavel Kuneš

Jak škodolibost zneužila veřejné sdělovací prostředky
…utopil se bagr. No a co! To je toho…
Bohužel, naprosto běžná věc. Že se z takové prkotiny udělá hlavní zpráva Česka na několik dní, je jasný signál o
tom, jaká jsme společnost.
Utopených bagrů jsem viděl spoustu. Není to o tom, že se pohybuji mezi idioty, ale že se dělá něco, co je jaksi na
hraně, nemá to jasná pravidla, a také proto, že se s tím prostě počítá. Kdo ví, jak vypadá dno starého rybníka, tak
ví, o čem mluvím. Jedná se vždy o desítky let nevypouštěný rybník, který schovává na svém dně past v podobě
jednoho až dvou metrů bahna. Celé dno je pak většinou pevné. Zprvu se nic neděje, bagr jezdí pevně po tvrdém
dnu, i když v určité kaši, a najednou přijde vývařiště a už to jede…
Pojďme ale na začátek. Ti chlapi vážně nejsou idioti, mají za úkol to bahno vyhrnout, vybagrovat, prostě dát ven.
Dno je důkladně probádané, ale velmi často se stane to, co jsme všichni viděli v TV. Všichni moc dobře vědí, že si
bagr „kecne“ na dno, že se většinou nějak sám vyprostí a jede se dál. Občas se to nepodaří, a tak se přivolá pomoc.
Tak nějak to funguje, ale někdy tam zůstane také a pak se pokračuje dál.
Kdo poznal, jaké je to uváznout v holínkách v bahně, umí si snad vybavit, jak asi zůstane přisátý do bahna takový
bagr, jenž má spoustu rovných ploch, které dávají vyniknout podtlaku, a to nehovořím o gravitaci, která to celé
umocňuje. Pořád ale tvrdím, běžná věc. Bahno je třeba dostat z rybníka ven, mnohdy není možnost ho zcela
vypustit, a tak se to dělá různě partyzánsky. Vždy se to ale nakonec podaří a je to. Je však třeba říci, že dříve nebylo
možné všechny tyto nezdary okamžitě publikovat a zveřejňovat. Desítky bagrů se topily a nikoho to nezajímalo.
Dnes bohužel v tomto případě ano.
Redaktoři jsou líní sehnat si pořádné a kvalitní zprávy, a tak se chytají kde čeho. Proto jsme celý březnový týden
sledovali totální zhovadilost, jak uvázl bagr v bahně, a pak i druhý, který mu šel na pomoc. Zpráva, která nikomu
nic nepřinese, zpráva, která jen udělá z někoho pitomce, a jinému čárku za splněný úkol. Přitom se ani nemluví o
ekologii, což by se samo nabízelo, ale o „idiotovi“, který to řídil. Bohužel! Tečku tomu dodal jeden bezpečák, když
tuhle zhovadilou zprávu měl na ploše svého počítače, kde nám prezentoval hrubá porušení BOZP s následky smrti.
Měl to zařazené mezi nejbrutálnějšími pochybeními, možná spíše jako vychytávku na pobavení. Nevím a je mi to
jedno…
Sorry, ale tohle je na mě moc. Přál bych všem chytrákům, aby si zkusili den v bagru, den na rybníku, který prostě
inženýr nechá vybagrovat pod vodou, a pak týden doma v obýváku u televize, kde si připadá jako pan XY z filmu
Vesničko má středisková, legendární hláškou: „Tak jsem, Pepo, slyšel, že jsi tomu Pražákovi zboural plot.“
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Stydím se za tuhle bláznivou dobu, za společenství lidí, které se chytá cizího neštěstí a ještě z toho profituje.
Nesnáším zprávy líných redaktorů, kteří nás nedokáží informovat kvalitním děním.
K tomu spějí i reality show… Nemám vůbec chuť zde publikovat tu strašnou hloupost, která se údajně objevila na
jenom TV kanálu. Je to jen důkaz, co vše lze a jak prohnilá společnost lidí v podobě spotřebitele jsme.
Škodolibý reportér, který si možná neumí ani vyměnit kolo u auta, pomlouvá možná špičkového bagristu, který se
stal obětí přírody, když chtěl člověk, jak už to dnes bývá, přírodě pomoci. Na druhé straně se dějí naprosto
nehorázné a společensky nepřijatelné věci za jejich vědomí.
Posuďte sami, jak důležité informace vám poskytuje vaše zapnuté médium, které denně sledujete. Já osobně bych
ocenil, kdyby už konečně někdo přišel s lepším řešením, jak vyndat bahno z rybníka, a předvedl to v hlavních
zprávách .
Milan Žemlička

Zaniklé vesnice na Jesenicku
Jesenicko se rozkládá v pohraničí republiky. Vznikaly a zanikaly tu obce již stovky let. Je zde mnohde drsný horský
terén s ne příliš přívětivým počasím. To vypovídá hodně o obyvatelích, kteří tu žili a farmařili. Největší úpadek
obyvatel byl při odsunu německého obyvatelstva po konci druhé světové války - téměř 70 000 obyvatel
Jesenicka.
Poté se však nikdy nepodařilo naplnit původní stav obyvatelstva ani po příchodu lidí z nitra republiky. Jesenicko
mělo přes 40 000 obyvatel.
Původní němečtí obyvatelé žili nejen ve městech a větších vesnicích, ale také v malých vesničkách či osadách
čítajících pouze několik desítek až pár stovek obyvatel. Zaniklé osady se nacházely často v těžko přístupných
místech, kde nebylo lehké žít. V létě se obyvatelé živili zemědělstvím či drobnou výrobou, v zimě však byli
odkázáni sami na sebe. To byl jeden z důvodů, proč nově příchozí po čase raději odešli do měst či velkých vesnic.
Malé osady zakládali hlavně místní majitelé pozemků, kteří potřebovali, aby se o ně někdo staral. Nově příchozí
měli možnost si postavit dům na darovaném pozemku. Živili se buď vlastním zemědělstvím, nebo chodili pracovat
k sedlákům. Mnoho osad mělo také vlastní lékaře, kteří byli hlavně v zimních měsících nepostradatelnou součástí
života.
Po sametové revoluci mělo české obyvatelstvo obavy o možnost návratu původních obyvatel. Avšak tento strach
se rozplynul, jakmile potomci německých vysídlenců viděli, jak se zacházelo s domovy jejich předků. Dnes
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můžeme najít po lesích či vzdálených údolích mnoho rozvalin domů. Lze také najít částečně zachovalé osady s
německými kaplemi a hřbitovy. Existují sdružení, která se snaží o jejich opravy.
Je to však velice obtížné, jelikož se o ně dlouho nikdo nestaral a drsné horské počasí udělalo své…
Erik Zeman

Zkusil jsem si elektrické auto a pak měl pocit, že žijeme v pravěku…
Celkem nedávno jsem viděl dva kamarády, jak stáli u obyčejného osobního auta. Už z dálky jsem ale pochopil, že
řeší nějakou hodně dobrou vychytávku… Zamířil jsem k nim, se slovy: „Není to snad elektrika, že se všemu tak
divíte?“ „Je! Běž se svézt!“ pravil ten, který s touto „hračkou“ přijel, a dodal: „Je to použitý, jezdilo to tři roky v USA
a vozí to sem borec za 300 tisíc. Záruka atd., vše platí!“
Okoukl jsem automobil ze všech stran, byl to Fiat. Na poměry tohoto fiatu jsem byl velmi nadšený. Tuhle značku
znám, s prominutím, většinou jako velmi nepovedenou po všech stránkách, nejvíce po designové. Všechna tahle
auta, ať se na mě nikdo nezlobí, vypadají podivně a mně se prostě nelíbí. Když jsem z našeho služebního fiatu
vylézal v noci a nerozsvítilo se mně světlo kabiny, musel jsem si přisvítit mobilem, abych se z auta vůbec dostal.
Tak zvláštně mívají řešené i standardní otevírání dveří, což je u dalších padesáti značek stejné. Až dodnes jsem
značku Fiat prostě nemusel. Člověk ale vidí americký export a najednou se potká s krásným,
konkurenceschopným vozem… No nic, k věci.
Sedl jsem do auta, které bylo úplně potichu, s dotazem, co mám dělat. „Je to natočený,“ pravil jeho majitel, „přidej
plyn a jeď! Jo, a bacha, je to strašně živé, kilo je tam hned!“ Vyrazil jsem. Auto bere hned od začátku pořádnou
rychlost, je tiché, prostě jedna radost. Vzpomněl jsem si, že na mě volal, že je auto živé. To bych nebyl já, kdybych
se nechtěl svézt pořádnou rychlostí! Sešlápl jsem to a v tu chvíli jsem letěl rychlostí přes 100 km/hod. Musím říci,
že to bylo daleko větší zrychlení, než mají naše služební už tak rychlé octávie s výkonem kolem 103kW! Co mě
zarazilo, tak to byly celkové jízdní vlastnosti. Na to, že to má plnou podlahu baterek, to bylo velmi stabilní a
pohodlné v zatáčkách, i když se chová malinko jinak. Zvykl jsem si ale hned. Svezl jsem se asi 4 km a přijel zpět.
Nedalo se nic vytknout, prostě spokojenost. Dojezd je prý u tohoto vozu nějakých 200 km, ale na začátek této
lacinější verze docela solidní.
Poděkoval jsem, skočil do svého dieselu, že odjedu, a první, co mě zarazilo, byl hluk motoru. Bylo mně to skutečně
proti srsti. Dále jsem musel řadit, mačkat spojku a se zvyšující rychlostí se zvyšoval hluk. Nevím, jak je to možné,
ale byl to pro mě určitý pološok, do čeho jsem to vlezl. Vážně!
Když jsem si domyslel, co moje auto ještě vypouští do ovzduší, chodil jsem ten den již raději pěšky. Moc dobře vím,
že nákladově jsou tato auta zatím spíše nedostupná, ale je moc zvláštní, jaký to ve mně zanechalo dojem. Ten
dojem byl, že naše moderní a špičková auta, která jsou jinak chloubou automobilového průmyslu, najednou
působila dosti historicky. Možná to bude tím, že vyjma elektroniky a designu se za 120 let na automobilech až tolik
nezměnilo, zatímco elektropohon dává tomuto způsobu dopravy nový rozměr.
Věřím, že tato technologie během hodně krátké doby pronikne do našich životů stejně tak jako mikrovlnka nebo
myčka nádobí.
Milan Žemlička

Próbowałem samochodu elektrycznego, a następnie miałem uczucie, że żyjemy w
czasach prehistorycznych …
Całkiem niedawno widziałem dwóch znajomych którzy stali przy zwykłym aucie osobowym. Z daleka już było
widać że rozmawiają o jakimś nowym gadżecie… Podszedłem do nich ze słowami „ nie jest to czasami elektryka?”
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że tak się temu tak dziwicie? Tak! Przejedź się, dodał ten który tą zabawką przyjechał i dodał że jest używane i
jeździło w USA przez 3 lata i przywozi to koleś za 300 tysięcy koron, i z gwarancją. Obejrzałem auto z każdej
strony, był to Fiat. Byłem dość podekscytowany tym autem. Tą firmę znam za przeproszeniem, w większości z
niepowodzeniami z każdej strony a przede wszystkim ze strony wyglądu. Wszystkie ich auta i proszę się na mnie
nie złościć wyglądają cudacznie a mi się po prostu nie podoba. Podczas kiedy z naszego służbowego fiata
musiałem wysiąść w nocy to nie rozświeciło się światło kabiny i musiałem sobie przyświecać telefonem
komórkowym a wydostać się z auta. Takie właśnie bywa standardowe otwieranie drzwi, co i u innych bywa takie
same. Az do dzisiaj Fiata nawet nie chciałem. Cokolwiek widzi amerykański export i nie raz się spotka Z
konkurencja o podobnym wzorze… No nic, do rzeczy.
Usiadłem do auta,która było bardzo ciche, z pytaniem co mam robić. „ Jest włączone, „ powiedział jego właściciel:
„dodaj gazu i jedz”.“ I uwaga jest to bardzo szybkie, a stówę ma w mig,” wyruszyłem. Od samego początku auto
porządnie przyspiesza, jest ciche , po prostu sama radość. Przypomniałem sobie, mówił że auto jest bardzo żywe.
Nie był bym sobą gdybym nie chciał wypróbować tej prędkości. Depnąłem na gaz i w tejże chwili osiągnąłem
prędkość 100 km/ h. Musze powiedzieć że to było dużo większe przyspieszenie niż nasze Oktavki służbowe o
mocy 103kW! Co mnie uderzyło , to jezdne właściwości tego auta. Na to że ma podłogę wypełniona bateriami było
bardzo stabilne na zakrętach. Od razu się do niego przyzwyczajałem. Przejechałem się kilka kilometrów i
wróciłem. Nie dało się wytknąć nic temu autu.
Przejechać można tym autem około 200 km, jak na początek to naprawdę dobre i solidne. Podziękowałem i
wskoczyłem do swojego diesla, z myślą że odjadę a pierwsze co mnie zraziło , był huk silnika . Było to dla mnie na
przekór. Dalej musiałem kierować wciskać sprzęgło a wraz z zwiększająca się prędkością wzrastał huk. Nie wiem
jak jest to możliwe, ale był to bla mnie szok, do czego ja wlazłem. Poważnie! Kiedy pomyślę co moje auto jeszcze
wypuści w otoczenie, to do końca dnia chodziłem pieszo. Dobrze wiem że finansowo takie auta są mało dostępne ,
ale dobrze wiem jakie wywarło na mnie wrażenie. To uczucie było,że nasze nowoczesne auta, które są dumą
naszego przemysłu samochodowego nagle sprawiała wrażenie historyczne . Może to przez ten, elektroniczny
design, który przez 120 lat na automobilach aą tak dużo nie zmienił, elektronaped daje temu naprawdę nowy
wymiar. Wierze że ta technologia w krótkim czasie wejdzie w masze życie , tak jak to było z mikrofalówka albo ze
zmywarką do naczyń.
Milan Žemlička

Letos uplyne 300 let od narození Marie Terezie
Marie Terezie (13.5.1717 Vídeň – 29.11.1780 Vídeň)
vládla - 1740 – 1780
-

jediná žena na českém trůně na základě pragmatické sankce svého otce Karla VI.
královna česká
královna uherská
arcivévodkyně rakouská
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vévodkyně parmská
matka „dvou císařů“
plynně hovořila německy, italsky, francouzsky, španělsky a latinsky
manželka císaře Františka Štěpána Lotrinského
matka Josefa II., Leopolda II., Marie Antoinetty + dalších 13 dětí
válka o dědictví rakouské – ztratila Kladsko, většinu Slezska/ obojí součástí zemí Koruny české/ a část
italských provincií
sedmiletá válka
- definitivní ztráta průmyslového Slezska ve prospěch Pruska
osvícenský absolutismus
tereziánské reformy státní správy, soudnictví, vojenství
tereziánský katastr – soupis půdy a majetku, číslování domů
zrušení jezuitského řádu
zavedení povinné školní docházky /1774/
robotní patent – porážka sedláků u Chlumce n. Cidlinou - zmírnění roboty /1775/
v Jablonném n .O.
-

1772 - hlad, bída
1774 - 51 čísel popisných
Pražský hrad věnuje 300. výročí narození Marie Terezie stálou expozici v Rožmberském paláci, známém jako
Ústav šlechtičen.
Marie Terezie: „ Vše se musí vsadit do hry a třeba i obětovat, aby byly Čechy pro mne zachovány.“
Alena Šafářová

Radniční dům čp. 4
V předcházejících číslech jsme čtenářům Občasníku přiblížili historii domu čp. 24 – U Černého medvěda a domu
čp. 87 – Srdíčka. Dnes navážeme částí věnované historii domu čp. 4.
Jeho nejstaršími majiteli byli na začátku 17. století Jan Suchomel a Jakub Polévka. Městys v roce 1607 odkoupil od
Jakuba Polévky za 300 grošů dům s tím, že na místě postaví radniční budovu. Při velkém požáru náměstí v roce
1648 však budova shořela.
Teprve až v roce 1675 byla obnovena radniční věž bez radničního domu a v nejstarší kronice městyse ji František
Alois Vacek popisuje následovně. „Věž tamního domu radního též tenkrát (1648) vyhořelého, teprv roku 1675
k vystavění přišla, maje podobu staré, kterou měšťan Jan Šejvl vyobrazil, bylať zvýši 18 sáhů a na nových, tehdáž
vyhotovených hodinách nápis „Bůh všechno vidí“ 1675. Na zvonku byl verš ze žalmu „Laudate eum in cymbalis,
bene sonantibus“ (Chvalte jej v cymbálech dobře znějících). O dalším osudu popisované věže nejsou zmínky. Na
obraze jablonského náměstí z roku 1725 je na jejím místě vyobrazena nepatrná kolna s věžičkou, která snad
sloužila jako obecní šatlava. Na konci 18. století (roku 1792 nebo 1798) byla kolna pro svůj neutěšený stav stržena
a místo bylo nezastavěno.
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Radniční věž před stržením…
Až v roce 1831 byla na jejím místě postavena nová budova, která měla sloužit jako škola a radnice. 29. srpna 1831,
kdy byla nová škola slavnostně otevřena, napsal o průběhu slavnosti František Alois Vacek v časopise Přítel
mládeže mimo jiné: „Cesta od farního domu až k nové škole stromovím byla vysázena, též stromky vytýčen
půlkruh před školou, místo pro vzácnější pocty. Když průvod před školou stanul, po řeči místního duchovního P.
Fr. Štancla odebrali se kněží, jichž bylo 24 (mezi nimi 8 děkanů) s úředníky do školní světnice zpívajíce žalmy, a
přisedší tam od žáků a žákyň krásně ozdobených služně vítáni byli. Tu vpravo a vlevo oltáře ku svěcení
vzdělaného stálo dvojí pořadí dítek krásně ověncovaných, jenžto promluvami svými jedny v české, druhé
v německé řeči všech posluchačů jímaly srdce a líbezným zpěvem mnohou přítomnému zástupu vloudily slzu.
Byloť to věru divadlo, na něž každý z přítomných po celý život svůj pamatovati bude….“ V domě bylo nejen zázemí
pro školní potřeby, ale také dva byty pro učitele.
Další vnitřní úpravy byly spjaty s rokem 1874, kdy byla škola rozšířena o jednu třídu. Stavební plán vyhotovil
inženýr severozápadní dráhy František Hladký. Úpravy započaly 15. července a po 3,5 měsících byly ukončeny.
Celkové náklady (3 360 zl.) uhradila obec. Nové třídy byly vysvěceny českotřebovským vikářem P. Josefem
Tupcem 25. října 1874.
Po deseti letech vlivem narůstajícího počtu žáků podala škola žádost o rozšíření o jednu třídu. To bylo příznivě
vyřízeno dopisem c. k. okresní rady v Žamberku ze 7. listopadu 1884 – „K návrhu vašemu ze dne 20. června 1884
č. 1098 povolila veleslavná c.k. zemská školní rada výnosem ze dne 14.října 1884 č.20155, aby dosavadní
dvoutřídní obecná škola v Jabloném nad Orlicí od 1.ledna 1886 o třetí třídu rozšířena byla“.
S rostoucím počtem dětí budova školy na náměstí přestala vyhovovat požadavkům doby na vyučování. Kromě
nevyhovujících místností pro výuku upozorňuje místní školní rada na blízkost rušné silnice a úzké chodby.
Všechny svoje výtky sdělila MŠR c. k. okresní radě v Žamberku zprávou z 28. února. C. k. okresní školní rada
svolala na den 29. dubna 1890 komisní šetření staveniště pro novou školní budovu. Městem navržené místo
(domy čp. 85 a čp. 137) a návrh školní jednopatrové budovy v plné míře vyhovoval nařízení výnosu ministerstva
ze dne 12. března 1888. 30. června 1890 byl slavnostně položen základní kámen nové školy a 24. října 1891 byla
nová školní budova zkolaudována, příští den proběhlo slavnostní posvěcení nové školy. Přestěhování do nové
školy bylo ukončeno 3. listopadu 1891.
Po dvaceti letech v roce 1911 se v důsledku nedostatku vhodných prostorů znovu začalo vyučovat v jedné
místnosti radničního domu. Další prostory sloužily jako nájemní byty (byly v nich přednostně ubytovány rodiny
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státních zaměstnanců, např. lékaře MUDr. Antonína Mlynáře, učitele Františka Balcara a Františka Pelinky, rodina
poštovního úředníka Josefa Hajského aj.). Svoje zázemí tu měl od svého založení v roce 1875 hasičský sbor.
V kronice města najdeme zmínku o přístavbě k čp. 4 v roce 1907.
V roce 1922 našla v prostorách budovy své zázemí pošta, která zde měla místo až do otevření nové budovy
(1978). Společně s poštovním úřadem měla v domě čp. 4 svoji kancelář místní četnická stanice (v době
protektorátu Čechy a Morava byla ve Vackově vile), v době II. světové války zásobovací oddělení městského úřadu
a po válce jsou místnosti využívány jako depozitář městského archivu.
Koncem 60. let přestala budova čp. 4 postupně vyhovovat zvýšeným nárokům na poštovní úřad. Výstavba nové
budovy pošty započala na podzim roku 1972 a 30. srpna 1978 byla nová budova zkolaudována. Koncem září 1978
byla předána okresní správě spojů. Úplné přestěhování poštovního úřadu proběhlo až na začátku ledna 1979.
Mezitím se staly tyto události: v září 1969 byly u firmy Eletročas objednány nové věžní hodiny (11 522,-Kčs) a 24.
října 1970 byla provedena výměna a zapojení nových věžních hodin. 25. března 1975 na návrh městské
organizace Svazu protifašistických bojovníků na zasedání městského zastupitelstva dostalo náměstí název 5.
května jako vzpomínku k 30. výročí osvobození. Během června a července 1976 byla provedena oprava
mariánského sloupu na náměstí. Hlavním restaurátorem byl Václav Lux z Prahy a celkové náklady na jeho opravu
poskytl ONV – odbor kultury.
Již od začátku 80. let se začalo uvažovat o dalším využití budovy čp. 4. Největší podporu získal projekt prodejny
masa a její začlenění do sítě prodejen n. p. Potraviny. Na začátku roku 1989 jsou vypracovány dvě varianty celkové
rekonstrukce domu s tím, že se stavebními úpravami se začne v roce 1990. Po roce byli seznámeni zástupci města
s projektem dalšího využití a už tehdy zazněl požadavek na využití budovy MěNV (ale i nadále má největší
podporu prodejna masa).
O dva roky později už má město s čp. 4 jiný záměr – v plánovaných akcí ho chce využít pro rozšíření činnosti
městského úřadu. Se stavebními pracemi bylo započato v listopadu 1993 a 9. prosince 1994 byla nová radnice
slavnostně otevřena. Celkové náklady na rekonstrukci budovy činily 7 659 397,- Kč. Návrh na úpravu budovy
vypracoval akad. arch. Petr Fuchs a stavbu prováděla firma ing. Maixnera z Ústí nad Orlicí. Nejviditelnější úpravou
bylo podloubí radnice. V přízemí je vchodem z náměstí obřadní síň, v poschodí budovy jsou umístěny kanceláře
jednotlivých odborů městského úřadu a v podkroví se nacházejí kanceláře starosty, jeho zástupce a samosprávy
města. Hlavní vstup do budovy je z České ulice.
Otevřením radniční budovy získala horní část náměstí konečnou podobu. Již dříve byly provedeny tyto úpravy:
v srpnu a v říjnu 1984 došlo k úpravě štítu budovy čp. 88, v roce 1987 byla na horní svah zasazena jabloň a 21.
července 1989 byla pod jabloň instalována dřevěná lžíce jako náhrada za kašnu, která dříve na náměstí stála vedle
morového sloupu.
Na seznamu kulturních památek jsou od 3. května 1958 zapsána tato čp. z ja-blonského náměstí:
Pecháčkovo čp. 23 jako městský dům s prvky secese. Na začátku století byl dům ve vlastnictví rodiny Jana
Černohorského, který zde provozoval smíšený obchod a vinárnu. V roce 1902 koupil dům c. k. vrchní dodavatel
kostelních paramentů Josef Neškudla a v domě otevřel hotel pro obchodní zástupce a návštěvníky města. Na
začátku 20. let minulého století koupil dům František Pecháček, hotelová lůžka byla přenesena do domu čp.32 a
v domě nově zřídil obchodní dům. Stavebními úpravami vdechl domu konečnou podobu. Dnes se zde nacházejí
prodejny galanterie a skla.
U Černého medvěda čp. 24 jako patrový roubený řadový dům s dřevěnou pavlačí, stylově upravený. Dnes hotel,
restaurace a pivovar.
Pecháčkovo čp. 91 jako secesní dům z přelomu 19. a 20. století. Konečnou podobu získal v době, kdy byl ve
vlastnictví rodiny Viléma Pecháčka, krejčího a obchodníka se střižním zbožím. Nyní je zde lékárna.
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Neškudlovo čp. 29 jako novorenesanční dům ze začátku 20. století. V roce 1900 ho přestavěl majitel pily a
obchodník se dřívím Bohumír Neškudla na administrativní budovu své firmy.
Matyášovo čp. 30 jako pozdně empírový dům s podloubím z roku 1830. Dům je pojmenován po hodináři a
klenotníkovi Karlu Matyášovi. Dnes objekt slouží jako informační a kulturní centrum, v prvním patře je výstavní
síň a stálá expozice dějin města.
Kalouskovo čp. 31 jako klasicistní měšťanský dům s podloubím z roku 1750. V domě se narodili JUDr. Jan Jansa,
advokát ve Vysokém Mýtě, dr. Alois Jansa, advokát a zemský a říšský poslanec, dr. Jan Jansa advokát v Nových
Benátkách, František Jansa, školní rada a ředitel reálky v Lipníku na Moravě a Václav Jansa, spolumajitel firmy
Vacek-Jansa a dlouholetý místostarosta města. V současné době slouží jako prodejna novin, časopisů a tabáku.
Vorlíčkovo čp. 32 jako dům s barokním štítem postavený kolem roku 1850. Před zřízením hotelu byla v domě
první sokolská tělocvična.
Podfarovo čp. 79 jako jednopatrový secesní dům z přelomu 19. a 20. století. Po založení KČT v Jablonném nad
Orlicí se stala restaurace a kavárna centrem místního odboru. Při slavnostním otevření Kramářovy chaty na
Suchém vrchu v červenci 1928 hostila i vzácné návštěvníky – senátora a předsedu KČT Emanuela Hrubého a
předsedu orlické župy KČT Karla Slavoje Kašpara. Karel Kramář navštívil naše město až rok po otevření chaty na
Suchém vrchu. V polovině 80. let byla budova přestavována na dům služeb. Její dokončení v Měšťanský dům bylo
provedeno až koncem roku 2000 a hlavní zásluhu na tom měla rodina Otakara Tomka.
Srdíčko čp. 87 jako městská architektura s roubeným patrem a vysokým dřevě-ným štítem z konce 18. století.
Opraveno a znovu otevřeno roku 1982. Dnes penzion, restaurace, pizzeria.
Neškudlovo čp. 89 jako pozdně barokní dům, který je dokladem výstavby města v 18. století. V domě byl otevřen
první poštovní úřad ve městě a na začátku 20. století měl zde své sídlo závod kostelních paramentů I. V. Neškudly.
Ojedinělý vzhled náměstí vedl Úřad památkové péče k rozhodnutí, aby v roce 1977 byl celý prostor náměstí
prohlášen Městskou památkovou zónou.

Kompletně zrekonstruované náměstí je příkladnou ukázkou ochrany kulturního dědictví. Všechny úpravy
historického centra města navrhl akad. arch. Petr Fuchs, který byl oceněn v roce 2006 cenou města Jablonného
při oslavě 100 let povýšení na město. V článku Orlického deníku z 20. dubna 2007 k tomu dodává: „Jablonné nad
Orlicí je pro mě naprosto osudové město. V roce 1977 jsem podepsal Chartu 77 a v Jablonném mě nechali v klidu
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pracovat. Tehdy byl problém sehnat architekta na dřevěné lidové stavby, protože na lidovou architekturu koukali
soudruzi svrchu. Ale mě to bavilo, bylo to odreagování od betonových panelákových staveb. Strávil jsem tam
minimálně dvanáct roků života jako přespolní architekt z Prahy. “

Akademický architekt Petr Fuchs – „ Snažím se nepostavit dům, ale domov.“
Narodil se v Praze, vystudoval vysokou školu Uměleckoprůmyslovou u pro-fesora Josefa Svobody. Svou projekční
praxi začal ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody (záchrana lidové architektury, Skanzen
v Kouřimi, Jablonné nad Orlicí). 13. června 1977 podepsal Chartu 77, od roku 1980 měl svobodné povolání –
věnoval se rekonstrukcím historických měst a objektů (realizace: náměstí a lidové domy v Jablonném nad Orlicí,
Husův dům v Kostnici, Činoherní klub Praha).
Vlastní ateliér FUXTEAM v.o.s. založil ještě před rokem 1989. Spolu se svými spolupracovníky vytvořil a dodal
deset muzejních expozic a velkých výstav doma i v zahraničí. Jeho tvorba se však koncentruje na stálejší
architekturu. Navrhuje a staví velmi atypické a praktické rodinné domy. Sám k tomu dodává: „Nyní stavím nové
domy. Snažím se předat své zkušenosti lidem, kteří v nich budou žít. A protože paměť je základem architektury, která
má své kořeny v zemi, kde jsem vyrostl – pouštím se stále znovu do tohoto boje mezi člověkem a přírodou. A protože
vím, že dům sice můžeme měnit jako šaty, ale zůstane nám v paměti, stavím domy civilní a pokorné. Snad to není
málo.“ Občas se taky uklidňuje scénografií či návrhy skla, ale to už je spíše hobby než obživa.
Je členem České komory architektů a Obce architektů. Nikdy nebyl členem žádné politické strany.
Z jeho realizací rád uvádím:
- Husův dům v Kostnici rok 1980
- Praha srdce Evropy v Madridu 1985
- Náprstkovo muzeum – Austrálie, Oceánie 1990
- Muzeum Jana Ámose Komenského v Uherském Hradišti 1992
- Muzeum Jana Ámose Komenského ve Fulneku 1992
- První samostatný pavilón České republiky na světovém EXPO v Jižní Koreji 1993
- Muzea Bedřicha Smetany na Novotného lávce v Praze 1998
- Velké putovní výstavy „Bedřich Smetana legenda mé vlasti“ v Kanadě 1998
- Masarykovo muzeum v Hodoníně 2000
- Komorní muzeum Thurn Taxis, zámek Loučeň 2006
Architektonické realizace z posledních let:
- vila Oktáva Praha – Bubeneč 2002
- vila na Břevnovské pláni Praha 2004
- vila Blanka Praha 2006
- Dvanáct vil pro Českou čtvrť v Šanghaji Čína 2007
V současné době se věnuje utopickým, sochařským projektům stejnou měrou jako obyčejným lidovým
domům, převážně doma v Česku:
-

vila Amonit Praha Horoměřice 2010
věž Caran ď Ache Karlovy Vary 2011
Studánka na Malé Skále 2009
rekonstrukce Strahovské jízdárny pro Slovanskou epopej 2011

Pavel Kalous
Mlýnská 545, Jablonné n. O.
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Jak se změnily hodnoty života?
Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů:
pýchu
lakomství
závist
hněv
smilstvo
nestřídmost
lenost
Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby:
-

z pýchy se stalo zdravé sebevědomí
z lakomství – zákon ekonomiky
závist – v boj o spravedlnost
hněv - ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých
smilstvo – v prevenci proti neurózám
nestřídmost – se povýšila na vyšší životní úroveň
lenost – se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění povinností
a úkolů na pozdější dobu

Díky této moderní nomenklatuře se zbavil starý kontinent těžkých hříšníků.
Připočteme – li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy, jako
hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu,
okrádání, definované jako svobodný trh,
zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva
neúctu k tradicím proměněnou ve vítězství zdravého rozumu
a likvidaci pozitivních hodnot jako zbavení se předsudků,
nacházíme se v aktuálně nám známém prostředí uprostřed Evropy.
K tomu dodám, že
-

svoboda se povýšila na svévoli jedince,
tolerance se proměnila v ustupování zlu
a korektnost v povinný názorový koridor.

doc.PaedDr.ThDr.MUDr. et MUDr.Jaroslav Maxmilián Kašparů,Ph.D., dr.h.c.
Perly rozumu
Ti nejskvělejší lidé jsou ti nejskromnější.
To jenom hlupáci potřebují o sobě mluvit,
aby sami ve svých očích vyrostli.
Ota Pavel
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Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.
L.A.Seneca
Osud míchá kartami, my hrajeme.
A.Schopenhauer
Bez ohledu na to, co prožili minulý den, začínají ptáci každé ráno svým zpěvem…
redakce Občasníku

Michal Bouška: „ Mou milou povinností je předat díky…“
Dne 6. března 2017 jsme vypravili další humanitární konvoj na Ukrajinu. Vzhledem k tomu, že mě osobně toto
téma velmi zajímá, dovolila jsem si položit pár otázek Michalu Bouškovi, který na Ukrajinu jel už po několikáté…
Jak jste se cítil, když jste se dozvěděl, že pojedete s humanitární pomocí na Ukrajinu? Měl jste obavy?
Těšil jsem se, protože k Ukrajině mám blízko. Můj táta organizoval 25 let tábory pro volyňské Čechy a já jsem mu
s tím velmi rád pomáhal. Jezdilo nám sem tenkrát cca 90 dětí na třítýdenní pobyt. Ten tábor byl už tehdy finančně
podporován p. Štěpánkem. Bylo to na začátku 90. let. Ty děti neměly ani ponožky, naše pomoc pro ně byla velmi
důležitá. Takže pro mě ta Ukrajina nebyla nic výjimečného. Pravidelně jezdím do zahraničí, převážně do Belgie. Na
Ukrajinu už jsem absolvoval všech pět výprav s humanitární pomocí.
Jestli jsem měl obavy? Tak samozřejmě, ale takové střízlivé. Nikdy si není člověk úplně jistý tam, kde se bojuje. Válka je
vidět i na té západní Ukrajině, i když ze slovenských hranic ke Kyjevu to není tak hrozný, od Kyjeva dál už to jsou
potom rozstřílené domy, silnice, z většiny budov jsou trosky.
Do jaké části jste jel? Komu přesně byla pomoc určená?
Tentokrát jsme jeli nedaleko za hranice, do cca 80tisícového města Mukačeva, od nás je to 650 km. Jelikož je to město
cca 50km od slovenských hranic, ještě to tam nevypadá tak strašně. Předchozí konvoje organizovala organizace
Člověk v tísni. Těch pět předchozích konvojů byla převážně pomoc určena lidem postiženým válkou, kteří žijí
v chudobě, nemají ani co jíst a kde bydlet.
Tentokrát jsme však vyrazili za podpory organizace ADRY, vezli jsme mouku věnovanou firmou Penam a.s., která byla
určena jak tzv. „sociálním pekárnám“, tak konečným spotřebitelům.
Jak probíhala cesta a odbavení na hranicích?
Cesta probíhala vcelku v klidu. Ve Znojmě jsem nabral mouku od firmy Penam a.s. a pokračoval jsem směrem
Slovensko. Na ukrajinských hranicích jsem se ale nestačil divit. Vzhledem k tomu, že byl kamion přetížen cca o 20kg
(při celkové hmotnosti kamionu 40 000 kg), jsem musel zaplatit pokutu 120 hřiven (cca 120 Kč). Ta korupce je tam
tak silná, že se kolikrát dějí věci, které bychom si my v životě nedovolili. My vezeme zadarmo pomoc Ukrajině a jejím
lidem, ale oni se vůbec nestydí si říkat o úplatky. Pouze za zvážení prázdného kamionu cca 50 hřiven. Když jsem jel
nazpět, dával jsem pas do okýnka na celnici, který mi byl vrácen se slovy „dumaj“ – přemýšlej! Slovenský kolega
z kamionu vedle na mě volal, abych mu dal 100 hřiven, nebo se odsud nedostanu. Jelikož jsou potřeba další dvě
razítka - kontraband, ekologie, celniční daň - stalo se to víckrát.
Jak probíhalo předání pomoci?
U předchozích konvojů jsme náklad skládali do centrálního skladu, kde to jejich lidé organizují. Vedou si seznamy
s tím, kdo co potřebuje, a potom to dodávkami sami rozvážejí. Ve skladu byly také potraviny z Německa, Holandska,
ale také střešní krytiny. Lidé chodili s igelitkami a brali si střešní krytinu a odnášeli si ji domů. Je všeobecně známo, že
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10% potravin i stavebnin se ztratí, skladníci to rozprodají chudým lidem. Největší problém je ten, že nemají žádnou
samosprávu, oligarcha má svou armádu a koupenou policii, nic se nemůže změnit do té doby, než s tím něco
neudělají. Musí být nezávislá policie a soudy, pak teprve se může něco změnit.
Setkal jste se s cílovou skupinou?
Na této poslední výpravě jsme přímo na ulici rozdělali kamion a lidé s dodávkami jezdili přímo k nám. Ano, měl jsem
tu možnost potkat jednu rodinu, kde žila babička s třemi kluky.

Tátu jim zastřelili ve válce a máma byla nezvěstná. Těm jsme přinesli mouku a drobné kapesné až domů. Pro
představu - babička má důchod a ještě u toho pracuje – její výdělek je měsíčně cca 60euro (1600 Kč). Přivítání v té
rodině bylo velmi emotivní. Bylo vidět, že tu mají obrovskou radost a pomoc opravdu potřebují. Byli k nám velmi
pohostinní, rozdělili by se s námi úplně o všechno, i když toho sami moc neměli.
Máte nějaký zážitek, který vám utkvěl v paměti?
Ano. Když jsme tenkrát jezdili do Slovjansku, jednou nás naložili do auta, aby nám ukázali zbídačené vesnice.
Navštívili jsme jednu paní, kolem 70 let, která byla vdova, svého manžela tenkrát pochovala na zahradě, protože
neměla jinou možnost. Na tu zahradu jí spadl nevybuchnutý granát… těsně vedle toho hrobu. Aby na něj nevyběhl pes,
který tam běhal po zahradě, tu bombu zadělala skříní. Velmi mě to zasáhlo, nikdo si neuvědomí, jak hrozné to je,
dokud to nepozná na vlastní kůži.
Chtěl byste na závěr něco sdělit svým spolupracovníkům?
Samozřejmě. Celkem ta akce (cca 6 kamionů) stála kolem 3 milionů. Mou milou povinností je poděkovat za ty, kterým
pomáháme. Pomoc je tam opravdu potřebná. Tímto bych chtěl vyzdvihnout a předat díky panu řediteli, protože
takových lidí na světě mnoho není.
Radka Benešová

Před startem Memoriálu Q. Š.
Poslední dubnovou neděli se účastníci Memoriálu Quida Štěpánka postaví na startovní čáru již po sedmdesáté.
Je to úctyhodný věk u člověka, natož u sportovní akce, která si během svého trvání získala mnoho příznivců!
Je to i tichá vzpomínka nejen na Quida Štěpánka, ale i na všechny oběti (Stanislav Černohous, Josef Macháček,
Ladislav Netušil) z posledních dnů bojů v roce 1945 v okolí Jablonného nad Orlicí.
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Quido Štěpánek se narodil 27. srpna 1915 v rodině obchodníka s galanterním zbožím Huga Štěpánka a jeho ženy
Marie, rozené Špačkové. Společně vyrůstal se starším bratrem Hugem. Základní vzdělání získal na obecné a
měšťanské škole v rodném městě. Dále se vzdělával na reálce a na obchodní akademii v Trutnově a v Hradci
Králové. Jeho povaha byla vždy veselá, přátelská, citlivá a milá. Vliv na jeho charakter mělo i vlastenecké cítění
rodičů a činnost tělovýchovné jednoty Sokol v našem městě.
Již od mladých let mezi jeho záliby patřily sportovní aktivity – město reprezentoval ve volejbale, v kopané, v hokeji
(druhý útok Oldřich Kaška – Quido Štěpánek – Vladimír Minář), v tenisu a v lyžování. Ve volném čase se věnoval
své další zálibě – hudbě. Ve školních kronikách z konce 30. let najdeme zmínky o koncertu pro žáky místní školy,
ale hrál i v kostele při mších a dalších slavnostech. V době ohrožení republiky nastoupil vojenskou službu u
30.pěšího pluku Aloise Jiráska v Rychnově nad Kněžnou (zde dosáhl hodnosti desátníka aspiranta), v době
„mnichovské krize“ velel rozvědné četě pevnosti Bouda. Během protektorátu Čechy a Morava byl jako mnoho
mladých lidí pracovně nasazen na nucené práce.
Po svém návratu do rodného města na začátku roku 1945 se zapojil do odbojové činnosti. Po vypuknutí povstání
byl zraněn při obraně města – jeho poslední souboj je popsán ve školní kronice následujícími slovy:
„Z hlídky u Hradisk zraněn byl též Quido Štěpánek, bývalý žák zdejší školy, absolvent obchodní akademie, vynikající
hudebník. Střelen byl několika ranami ze strojní pušky do pravé ruky.“
Ani po převozu z nemocnice v Ústí nad Orlicí do Prahy se jeho zdravotní stav nezlepšil. I přes nezměrnou snahu
lékařů svým zraněním podlehl 16. července 1945.
Se svým padlým se jablonská veřejnost rozloučila ve čtvrtek 19. července, kdy ho doprovodila na jeho poslední
cestě městem. Jeho památku i oběti posledních dnů války si vždy připomínalo město, veřejnost a přátelé
v květnových dnech položením věnců k jejich pomníčkům. Samotná historie memoriálu začala 2. června 1946.
Během let se délka a trasa závodu měnila – prvních deset ročníků bylo označeno jako „běh městem“ a délka
závodu byla 2 800 metrů se startem a cílem na náměstí. V roce 1956 se start závodu přesunul ke koupališti a jako
přespolní běh byl vypsán na 3000 metrů, později 3 500 metrů. Od roku 1962 startoval na sportovním stadionu a
délka přespolního běhu se postupem času navyšovala na 6 000, 7 000 a 9 600 metrů. V roce 1992 se memoriál
přesunul do sportovního centra Malák a náročná trať měří 7 500 metrů.
Mezi legendy Memoriálu Quida Štěpánka patří Vladimír Minář, Ondrej Svi-tanič, Miroslav Hermann, František
Krátký, Miroslav Krsek a Miroslav Vítek. Vedle desítek jmen vítězů v hlavní a vedlejších kategoriích zaslouží naši
úctu i lidé, kteří se každý rok starali a starají o pořádání závodu v našem městě i o to, aby jména našich padlých
neskončila v zapomnění.
Pavel Kalous
Mlýnská 545, Jablonné n. O.

Trať 70. ročníku MQŠ se představuje!
Až se v neděli 30. dubna všichni postavíme na start jubilejního 70. ročníku Memoriálu Quida Štěpánka, nebude to
v lyžařském areálu Malák, nebude to na městském stadionu ani v areálu koupaliště. Tam všude už se v minulosti
MQŠ běhal. Svoje kořeny má však tradiční běh na jablonském náměstí 5. května. Proto jej tam, do samého centra
našeho města, vracíme.
Připravili jsme celkem tři okruhy, které můžeme a budeme vzájemně kombinovat. Jejich délky jsou 500, 1000 a
3500 metrů.
TRADICE
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Změnou trati jsme sledovali několik cílů. Tím prvním byla tradice. Na start se postavíme přesně tam, odkud
vybíhali běžci při prvních ročnících MQŠ. Současně je trať koncipována tak, aby ji zvládli i rekreační běžci. Navíc
nás zavede i do míst, kterými „nechodíme“ každý den. V neposlední řadě jsme trať postavili tak, abychom
neomezili provoz na státní silnici 1/11 a vyhnuli se i železniční trati. Pan Vladimír Minář, přítel Quida Štěpánka a
vítěz prvních ročníků MQŠ, dodnes vzpomíná, jak se železniční závory před běžci koncem 40. let minulého století
zavřely…
START

Startovat se bude přibližně na rozhraní hotelu U Černého medvěda a lékárny Amfora. Úvodní část trati je pro
všechny závody stejná, a totéž leze říci i o posledních desítkách metrů. Vybíhat se bude směrem k obuvi a kolem
prodejny textilu se zabočí vpravo. Následuje přibližně 150 metrů dlouhý se běh k Orličkovskému potoku a další
zatáčka vpravo.
500 m
Až mineme kavárnu Pod Kopečkem, začnou se tratě poprvé dělit. Nejkratší – 500 m - z nich zabočí kolem řeznictví
dvakrát vpravo na ulici Slezskou a jejím úsekem tzv. „hlubokou ulicí“ se vrátí zpět na náměstí.
1000 m
Tratě 1000 a 3500 metrů pokračuji za kavárnou vlevo až k hotelu U Dubu. Tam běžci zabočí vpravo na ulici
Slezskou. Kilometrová trať vede následně kolem restaurace U Luxů a poté vlevo do ulice Potoční. Na Benátkách se
stočí o téměř 180° zpět a vrací se ke Slezské ulici pod bývalým učilištěm Masny a dále „hlubokou“ vlevo na
náměstí.
3500 m
Trať hlavního závodu odbočí ze Slezské na Hradiskovou a kolem prodejny Qanto vlevo na „Teslov“. Před „vilou“ se
zahne vlevo a vede kolem vily vpravo po schodech. Vilu oběhneme a budeme ji mít stále po pravé ruce. Mineme
školu i některé bytovky a vběhneme na ulici U Stadionu, až se po krátkém klesání dostaneme na samotný stadion.
Tam nás čeká jeden škvárový okruh běžený po směru hodinových ručiček, tedy opačně, než bývá na atletické
dráze zvykem. Vrátíme se zpět na ulici U Stadionu a zabočíme dvakrát vlevo, až přiběhneme na ulici Hradiskovou
(směr Orličky), po které poběžíme k Rybárně, na samotný okraj Jablonného.
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Po dřevěném mostku zabočíme vpravo, mineme památník Quida Štěpánka a pokračujeme kolem koupaliště vlevo
na ulici Jateční. Přeběhneme ulici U Koupaliště a pod „Taclákem“ (silnice od křižovatky u kina) zamíříme rovně do
ulice Benátky. Asi po 300 metrech následuje prudká zatáčka vpravo do Potoční a návrat vlevo na Hradiskovou
kolem autobusové zastávky.
CÍL
Cíl se blíží. Po necelých 200 metrech následuje vlevo ulice Slezská a výběh „hlubokou“ na náměstí. Jak vyplývá
z předchozích řádků, tento úsek už je opět stejný pro všechny tratě. Když protneme cílovou čáru, máme 3500
metrů dlouhý okruh za sebou. Účastníci ¼ maratónu jej poběží třikrát!
Věříme, že „jubilejní“ trať se vám bude líbit a že ji zvládnete s formou i bez formy, během i pěšky ;-).
Tomáš Hermann

Moje klikatá cesta až do Isolitu…
Jelikož už od ledna mě někteří z vás stále potkáváte ve firmě, většinou s fotoaparátem či stativem v ruce, a možná
si říkáte, co tady vlastně stále dělám… řekla jsem si, že by bylo vhodné napsat pár řádků i o mně samotné.
V Jablonném žiji celý svůj život, takže Isolit-Bravo znám již od útlého mládí. Když jsem byla na základní škole,
pracovala zde moje maminka, později, když jsem dojížděla na Gymnázium do Žamberka, tak jsem kolem chodila 2x
denně a stále mi vrtalo hlavou, jak tak obrovská firma funguje. Nikdy mě však nenapadlo, že se jednou dostanu do
nitra firmy, budu mít tu čest účastnit se jejího chodu a zapojit se do provozu. Ale abych nepředbíhala…
Po maturitě jsem nevěděla, jakým směrem bych se chtěla v budoucnu ubírat. Vždy mě bavila práce mezi lidmi,
vždy jsem toužila po cestování a přitahovaly mě cizí země, kultury, lidé. Tehdy jsem si podala několik přihlášek,
avšak na plné čáře u mě zvítězila Univerzita Nisa, která má v České republice sídlo v Liberci. Jedná se o
mezinárodní univerzitu nabízející bakalářský studijní program, kterého se účastní z Technická univerzita
v Liberci, Polytechnika Wroclawska a Hochschule Zittau/Görlitz. Studium probíhá tak, že se každý rok studuje
v daném městě, první rok v Liberci, druhý v Jeleniej Górze a třetí v Görlitzu. Poslední semestr je tříměsíční stáž,
kterou jsme všichni povinni absolvovat. Byla jsem tenkrát nadšena a moc jsem se těšila na všechno, co mě
v zahraničí čeká. Nad oborem jsem si hlavu nelámala, “Information and Communication Management“ znělo
celkem dobře. Šla jsem do toho.
Co mě na škole potkalo, se ale slovy popsat nedá! Bylo to pro mě jako jedno velké dobrodružství, co se školy týče.
Předměty byly především technického typu, matematika, statistika, operační systémy, počítačový hardware +
software, databáze či programování v C či C++. Takových, které mě zajímaly, bylo spíš míň, ale každý si našel své.
Moje oblíbené byly jednoznačně marketing, psychologie, rétorika, management komunikace či business modelling.
Na začátku každého semestru jsem byla z technických předmětů nešťastná a říkala jsem si, že to nikdy nemůžu
zvládnout. Avšak při troše píle a hodně štěstí jsem vše zvládla a musím říct, že mi i zbylo dost času na poznávání
nových kultur, lidí, i když to pro nás jsou spíše sousedé než cizinci. Zjistila jsem, že některé předsudky vůči našim
sousedům jsou jen a pouze českým výmyslem a jsem ráda, že jsem si mohla udělat vlastní obrázek na spoustu věcí.
Uteklo to jako voda a už mě čekalo jen získat nějakou zajímavou stáž. Nejprve jsem přemýšlela, že odjedu někam
do zahraničí, avšak protože stáže jsou většinou neplacené a protože jsem „chudý student“, co většinu peněz utratí
za jízdenky, výlety a jiné druhy cestování, rozhodla jsem se vrátit do svého rodného města. Ze začátku jsem byla
nervózní z toho, jaké to bude bydlet skoro po třech letech doma, potkávat na ulici známé tváře a ztratit tak
anonymitu velkoměsta. Vše šlo však velmi dobře a ani jsem se nenadála, už je duben a já mám za sebou nadupané
tři měsíce jako stážistka v marketingu Isolitu!
První dny byly náročné, nevěděla jsem, kde co je, kdo je kdo, jak se chovat na schůzkách či jak jednat s lidmi.
Hlavní náplní stáže byla propagace firmy a Motúčka, marketing na sociálních sítích, s tím související tvorba videí,
tiskovin, fotografií a jiných materiálů. Musím ale říct, že díky velké trpělivosti mých „kolegů“ a hlavně ochotě a
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laskavosti pana ředitele jsem na stáži obstála celkem dobře. Měla jsem možnost nahlédnout do výroby a vyzkoušet
si montáž Motúčka vlastníma rukama, účastnit se schůzek, zkrátka celých 12 týdnů jsem se ani na chvilku
nenudila. Tato práce mě baví. I po uplynutí třech měsíců mě tu stále můžete potkávat, jak přemlouvám
k rozhovoru některého z vašich kolegů a podobně. 
I v budoucnu bych se dále chtěla věnovat studiu marketingu a managementu, konkrétně na wroclawské
univerzitě. Tímto bych ráda poděkovala všem, především p. Štěpánkovi a Žemličkovi za vřelé přijetí a za
poskytnutí stáže, pro mě té nejužitečnější životní zkušenosti, která mě mohla potkat.
Radka Benešová

Životní cesta Anny Keyzer…
V životě každého člověka bývají chvíle, kdy začne přemýšlet, jak prožil svá léta, co již udělal a co ještě chce, jaké
má plány do budoucna… Takové myšlenky přišly i ke mně, a proto jsem chtěla krátce popsat okamžiky svého
života.
Narodila jsem se na Ukrajině ve městě Kaluš, je to západní Ukrajina, v roce 1961 v obyčejné spořádané rodině.
Moji rodiče byli inženýři, a proto chtěli, abychom my se sestrou také měly vysokou školu a také pracovaly ve
velkém chemickém závodě, který je v našem městě. Po ukončení základní školy jsem nastoupila na fakultu
chemické univerzity. V pátém ročníku jsem se provdala a narodila se nám krásná dcerka Ludmilka.
Můj první manžel byl voják z povolání, a proto musel dle rozkazu odjet do války v Afghánistánu. Já zůstala na
výchovu dcerky sama, jen se svými rodiči. Byl to těžký první rok života s malým dítětem a čekání na manžela, až se
vrátí z války. Po roce se vrátil se zraněním a po jeho vyléčení jsme se přestěhovali do Ruska, do města Leningrad,
dnes je to Sant Petěrburg, kde jsme prožili společných šest let.
Když byly Ludmilce 3 roky, nastoupila do školky a já šla pracovat do onkologického institutu v oboru
endokrinologie. Práce byla zajímavá, byla spojena s mým vystudovaným oborem. Ale moje rodina byla pro mě na
prvním místě a bohužel nefungovalo všechno tak, jak by mělo… Přestěhovali jsme se zpět na Ukrajinu. S manželem
jsme se odcizili a nakonec jsme se i rozvedli… Po nějakém čase jsem potkala svého nynějšího manžela, do kterého
jsem se zamilovala a který miloval mě a moji dceru, jako kdyby byla jeho vlastní. Jsme spolu již přes dvacet let,
vychovali jsme Ludmilku a máme krásnou rodinu, jakou jsem si přála.
Na Ukrajině jsme s manželem nemohli dlouho najít práci a v devadesátých letech bylo všechno obecně o moc
složitější než dnes… Podnikání a tržnice nám moc nešla, proto jsme odjeli do České republiky.
První vyrazil můj manžel a po třech měsících jsem ho následovala i já. Manžel nastoupil do firmy Isolit-Bravo na
lisovnu. Firma nám pomohla s vyřízením povolení a po půl roce jsem také pracovala na lisovně. Po nějakém čase
mě přeložili na kovovýrobu. Po rozjezdu projektu TYCO jsem se stala pilotní pracovnicí. Následně jsem nastoupila
na montáž jako vedoucí, kde pracuji již šest let.
Dcera za námi přijela po ukončení základní školy na Ukrajině. Tady nastoupila do deváté třídy kvůli doučení se
českému jazyku a po roce pokračovala na Střední zemědělské škole v Lanškrouně. Jejím prvním zaměstnavatelem
po maturitě byla firma Isolit Bravo – pracovala na lisovně, kde se hodně naučila. Ovšem jejím snem bylo pomáhat
lidem, a hlavně podnikat. Nyní se její přání splnilo, má svou firmu a podniká v oboru financí. Od začátku našeho
pobytu v ČR jsme byli ubytováni ve firemním bytě v Jablonném nad Orlicí. Nyní už deset let bydlíme ve svém
domečku, který postupně opravujeme. Moje záliby jsou zahrádka, domácnost a vaření. Jablonné se pro nás stalo
rodným městem, kde máme hodně známých a přátel. Žije tady i maminka, manželova sestra a bratr. Poznali jsme
zde hodně kamarádů, kteří jsou vždy na blízku v dobrém i zlém…můžeme se na ně spolehnout…Někteří z nich už s
námi byli i na dovolené na Ukrajině. Teď je ale náš domov tady. Na Ukrajinu jezdíme za příbuznými. Možná je to
divné, ale je to tak. Jaké je moje přání? Zanedlouho oslavit dvacet pět let ve firmě, být zdravá a mít spokojenou
rodinu, která by se mohla v budoucnu rozrůstat.
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Svůj životní příběh mohu zakončit slovy mé maminky: „NA JEDNOM MÍSTĚ I KÁMEN OBROSTE, když ho nebudeš
přesouvat z místa na místo.“ Lidé by si měli uvědomit, co vlastně v životě chtějí… Do naší firmy přibývá neustále
dost cizinců.
Když bude člověk pořád něco hledat, tak třeba také nic nenajde…(netýká se to pouze cizinců, ale i občanů ČR). Ale
když zůstane na jednom místě, tak může vybudovat zázemí pro rodinu, kariérně růst a být spokojený… Problémy
byly vždy a vždy také budou… Člověk se jim musí postavit a kousek po kousku, jako skládanku, si plnit své sny a
překonávat životní překážky…
Anna Keyzer

Pozdrav z hygieny
I zdánlivě tak banální věc, jako je mytí rukou, je pro zdraví člověka naprosto zásadní. Ruce jsou totiž nejčastějším
přenašečem infekcí. Vědci spočítali, že na jednom prstu ruky se nachází okolo dvanácti tisíc bakterií. Důkladné
a správné umývání rukou je jednoduchá a přitom nejúčinnější metoda, jak šíření nemocí omezit. Nemytýma
rukama se přenáší například chřipka nebo žloutenka, které se také říká nemoc špinavých rukou.
Ne, nezmiňuji tuto informaci proto, abych vás obohatil o novinky, které jsou navíc každému známé. Zmiňuji ji
proto, že i já jsem uživatelem firemních toalet, které se nachází na lisovně. Z toho, jak velké procento pánů si po
použití toalety nemyje ruce, je mi nevolno. Bohužel tím neohrožují jen své zdraví, ale taktéž zdraví nás všech
ostatních. Stejně jako vás rodiče učili jíst příborem, stejně jako vás rodiče učili zdravit i mytí rukou patří
k základním lidským návykům. Doma si dělejte, co chcete, ale tady ve firmě tím ohrožujete i ostatní pracovníky!
Musím zmínit ještě jednu věc. Ve firmě pracuje přes 600 pracovníků a myslím, že znám třeba 100 z nich. Vím, o
koho jde, jak se jmenuje, na jakém oddělení nebo pozici pracuje. Nezdravím každého, ale zdravím aspoň ty
spolupracovníky, s kterými se v běžném pracovním týdnu potkávám. Pokud mě někdo pozdraví jako první, vždy
odpovím. Nerozumím ale tomu, proč by někteří na můj pozdrav neměli reagovat. V překladu by se jejich mlčení
dalo také pochopit jako - „ Jdi do prdele, Jindro, nebo jak se vůbec jmenuješ?“
Možná už nyní chápete název mého článku Pozdrav z hygieny. Ne vždy se musí jen chválit a ne vždy je o všem
dobré mlčet.
Pokud tento článek bude vést k nějakým pozitivním změnám, bude mít smysl. Myslím, že je to velice jednoduché.
Adam Jindra

Jsme přece lidi II…
Svým článkem bych chtěl navázat na předchozí článek Adama Jindry. Předem upozorňuji na to, že jsem ho již
jednou v Občasníku uveřejnil, ale bohužel mám (a pravděpodobně v budoucnosti opět budu mít) potřebu ho uvést
znovu. Je to tak trochu boj s větrnými mlýny.
E-mail neboli elektronická pošta či psaní SMS již bezvýhradně patří k současnému uspěchanému životu a upřímně
řečeno nám velmi ulehčují život. Postupně vytlačily psaní dopisů a faxů – jen si vzpomeňte, kdy jste naposledy
napsali někomu nějaký dopis nebo alespoň pohled. Já si již ani nepamatuji. Ano, je to pohodlné, rychlé, levné,… a
jistě bychom společně našli spoustu dalších výhod.
Poslední dobou při používání elektronické pošty stále častěji vzpomínám na základní školu. Při hodinách slohu
nám paní učitelka zdůrazňovala základní pravidlo psaní dopisů, a to, že každý dopis se musí skládat z určitých
částí a jednou z nich je OSLOVENÍ či POZDRAV.
A totéž se týká i psaní e-mailů a SMS. Bohužel, se to nedodržuje. Každý den vidím mnoho e-mailů, kde tato
základní část chybí. A přicházejí ze všech stran. Posílají je někteří zákazníci (zde se mohu domnívat, že to je i
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arogance k nám, která má znamenat: „Já jsem něco víc“), posílají je někteří dodavatelé a posílají je i mnozí
spolupracovníci (bez rozdílu zda s vysokoškolským titulem a nebo bez).
Prosím, uvědomme si, že oslovit či pozdravit je slušné. Nejsme přeci psi, abychom na sebe štěkali jako Alík
s Azorem někde přes plot. I když, kdo ví, třeba psům křivdím. Možná první psí štěknutí znamená oslovení či
pozdrav.
Petr Bodlák

Můj telefon - můj život…
Technologie se stále rozvíjí a my se stáváme „otroky“ svých mobilních telefonů a sociálních sítí. Je až k nevíře, jaká
spousta lidí si tuto skutečnost neuvědomuje a nehodlá ji včas řešit. Technika je velkým pomocníkem a mnohdy se
bez ní člověk dnes již neobejde. Ale kde je ten zlom, kdy je to ještě v pořádku a kdy je už něco špatně? Stačí se
kolem sebe rozhlédnout. Matky na procházce se svými ratolestmi, ratolesti, které se sejdou na hřišti, parta lidí u
kávy… Všichni zmiňovaní mají hlavy sklopené dolů a jejich tváře oslňuje záře displeje.
Dnešní děti bohužel neznají dětské hry, jako například slepou bábu, schovávanou a mnoho dalších. Podle nich,
když nemají v ruce telefon, je to nuda. Na druhou stranu je pro nás, rodiče, telefon velice důležitý. Děti se nám
mohou nahlásit, že již dorazily ze školy domů, a my můžeme být klidnější. Naštěstí jsou mezi námi tací jedinci,
kteří mají mobilní telefon pouze na telefonování a zasílání SMS zpráv a používají jej v rozumné míře. Nemají
potřebu si nahrazovat konverzaci s blízkými a přáteli tímto vynálezem či sociálními sítěmi. Položme si otázku dokážete být alespoň půl dne bez svého telefonu? Bez toho aniž byste se přihlásili na sociální sítě?
Nad touto otázkou se dle mého názoru pozastaví nejeden člověk.

Pohlová Věra

Mój telefon moje życie…
Technologia stale się rozwija a my stajemy się „ niewolnikiem” telefonów komórkowych i sieci społecznych. Ja
temu nie wierzę, jaka masa ludzi sobie tego nie uświadamia aby w odpowiednim czasie temu zapobiec. Technika
jest wielkim pomocnikiem i w większości sytuacji człowiek bez niej się nie obędzie. A gdzie jest ta granica, kiedy
jest to jeszcze w porządku a kiedy już nie? Wystarczy się wkoło siebie rozglądnąć. Matki na spacerze ze swymi
dziećmi, dzieci, które spotykają się na placu zabaw, kila osób w kawiarni.
Wszyscy wymienieni mają głowy schylone a ich twarze oświetlają telefony. Dzisiejsze dzieci niestety nie znają
dziecięcych gier, jak na przykład ciuciu babkę, chowanego i wiele innych. Według nich bez telefonu w ręce jest
nudno. Z drugiej strony jest dla nas rodziców telefon bardzo ważny. Dzieci się mogą do nas odezwać, że już dotarli
ze szkoły do domu, a my możemy być spokojniejsi. Na szczęście są między nami tacy którzy mają telefon po to aby
dzwonić i wysyłać SMS i używają go granicach rozsądku. Nie mają potrzeby tradycyjnej rozmowy i kontaktów z
bliskimi w taki oto sposób. Zadajmy sobie pytanie , czy damy radę wytrzymać chociaż pół dnia bez swojego
telefonu? A tym bardziej bez wchodzenia na portale społecznościowe?
Nad tym pytaniem na pewno niejeden człowiek się zastanowi.
Pohlová Věra
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SEDMDESÁTÝ

MEMORIÁL QUIDO ŠTĚPÁNKA

Náměstí 5.května stálo na počátku jablonského
povstání a bylo startem prvních ročníků

70. ročníkem se vracíme ke kořenům

Start i cíl budou na náměstí a trasy
všech kategorií povedou městem
- NE 19.března 8:30 - od Quidova pomníčku - Jablonští rekreační běžci
si proběhnou trať nanečisto. Poběžte s námi!
- NE 23.dubna 14:00 - Íčko - vernisáž dvou výstav MQŠ a Lékaři bez hranic.
- NE 30.dubna 9:00 - náměstí 5.května – Memoriál QŠ – vystoupení dětských
souborů, Jablonský Gurmán, komentované závody kategorií a čtvrtmaratonu
s on-line přenosem z trati, dětský koutek, stánky jablonských spolků,
Aktivní záloha Armády ČR a mnoho dalšího. Ke všemu hrají Docenti!

