Společnost Isolit-Bravo Jablonné nad Orlicí vyslala 25. února 2019
další, již 11. HUMANITÁRNÍ KONVOJ na Ukrajinu

„Děti dětem“. Děti z MŠ Jablonné n.O. poslaly na Ukrajinu plyšáky
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Vážení spolupracovníci, příznivci IB, přátelé,

rok 2019 je v plném proudu, a kdo ho nezachytil včas, dá se říci, že mu ujel vlak.
Tak rychlá je moderní doba, kterou prožíváme! Je to doba moderních technologií, kdy některé nestačíme ani
zachytit, elektronických vychytávek, které jsou s příchodem na trh již zastaralé, protože inovační tempo v mnoha
případech předbíhá rychlost zavedení do výroby.
Jsme svědky robotizace a digitalizace všeho, co je kolem nás, a na druhé straně prožíváme dobu legálních
smeťáků za každým městem, protože neumíme třídit, a hlavně zpracovávat odpad. Dokud si z krámu ke dvěma
houskám, 10 dkg salámu a jednomu jablku budu nosit 3 igelitové sáčky a jeden papír 20cm x 30cm, tak mě nikdo
nepřesvědčí o tom, že vlak neujel i nám, natož těm, kteří se ještě nenarodili…
V tomto Občasníku se autoři příspěvků rozepisují o určité nespokojenosti s tím, jak rozmařile žijeme a jak se nejen
k sobě chováme. My v IB pracujeme v automobilovém průmyslu, takže dodržujeme přísné normy ekologie i všech
dalších, protože je to základní povinnost a požadavek zákazníka. Nicméně, za závorou fabriky jako by byl svět
úplně jiný! Stejní lidé, ale jiná stopa v závislosti na ekologii a prostředí. Jak zvláštní!?
Pojďme nahlédnout do příspěvků našich spolupracovníků a do života naší továrny. Inspirujme se, poučme se,
obohaťme se!
Tohle číslo si rozhodně nemůžete nechat ujít!
Nic není ztraceno – ještě máte možnost zachytit další letošní vlak a přidat se k ostatním už ujíždějícím…
Milan Žemlička
Personalista IB

Drodzy współpracownicy, zwolennicy IB, przyjaciele,
rok 2019 jest w pełnym rozkwicie, a kto go nie złapał na czas, można powiedzieć, że uciekł mu pociąg.
Tak szybkie jest życie we współczesnych czasach, których doświadczamy! Jest to czas nowoczesnej technologii,
której nawet nie jesteśmy w stanie uchwycić, elektronicznych gadżetów, które są już przestarzałe na rynku,
ponieważ tempo innowacji w wielu przypadkach wyprzedza produkcję.
Jesteśmy świadkami robotyzacji i cyfryzacji wszystkiego, co nas otacza, a z drugiej strony doświadczamy okresu
legalnych śmietników za każdym miastem, ponieważ nie potrafimy segregować, a przede wszystkim przetwarzać
odpadów. Dopóki wracajac ze sklepu z dwiema bułkami, 10 dag kiebłasy i jednym jabłkiem będę nosić 3 woreczki
foliowe i jeden papier o wymiarach 20 cm x 30 cm, to nikt mnie nie przekona do tego, że pociąg nie uciekł rówież
nam, nie mówiąc już o tych, którzy się jeszcze nie urodzili ...
W tym Občasníku autorzy poszczególnych artykułów piszą o pewnym poczuciu niezadowolenia ze sposobu jak
rozrzutnie żyjemy i jak się zachowujemy względem siebie. My w IB pracujemy w przemyśle motoryzacyjnym,
dlatego przestrzegamy surowych standardów ekologii i wszystkich innych, ponieważ jest to podstawowy
obowiązek i wymóg klienta. Jednak za szlabanem fabryki, jakby był zupełnie inny świat! Ci sami ludzie, ale inny
znacznik w zależności od ekologii i środowiska. Jak wyjątkowy!?
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Spójrzmy na artykuły naszych współpracowników i zaglądnijmy do życie naszej fabryki. Inspirujmy się, uczmy,
wzbogacajmy!
Tego numeru na pewno nie możecie przegapić !
Nic nie jest stracone - wciąż macie jeszcze szansę złapać kolejny tegoroczny pociąg i dołączyć do innych już
odjeżdżających …

Milan Žemlička
Pracownik Działu personalnego IB
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IB On-line
Kola fabriky se otáčejí…

-

Rok je v plném proudu a jeden kvartál za námi…
Jaro někdy zlehka zaklepá a jindy zase přímo rozkopne dveře, a to je dobře. Přijde více světla a s ním nová
energie, která nás všechny posune vpřed …

-

Jaro je také spojené s naším Motúčkem. Výrobní linka Motúčka jede na 200%, protože objednávky již od poloviny
února vzrostly dvojnásobně. Dokonce jsme museli rozšířit montážní linku o jedno pracoviště! 

-

Na lisovně jsme ustavili nový 2K lis za 13 mil.Kč, na kterém jsme již rozjeli výrobu.
Dále jsme na lisovně zvýšili produktivitu práce, což se promítlo do mezd. Snížením počtu lidí jsme zvýšili mzdové
náklady v průměru na hlavu o více než 40.000 Kč, přičemž je ještě stále dost času na kuřárnu. V tomto trendu
budeme pokračovat a to tak, že kdo bude řádně využívat pracovní dobu ke své práci, ten si také ještě lépe vydělá.

-

Obchodní divize D5 hned v úvodu roku navýšila prodej o 5%.

-

Motúčko slaví 10. narozeniny, přičemž brzy vyrobíme 25 000. kus. Letošní rok očekáváme největší vzestup za
celou desetiletou éru tohoto našeho úžasného vynálezu, který si pochvalují naši zákazníci od Skandinávie až po
Alpy.

-

Kromě toho bude Motúčko opět k zhlédnutí na všech větších veletrzích u nás i v zahraničí a dále v pořadech:
Polopatě, Receptář a Rady ptáka Loskutáka a dost možná i v běžných seriálech. U obvyklé práce se předvedlo na
Dni Motúčka v sobotu 30. března 2019 v naší firmě.

-

Na učilišti jsme zakončili první pololetí 2. ročníku nástrojařů SOU Lanškroun praktickou závěrečnou zkouškou,
která dopadla velmi dobře. Je zřejmé, že se kluci u nás naučili obsluhovat konvenční stroje a poznali nástrojařské
řemeslo. Hned poté jsme rozjeli 2. pololetí s druhou skupinou. Cílem je, aby pracovali na skutečných zakázkách,
čímž získávají obrovské zkušenosti. Navíc si vydělají za produktivní práci.

-

Zájem mladých nás moc těší a sluší se poděkovat našim nástrojařům a hlavně instruktorům, kteří se významně
podílejí na rozvoji mladých řemeslníků, kterých v tomto moderním světě ubývá. Je moc potěšitelné, že všichni naši
instruktoři práci s mladými zvládli a zvládají, navíc při plnění svých běžných pracovních povinností! Nezpozdili
žádný projekt a nepřišli nikdy s omluvou/výmluvou – když já mám ty mladé, tak už nestíhám! - Právě naopak.
Z mladých mají radost, věnují se jim obdivuhodně a stíhají všechno! Tak to má být!

-

Vedle toho běží praxe nástrojařů a strojírenských techniků z Letohradu, kteří již pracují do značné míry
samostatně.

-

Pokračujeme v Technických kroužcích pro Základní školu Jablonné n.O. Letos se nám přihlásil rekordní počet
zájemců (22).

-

Nástrojárna s náběhem robotické linky do plného provozu 24/7 včetně všech svátků (linka pracovala například
zcela bezobslužně 24 hodin denně během celých Vánoc) získala novou nebývalou kapacitu, kterou se nyní snaží
naplnit zakázkami SaM.

-

V Laté pokračujeme v restrukturalizaci a zeštíhlení týmu logistiky, který musí vykazovat lepší efektivitu práce.
Zejména víkendové směny nebyly řádně využité, což se promítá negativně do výsledného hospodaření lisovny.
Náprava probíhá.
V rámci bezpečného podniku procházíme řadou prověrek z OIP a ostatních kontrolních orgánů, kde jako jedna
z povinných změn přichází nošení ochranných brýlí v provozech, kde hrozí bezprostřední ohrožení zraku. To platí
pro všechny procházející spolupracovníky daným provozem, včetně návštěv. Platí to pro Nástrojárnu, Kovovýrobu
a R/R. Tato povinnost také platí již delší dobu pro seřizovače e technology na lisovně plastů.

-

-

Jablonský Gurmán rozšířil svoji nabídku o vaření vynikajících domácích polévek s sebou. Dále jsme vedle polských
specialit zavedli přípravu mongolských a ukrajinských jídel.
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-

-

-

Od počátku roku 2019 jsme kromě toho všeho přispěli na dobročinnost částkou téměř 1.000.000 Kč a do konce
roku věnujeme více než 4 mil. Kč.
Provedli jsme bleskovou sbírku na našeho spolupracovníka Wojciecha Lorence, který se ocitl ne vlastní vinou
v tíživé životní situaci. Společně jsme díky našim spolupracovníkům vybrali více jak 72.000 Kč, které jsme předali
W. Lorencovi. Stejnou částku, kterou mu přidala firma IB, W. Lorenc daroval na další podobné případy, které se
přihodily jiným rodinám. Celkem tak naše firma přes Wojciecha pomohla dalším čtyřem rodinám.
Konečně jsme zrekonstruovali první část šaten a pokračujeme ve druhé části. Celkový náklad dosáhne částky 5
mil. Kč.
Na jaře proběhne rekonstrukce světlíků Lisovny v ceně asi 1 mil. Kč.
Rovněž se na jaře připravuje výstavba parkoviště před Zeleným domem.
Probíhá rekonstrukce světel Lisovny a Skladů (mimo Laté a Pomeranč, kde jsou nová).
V létě proběhne rekonstrukce chlazení firmy.
Oprášíme vlastní studnu IB a rozhodneme o případném zrušení vlastní čističky a napojení na veřejnou kanalizaci,
bude-li to ekonomické.
V únoru jsme vypravili 23. a 24. kamion s humanitární pomocí na Ukrajinu (plus před dvěma lety do řecké Idomeni
na pomoc africkým uprchlíkům). Největší poselství k naší radosti předvedli ti nejmenší, kteří se účastnili
doprovodného programu, a to děti z naší MŠ, které prostřednictvím našich řidičů poslaly kamarádům do zubožené
východní části Ukrajiny plyšáky a jiné hračky. Členové pěveckého sboru zdejší školy nádherně zazpívali a zamávali
řidičům konvoje, které čekala náročná a dlouhá / 2 400 km/ cesta. Mnozí dospělí, kteří se na náměstí nepřišli ani
podívat, by se měli stydět.
Po dlouhém výběrovém řízení jsme koupili pro Lisovnu software Comes v ceně asi 4,5 mil. Kč.
Provádíme výběrové řízení na software Nástrojárny, který bude v podobné cenové relaci.
Změnili jsme koncepci vývoje, kde pracujeme ve třech skupinách. Tyto týmy mají za úkol přicházet s tématy, která
je třeba řešit. Ta si následně rozebírají vývojáři, kteří mají k této problematice nejblíže. Cílem je automatizovat,
robotizovat, efektivně pracovat, neopakovat chyby při výrobě, hledat nové technologie, materiály …
I v tomto roce kráčíme vstříc prostředí průmyslu 4.0 a hledáme, vedle například nových softwarů pro automatické
řízení provozů, také tipy na robotizovaná pracoviště.
Motúčkovou řadu jsme rozšířili o čtyřkolové 2 X 4 Motúčko Jumbo Double s nosností 500 kg, Navijákovou
soupravu s tažnou silou 40 kN na stahovaní skácených stromů, které zůstávají viset v korunách okolních stromů, a
dále o Motúčko Živá Kláda, které slouží k lesní dopravě čtyř až šestimetrových klád o váze až 500 kg jedním
člověkem.

Vaše redakce

IB On-line
Koła fabryki się obracają ...
-

-

Rok jest w pełnym rozkwicie, a jedna czwarta już za nami.
Wiosna czasami zapuka lekko, a czasami bezpośrednio kopnie w drzwi i to jest pozytywne, ponieważ przyjdzie
więcej światła a z nim nowa energia, która popchnie nas wszystkich do przodu …
Wiosna jest również związana z naszym Motúčkem, więc linia produkcyjna Motúčka jedzie na 200%, ponieważ
zamówienia już od połowy lutego się podwoiły. Musieliśmy nawet rozszerzyć linię montażową o jedno stanowisko
pracy i to jest bardzo pozytywne.
Na lisovně umieściliśmy nową wtryskarkę hydrauliczną 2K za trzynaście milionów koron, na której rozpoczęliśmy
już produkcję.
Ponadto na lisovně podnieśliśmy również wydajność pracy, co znalazło odzwierciedlenie w wynagrodzeniach.
Zmniejszając liczbę osób, zwiększyliśmy nasze koszty płac na jednego pracownika o ponad 40 000 CZK, podczas
gdy jest wciąż jeszcze dużo czasu na palenie papierosów, więc nadal będziemy w tym kierunku podążać, w taki
sposób, że kto będzie odpowiednio wykorzystywać czas pracy, ten zarabi jeszcze lepiej.
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-

Dział handlowy D5 zaraz na początku roku zwiększył sprzedaż o 5%.
Motúčko obchodzi 10. urodziny, wkrótce wyprodukujemy 25 000 sztukę. W tym roku spodziewamy się
największego wzrostu za całą dziesięcioletnią dekadę tego niesamowitego wynalazku, który nasi klienci chwalą od
Skandynawii aż po Alpy.
Ponadto Motúčko będzie ponownie prezentowane na wszystkich większych targach u nas i za granicą oraz w
programach: Polopatě, Receptář i Rady ptáka Loskutáka i dość prawdopodobne, że w codziennych serialach
podczas zwykłej pracy, a także na Dniu Motúčko w sobotę 30. marca w naszej firmie.
W szkole zawodowej zakończyliśmy pierwszą połowę drugiego roku praktyk narzędziowców ze szkoły SOU
Lanškroun, egzamin praktyczny zakończył się bardzo dobrze. Widać, że chłopcy nauczyli się u nas obsługiwać
konwencjonalne maszyny i zdobyli doświadczenie, umiejętności w zakresie pracy w narzędziowni. Celem jest
praca nad prawdziwymi zamówieniami, czym uczniowie zdobywają ogromne doświadczenie. Ponadto zarabiają za
produktywną pracę. Zainteresowanie młodych ludzi bardzo nas cieszy i dobrze jest w tym miejscu podziękować
naszym narzędziowcom, a zwłaszcza instruktorom, którzy są znacząco zaangażowani w rozwój młodych
rzemieślników, których w tym nowoczesnym świecie jest coraz mniej. To bardzo satysfakcjonujące, że wszyscy
nasi instruktorzy zdołali i potrafili pracować z młodymi ludźmi, co więcej przy jednoczesnym wykonywaniu swoich
normalnych obowiązków zawodowych. Nie opóźniali żadnego projektu i nigdy nie przyszli z żadnym
usprawiedliwieniem/wymówką - kiedy mam tych młodych, to już nie nadążam! Wręcz przeciwnie. Są szczęśliwi, że
mają obok siebie młodych ludzi, zajmują się nimi doskonale, poświęcają im swój czas i dają radę zrobić wszystko.
Tak powinno być!
Oprócz tego działa praktyka narzędziowców i techników z Letohradu, którzy już pracują w dużym stopniu
samodzielnie.
Kontynuujemy w Kółkach technicznych dla szkoły podstawowej JnO. W tym roku przybyła do nas rekordowa liczba
dzieci (22).
Narzędziownia, wraz z uruchomieniem linii robotycznej do pełnej pracy w trybie 24/7, w tym wszystkich święt
(linia pracowała na przykład całkowicie samodzielnie 24 godziny na dobę podczas świąt Bożego Narodzenia),
zyskała nową bezprecedensową wydajność, którą teraz stara się wypełnić za pomocą zamówień SaM.
W Laté kontynuujemy restrukturyzację i usprawnianie zespołu logistycznego, który musi wykazywać lepsze efekty
pracy, musi być bardziej wydajny. Zwłaszcza zmiany weekendowe nie były właściwie wykorzystywane, co
negatywnie odbiło się na końcowym zarządzaniu lisovny. Rozwiązanie jest w toku.
W ramach bezpiecznej firmy przechodzimy przez serię przeglądów OIP i innych programów kontrolnych, gdzie
jedną z obowiązkowych zmian jest noszenie okularów ochronnych w obszarach, gdzie istnieje bezpośrednie
zagrożenie dla wzroku. Dotyczy to wszystkich pracowników przechodzących przez dany obszar, w tym gości
odwiedzających dany obszar firmy. Odnosi się to pracowników narzędziowni, Działu obróbki metali i R / R.
Obowiązek ten obejmuje również już od dłużego czasu osoby pracujące jako ustawiacz i technolog na prasach
hydraulicznych do tworzyw sztucznych.
Jablonský Gurmán poszerzył swoją ofertę o gotowanie pysznych domowych zup. Oprócz polskich specjałów
wprowadziliśmy kuchnię mongolską i ukraińską.
Od początku 2019 roku, oprócz tego wszystkiego, przekazaliśmy na cele charytatywne 1.000.000 CZK, a do końca
roku ofiarujemy ponad 4 mln CZK.
Zorganizowaliśmy szybką zbiórkę pieniędzy dla naszego współpracownika Wojciecha Lorenca, który nie z własnej
winy znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Razem z naszymi współpracownikami zebraliśmy ponad 72 000 CZK,
które przekazaliśmy panu W.Lorencowi, przy czym taką samą kwotę, którą mu dodała firma IB, W.Lorenc
przekazał na inne podobne przypadki, które miały miejsce w innych rodzinach. W sumie nasza firma pomogła
dzięki kwocie, którą oddał Wojciech czterem innym rodzinom.
W końcu zrekonstruowaliśmy pierwszą część szatni i kontynuujemy pracę w drugiej części. Całkowity koszt
osiągnie ostatecznie 5 milionów CZK.
Wiosną nastąpi przebudowa okien dachowych Lisovny, inwestycja będzie kosztowała około 1 miliona CZK.
Również wiosną następuje przygotowanie budowy parkingu przed Zielonym Domem.
Przebiega rekonstrukcja świateł Lisovny i Magazynu (z wyjątkiem Laté i Pomeranč, gdzie są nowe).
Latem zostanie przeprowadzona rekonstrukcja systemu chłodzenia firmy.
Wyczyścimy naszą własną studnię IB i zdecydujemy o ewentualnej likwidacji naszej własnej oczyszczalni ścieków i
podłączeniu do publicznej kanalizacji, jeśli jest to ekonomiczne.
W lutym wysłaliśmy 23. i 24. ciężarówkę z pomocą humanitarną na Ukrainę (plus dwa lata temu do greckiego
Idomeni, aby pomóc afrykańskim uchodźcom). Największe przesłanie dla naszej radości przedstawili najmłodsi,
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-

-

którzy wzięli udział w programie towarzyszącym, a mianowicie dzieci z naszego przedszkola, które za
pośrednictwem naszych kierowców wysłały pluszowe zabawki i inne zabawki dzieciom w zdewastowanej
wschodniej części Ukrainy. Wielu dorosłych, którzy nawet nie przyszli zobaczyć na rynek, powinno się wstydzić.
Po długim przetargu kupiliśmy na Lisovnu oprogramowanie software Comes o wartości około 4,5 miliona CZK.
Prowadzimy przetarg na oprogramowanie software Narzędziowni, które będzie w podobnym przedziale
cenowym.
Zmieniliśmy koncepcję rozwoju, w której pracujemy w trzech zespołach. Zespoły te mają za zadanie wymyślić
tematy, które należy rozwiązać. Są one następnie analizowane przez programistów, którzy są najbliżej tego
problemu. Celem jest automatyzacja, robotyzacja, wydajna praca, nie powtarzanie błędów podczas produkcji,
szukanie nowych technologii, materiałów itp.
Również w tym roku idziemy w kierunku środowiska przemysłowego 4.0 i szukamy wskazówek dotyczących,
oprócz na przykład nowego oprogramowania (softwar) automatycznego zarządzania zakładem, a
także praktycznych wskazówek dotyczących zrobotyzowanych miejsc pracy.
Motúčkovou serię rozszerzyliśmy o czterokołowe 2 X 4 Motúčko Jumbo Double o ładowności 500 kg,
Zestaw do wyciągania o sile uciągu 40 kN do ściągnięcia połamanych drzew, które pozostają wiszące na drzewach
i o Motúčko Živá Kláda, które służy do transportu leśnych kłód mierzących od czterech do sześciu metrów i wadze
500 kg, które dzięki Motúčko Živá Kláda mogą być transportowane przez jedną osobę.

Wasza redakcja

Rady mého táty

dnes na téma: Nenechte se ztantovat!
Zdá se to být jednoduché, ale zdaleka to není samozřejmé. Já sám často cítím, že si radu svého táty musím
připomínat. Nenech se ztantovat!
Slovo „ztantovat“ je zřejmě dnes pro mladší generaci už nesrozumitelné.
Ale v době, ze které tátova rada pochází, v době vrcholné první republiky, mu rozuměli všichni. Žilo
tenkrát v první republice tři a půl milionu etnických Němců a čeština tak často přejímala německé výrazy a obraty
a jejich němčina zase ty české. Československo na tom bylo lépe než Švýcarsko: mělo pět oficiálních jazyků,
zatímco Švýcaři jenom čtyři. Bylo to docela prima, jen kdyby nás nerozeštvali populisté, jako Henlein, Frank a další
v čele s nikým menším než Adolfem Hitlerem, žili bychom tak spokojeně až dodnes (musím říci, že dnes mi jejich
tehdejší rozeštvávání připomínají ve slabším odvaru nadáváním na EU mnozí současní čeští populisté).
Táta tenkrát nastoupil jako mladý právník na Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích a o soudní pře
tam nebyla nouze. Tu spor o pozemek, onde o nabourané poštovní auto, jinde zase o vykradený poštovní úřad,
někdy o zpřetrhané telefonní vedení. U soudu, jak už to bývá, byli samozřejmě advokáti protistrany a ti se snažili
tátu, popřípadě jeho stejně mladé kolegy, vykolejit a zastrašit náhlými, leckdy teatrálními výstupy, rádoby novými
překvapivými odhaleními, zkrátka nečekanými zvraty situace. A k tomu tátův šéf mladým právníkům radil:
Hoši, nenechte se ztantovat!
Tedy – nenechte se zaskočit, zastrašit, vykolejit. Nechť strach neovládne vaše vědomí a jednání!
Táta mi rčení předal, ale už jsem se ho nezeptal, jak slovo „ztantovat“ v češtině vzniklo. Nepochybně
nějak z němčiny, ale jak?! Běžnou němčinou se to řekne jinak a na rozdíl od táty, který mluvil německy jako česky,
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já tak dobře zdaleka neumím a s jazykovým hlavolamem si neporadím. Oslovil jsem tedy rodilého Němce, který
shodou okolností prodává naše Motúčka, a ten mi záhadu přece jenom vysvětlil:
Sehr geehrter Herr Stepanek,
ich glaube es könnten heißen : Lassen Sie sich nicht von der Gegenseite „verwirren“.
(Oder auch „von der Linie abbringen“, oder „aus dem Konzept bringen“……)
Möglich wäre auch :“auf der Nase herumtanzen“-an der Nase herumführen…..denn tancovat (tanzen gehen) gibt
es- glaube ich -auch als Wort im Tschechischen.
Mit freundlichen Grüßen !
Gottfried Mikus
Geschäftsführer

Což přeloženo do češtiny znamená:
………myslím, že to může znamenat: Nenechte se od protistrany zmást (nebo také svést z lajny či vyvést
z konceptu…)
Možné vysvětlení je také auf der Nase herumtanzen“-an der Nase herumführen (poznámka K.Š.: to je taková těžko
přeložitelná slovní hříčka a znamená něco jako tancovat na nose či – česky pochopitelnější „vodit za nos“).
A tu jsme již u jádra pudla – z německého tanzen vzniklo počeštěné tanten čili tantovat a jako změna stavu tedy
ztantovat.
Takže, až se bude strach pokoušet ochromit naše smysly, vzpomeňme na mého tátu a jeho šéfa a:
Nenechme se ztantovat!
Kvido Štěpánek

Rady mojego taty
Dzisiaj na temat: Nie dajcie się ztantovat (zwieść/nabrać)!
Wydaje się to być proste, ale nie jest oczywiste. Ja sam często czuję, że muszę sobie przypomnieć
radę swojego taty. Nie daj się ztantovat (zwieść/nabrać)!
Słowo „ztantovat“ wydaje się dzisiaj dla młodszego pokolenia niezrozumiałe.
Ale w dobie, z której rada taty pochodzi, w dobie szczytu pierwszej republiki, wszyscy ją rozumieli. W
tym czasie żyło w pierwszej republice trzy i pół miliona etnicznych Niemców, a język czeski często przejmował
niemieckie wyrazy i zwroty, a ich niemiecki znowu zapożyczał te czeskie. Czechosłowacja była w lepszej sytuacji
niż Szwajcaria: miała pięć języków urzędowych, a Szwajcarzy tylko cztery. To było całkiem fajne, tylko gdyby nas
nie skłócili populiści, tacy jak Henlein, Frank i inni, na czele z Adolfem Hitlerem, żyli bylibyśmy tak szczęśliwi aż do
dzisiejszego dnia (muszę powiedzieć, że dzisiaj przypomina mi ich złość, w słabym wymiarze przeklinanie UE przez
wielu współczesnych czeskich populistów).
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Tata w tym czasie jako młody prawnik dołączył do Dyrekcji Poczty i Telegrafów w Pardubicach, a tam
nie brakowało spraw sądowych. Tu spór o ziemię, tam o uszkodzony samochód pocztowy, gdzie indziej o
okradziony urząd pocztowy, czasami zepsutą linię telefoniczną. Oczywiście, w sądzie, jak to bywa, byli prawnicy
kontrahenta, którzy starali się tatę i jego równie młodych kolegów zdemoralizować i zastraszyć nagłymi, czasem
teatralnymi występami, nowymi niespodziankami, po prostu niespodziewanymi zwrotami akcji.
A szef taty doradzał młodym prawnikom: Chłopcy, nie dajcie się ztantovat (zwieść/nabrać)!
Więc - nie dajcie się zaskoczyć, zastraszyć, zdemoralizować. Niech strach nie przejmuje kontroli nad waszą
świadomością i działaniem!
Tata przekazał mi to powiedzenie, ale nie zapytałem go, jak słowo „ztantovat” w języku czeskim się
pojawiło. Niewątpliwie jakoś z języka niemieckiego, ale jak ?! Zwykły niemiecki jest inny i w przeciwieństwie do
taty, który mówił po niemiecku jak po czesku, ja tak dobrze nie potrafię i z zagadką językową sobie nie poradzę.
Zwróciła się więc o pomoc do rodowitego Niemca, który zbiegiem okoliczności sprzedaje nasze Motúčka, a on
wyjaśnił mi tą zagadkę:
Sehr geehrter Herr Stepanek,
ich glaube es könnten heißen : Lassen Sie sich nicht von der Gegenseite „verwirren“.
(Oder auch „von der Linie abbringen“, oder „aus dem Konzept bringen“……)
Möglich wäre auch :“auf der Nase herumtanzen“-an der Nase herumführen…..denn tancovat (tanzen gehen) gibt
es- glaube ich -auch als Wort im Tschechischen.
Mit freundlichen Grüßen !
Gottfried Mikus
Geschäftsführer
Co w tłumaczeniu na język polski oznacza:
……… myślę, że to może oznaczać: Nie daj się zwieść drugiej stronie (lub nawet zwieść z linii lub wyprowadzić
z koncepcji …)
Możliwym wyjaśnieniem jest również to: auf der Nase herumtanzen“-an der Nase herumführen (adnotacja K.Š.: to
jest taka trudna do przetłumaczenia gra słowa i oznacza coś w rodzaju tańczyć na nosie lub - bardziej zrozumiałe
po polsku - ,,wodzić za nos“).
I oto jesteśmy u podstaw - z niemieckiego tanzen powstało czeskie tanten czyli tańczyć i jako zmiana stanu w tym
przypadku ztantovat.
Więc kiedy strach będzie próbował sparaliżować nasze zmysły, pamiętajmy o moim tacie i jego szefie i:
Nie dajmy się ztantovat (zwieść/nabrać)!
Kvido Štěpánek
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Náš zákazník náš pán
Nebuďte úředníkem!
Vážení kolegové referenti, manažeři, recepční a prostě všichni, kteří berete telefony ve firmě, zapište si prosím za
uši staré dobré baťovské pravidlo, které platí i dnes - „náš zákazník náš pán“!
Pokud jsem teď někoho z vás zvedl ze židle, tak sorry! Je totiž mezi námi stále hodně lidí, kteří toto staré dobré
pravidlo nerespektují. Budu stručný: kdyby nebylo zákazníků, nejsme! Můžeme vyrábět vše, na co si
vzpomeneme, a když to nikdo nekoupí anebo neobjedná a nezaplatí, tak je to vše na nic! Proto firmy stále více
usilují o to, aby vše fungovalo k zákazníkově spokojenosti.
Takže vás žádám, abychom se všichni k našim zákazníkům chovali automaticky vstřícně, vyřizovali řádně jejich
žádosti a požadavky a byli slušní v korespondenci. Možná se vám to zdá zvláštní, že poukazuji na takové základní
věci komunikačních vztahů. Věřte ale, že se na vedení firmy občas obracejí zákazníci různých divizí naší firmy,
stěžující si na mnohé nedostatky. Například, že si je lidé přehazují a odkazují na další tel. čísla a jména, která
udělají to samé. Pravidlo je takové, že pokud nedokáži tu věc vyřídit, vezmu si na zákazníka telefon s tím, že mu
obratem zavolá člověk, kterému to náleží. Kontakt předám konkrétnímu člověku, kterému sdělím, že zákazník
čeká. Navíc si prověřím třeba po hodině, jestli je věc vyřízena. Není to naštěstí tak časté, takže to člověka nijak
nezatěžuje. Navíc je to super vizitka, když volám zákazníkovi s dotazem, jestli kolega záležitost vyřídil. Je to velice
dobře chápáno a navíc, když jsem to předal lajdákovi, který na to zapomněl nebo se na to vykašlal, je situace ve
smyslu dobrého jména firmy zachráněna, protože jinak by nás zákazník oprávněně pomluvil a navíc bychom ho
ztratili.
Pamatujme, že každý ztracený zákazník je pro firmu velmi špatné!
Dalším prohřeškem je určitá neslušnost. Zákazníci se na nás občas obracejí ohledně nevhodné emailové
korespondence. Například přepošlou email, kde je drze napsáno: „…už jsem Vám to říkala do telefonu“ nebo:
„…za to já nemůžu“, „…to udělali oni, ve výrobě“, „…s tím já nic neudělám,“ atd. Jde o určitou neslušnost a hlavně
v rámci firmy neexistují žádní oni, ale MY!
Pamatujme tedy na to, že na druhé straně je zákazník nebo jeho zástupce, platí nám za naši práci a nemá čas
kličkovat mezi úředníky. Nemáte rádi ani vy, když jste v roli zákazníka a za přepážkou je neochotný úředník.
Úředník je člověk, který si myslí, že jeho úřad je nad rámec všeho. Nebuďte jím!
Buďte dobrými obchodníky! 
Milan Žemlička
Obchodník a personalista
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Nasz klient, nasz pan
Nie bądźcie urzędnikami!
Drodzy koledzy referenci, menedżerowie, recepcjoniści i wszyscy, którzy odbieracie telefony w firmie,
zapamiętajcie sobie proszę starą dobrą zasadę, „nasz klient nasz pan”. Jeśli teraz podniosłem kogoś z was z
krzesła, to przepraszam! Nadal jest wśród nas wielu ludzi, którzy nie szanują tej starej dobrej zasady. Powiem
krótko: gdyby nie było klientów, nie było by nas ! Możemy wyprodukować wszystko, o czym myślimy, ale kiedy
nikt tego nie kupi, albo nie zamówi i nie zapłaci za to, to wszystko jest na nic!
Dlatego proszę Was, abyście wszyscy traktowali naszych klientów pozytywnie, byli nastawieni do nich przychylnie,
właściwie zajmowali się ich prośbami i wnioskami oraz byli uprzejmi w korespondencji. Może wydawać się Wam
to dziwne, że przypominam o takich podstawowych problemach komunikacyjnych, ale wierzcie mi, że czasami
klienci różnych działów naszej firmy zwracają się do kierownictwa i skarżąc na różne niedociągnięcia. Jak na
przykład, że ludzie przekazują go i odsyłają do innych numerów telefonów i nazwisk, które robią to samo. Zasada
jest taka, że jeśli nie mogę klientowi pomóc, wezmę od niego numer telefonu i powiem mu, że oddzwoni do niego
człowiek do którego kompetencji to należy. Kontakt telefoniczny przekażę konkretnej osobie, którą poinformuję,
że klient czeka na wiadomość. Ponadto sprawdzę po godzinie, czy sprawa została załatwiona.
Na
szczęście nie jest to tak częste, więc nie obciąża to jakoś człowieka. Co więcej, jest to świetna wizytówka, gdy
dzwonię do klienta z pytaniem, czy kolega załatwił sprawą. Jest to bardzo dobrze rozumiane, a co więcej, kiedy
przekażę tą informację nieodpowiedniemu facetowi, który o tym zapomniał lub to olał, jest sytuacja, w której
zostaje uratowane dobre imię firmy, ponieważ w przeciwnym razie klient miałby prawo nas oczerniać i co więcej
moglibyśmy go stracić. Pamiętajcie, że każdy stracony klient to bardzo zły znak dla firmy!
Kolejnym przestępstwem jest nieprzyzwoitość. Klienci czasami zwracają się do nas w przypadku nieodpowiedniej
korespondencji e-mail. Np. prześlą wiadomość e-mail, w której jest napisane: „Już powiedziałem to przez telefon”
lub „Ja za to nie mogę”, „to zrobili oni na produkcji”, „z tym ja nic nie zrobię”, itd, Chodzi o pewną przyzwoitość a
zwłaszcza w ramach firmy nie są żadni oni tylko MY!
Pamiętajmy jednak, że po drugiej stronie jest klient lub jego przedstawiciel, króry płaci nam za naszą pracę i nie
ma czasu na lawirowanie między urzędnikami. Nawet wy nie lubicie, gdy jesteście w roli klienta, a za okienkiem
znajduje się i niechętny do pomocy urzędnik.
Urzędnik to człowiek, który uważa, że jego urząd jest ponad wszystkim. Nie bądźcie nim! Bądźcie dobrymi
handlarzami.

Milan Žemlička
Handlowiec i pracownik działu personalngo
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Dopis příteli Kvidovi
Milý příteli,
sice se vídáme jednou v roce v srpnu, ale to neznamená, že my s manželkou tady v blanenském
Domově OLGA si nevzpomeneme často. Neboť jak řekl Antoine de Saint-Exupéry: „Přátelé jsou
jako hvězdy. I když je nevidíš, víš, že existují.“
Já si vždycky v Občasnících přečtu Tvoje články a zapřemýšlím nad nimi. Ne nad těmi
technickými a ekonomickými, protože těm moc nerozumím, ale nad těmi takříkajíc všeobecnými.
Některá Tvoje moudra v nich zapsaná si ukládám do svého PC, do složky s Tvým jménem, a
když potřebuji, tak si to patřičné moudro vytáhnu a znovu připomenu.
Tak jsem si nyní pro potřebu těchto řádků vytáhl z loňského letního Občasníku Tvoje sdělení, že
„všichni máme větší či menší snahu přisuzovat jiným lidem svoje smýšlení. A když oni mají
jiné, a to jsou prakticky všichni kromě mě, máme tendenci posuzovat je podle sebe“.
Tak to mám samozřejmě taky, ale s těmi Tvými natvrdo vypuštěnými větami jsem si to zcela
jasně uvědomil. Dále jsem však z tohoto přemýšlel, že tímto si vlastně myslíme, že pravda je na
naší straně. Ale co když může být na jejich? Nebo já mám kousek a oni také kousek? Ale bylo-li
by tomu tak, jak pak poznat, jak velký kousek mám já a jak velký zase oni? A má se pravda
adorovat a omyl odsoudit? Nebo před tušenou nepříjemnou pravdou raději strkat hlavu do písku?
Uchýlím se raději před těmito úvahami k pojednání velkého myslitele, spisovatele a vizionáře
Karla Čapka, že „VŠECHNO JE RELATIVNÍ“.
Všichni teď žijeme v jaksi podivné době, kdy se významy mnohých a prověřeně pravdivých slov
zaměňují podle toho, jak se to právě tomu či onomu překrucovateli slov hodí. Tak nám prakticky
vymizelo staré slovo lenost a bylo eufemisticky nahrazeno prokrastinací (výrazná a chronická
tendence odkládat plnění povinností a úkolů, zejména těch nepříjemných, na pozdější dobu). Dále
kdysi jedním z největších hříchů byla uváděna pýcha, no a ta je dnes většinou nahrazována
zdravým sebevědomím. Nebo ještě dále také smilstvo, které bylo odsuzováno a dnes je často
vytěsňováno jako zdravý boj proti neuróze. A co dělat s tím, když vám zcela jasný lhář
předkládá vyloženou lež a vydává to za alternativní pravdu? Tento termín ve mně budí úplnou
hrůzu! A jak poznat ve vztazích a vzájemné komunikaci to, co je jen povrchní a co hluboké, tedy
právoplatné? Sice těžko, ale je třeba se o to snažit a být s takovými lidmi ve střehu a říkat jasné
ano, ano a ne, ne. Tož takovou dobu máme, jinou ne, je nám dáno v ní žít a snažit se být co
nejvíce pravdivý. To lze než přát všem lidem dobré vůle.
Hezké jaro z Domova OLGA v Blansku přeje
MUDr. Jaromír Kratochvíl
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Pracujme týmově a budeme pevní a úspěšní jako lano
Práce v týmu - týmová práce - je důležitý prvek společnosti, bez něhož se
neobejde žádná činnost, ani ta naše v naší továrně.
Základem úspěchu jsou malé kolektivy, které pracují na určité činnosti
nebo problematice. Jednotlivé články týmu se doplňují svými znalostmi,
vědomostmi a zkušenostmi a mají daleko větší šanci na úspěch než řada
jednotlivců, kteří individuálně zkoumají problém a nemají se s kým poradit
či si pomoci.
Pracovní kolektiv ale musí aktivně spolupracovat! Pokud se najde někdo,
kdo nepřispívá ve společný prospěch, měl by ho tým vyměnit, protože ho
to oslabuje. V každém kolektivu se většinou profiluje lídr, který žene tým kupředu a k lepším výsledkům. Tyto lídry
tým vysílá prezentovat své výsledky do vyšších týmů, kde se řeší větší problematika s vyšší odpovědností, a tak to
jde dál a výš. Platí však pravidlo, že čím kvalitnější jsou základní týmy, které mají největší vliv na celkový výkon, tím
úspěšnější bude ten konkrétní celek, v tomto případě naše fabrika.
Přirovnávám to ke klasickému a osvědčenému, řekl bych až primitivnímu principu - složení obyčejného lana!
Jistě jste v zimě s úžasem hleděli ze sedačky lanovky na lano, které není ani moc tlusté a přitom udrží tah několika
desítek a možná i stovek tun. Jak je to možné, že? Je to prosté. Skládá se z týmů, které drží pohromadě a
spolupracují. Na začátku jsou slabounké drátky, které samy o sobě mají minimální pevnost. Jsou však spojené do
svazků, malé svazky do větších svazků atd., přičemž svazky jsou tvořeny tak, že se jednotlivé drátky semknou
v jeden celek. Pozor, to ale není všechno! Každé takové lano má uprostřed duši, která hraje důležitou roli pro
správnou funkci lana v jeho pružnosti, když se prameny/týmy/ namáhají ,napínají.
Tak vidíte, i náš tým musí být semknutý, aby se nerozpadl, a také musí mít duši, abychom při těch třenicích
nepřišli o dobré myšlenky a nápady.
Přirovnáním k pevnosti lana věřím, že nás tento příspěvek přiměje k lepší týmové práci, která bude přínosem pro
naši firmu.
Tentokrát je můj příspěvek kratší než obvykle. Důvodem je, že JÁ jsem oslabený o jeden důležitý tým, a to o
RUKU. Umím psát všemi deseti, ale teď píši jen jednou rukou. Přitom je oslabený jen jeden člen týmu ruky,
konkrétně malíček. Vyřadil tím však z provozu celý tým a významně omezuje moje JÁ.
Tak vidíte, jakou důležitou a významnou roli má každý jedinec v týmech.:-)
Milan Žemlička
Personalista IB
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Pracujmy zespołowo i bądźmy silni i twardzi jak liny
Praca w zespole - praca zespołowa - jest ważnym elementem firmy, bez którego nie można wykonać żadnej
czynności, ani w naszej fabryce.
Podstawą sukcesu są małe zespoły, które pracują nad konkretnym działaniem lub zagadnieniem. Poszczególne
ogniwa zespołu uzupełniają się wzajemnie przez własną wiedzę i doświadczenie, a co za tym idzie mają znacznie
większe szanse na sukces niż wiele osób, które indywidualnie badają jakiś problem, które nie mają się z kim
konsultować ani nie mają nikogo, kto by mógł im pomóc.
Zespół pracowniczy musi aktywnie współpracować! Jeśli znajdzie się w nim ktoś, kto nie przyczynia się do
wspólnych korzyści, zespół powinien zastąpić go kimś innym, ponieważ osłabia go. W każdym zespole jest
zazwyczaj lider, który kieruje tym zespołem, aby szedł pewnym krokiem do przodu oraz osiągał lepsze wyniki.
Wzmacnia współpracę i lepszą komunikację.
Ci liderzy wysyłają zespół, by przedstawił swoje wyniki wyższym zespołom, gdzie rozwiązywane są większe
problemy wiążące się z większą odpowiedzialnością i tym sposobem podąża to dalej i dalej. Obowiązuje bowiem
zasada, że im lepsze są podstawowe zespoły, które mają największy wpływ na ogólną wydajność, tym bardziej
udana jest konkretna jednostka, w tym przypadku nasza fabryka.
Porównuję to do klasycznej i wypróbowanej, powiedziałbym wręcz do prymitywnej zasady - konstrukcji zwykłej
liny!
Z pewnością w zimie ze zdumieniem przyglądaliście się z fotela kolejki linowej na linę, która nie jest zbyt gruba, a
jednocześnie utrzyma pociągnięcie kilkudziesięciu, a może setek ton. Jak to jest możliwe, prawda? To proste.
Składa się z zespołów, które trzymają się razem i współpracują. Na początku są to cienkie przewody, które same z
siebie mają minimalną wytrzymałość. Są jednak wiązane w wiązki, małe wiązki do większych wiązek itp., podczas
gdy wiązki są tworzone tak, że poszczególne przewody łączą się ze sobą w jedną całość. Uwaga, ale to nie
wszystko! Każda taka lina ma w środku dyszę, która odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu liny w
jej elastyczności, kiedy się sprężyny/ zespoły / napinają się rozciągają.
Widzicie więc, że i nasz zespół musi być zamknięty, żeby się nie rozpadł, ale także musi mieć duszę, aby nie tracił
dobrych myśli i pomysłów .
Porównując do wytrzymałości liny, wierzę, że ten wkład doprowadzi nas do lepszej pracy zespołowej, która
przyniesie korzyści naszej firmie.
Tym razem mój post jest krótszy niż zwykle. Powodem tego jest to, że jestem osłabiony o jeden ważny zespół, a
mianowicie o RĘKĘ. Umię pisać na klawiaturze dziesięcioma palcami, ale teraz piszę tylko jedną ręką. Przy tym
jestem osłabiony tylko o jeden członek zespołu ręki, a mianowicie o mały palec. Jednak to sprawiło, że cały zespół
przestał działać i znacznie osłabił moje JA.
Więc widzicie sami, jaką ważną i znaczącą rolę odgrywa każda jednostka w zespołach :-)

Milan Žemlička
Pracownik Działu personalnego IB
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Zpráva z našeho učiliště
V našem učilišti, které je v nástrojárně IB, jsme ukončili první pololetí 2. ročníku nástrojařů SOU Lanškroun, praktickou
závěrečnou zkouškou, která dopadla velmi dobře. Je zřejmé, že se kluci u nás naučili obsluhovat konvenční stroje a
poznali nástrojařské řemeslo. Hned poté jsme rozjeli 2. pololetí s druhou skupinou mladých nástrojařů. Cílem je, aby
žáci pracovali na skutečných zakázkách, čímž získávají obrovské
zkušenosti. Navíc si přijdou na své první vydělané peníze za
produktivní práci, kterou odvádějí. My děkujeme našim
nástrojařům, kteří dělají instruktory a předávají zkušenosti této
mladé generaci nástrojařů. Od září 2019 začínáme spolupracovat
se SOU Letohrad. Na začátku dubna nás navštívila státní školní
inspekce z Prahy, která přijela na základě podnětu neznámé osoby.
Inspekce dopadla velmi dobře. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kteří se na našem učilišti podílejí, protože je to hlavně jejich
zásluha.
„Pan ředitel názorně představuje vazby diamantu v závislosti na
jeho tvrdosti.“
Milan Žemlička

„Pan ředitel názorně představuje vazby
diamantu v závislosti na jeho tvrdosti.“

Personalista IB

Co se nám už podařilo v dobročinnosti…
-Na účty potřebným bylo posláno od začátku roku 2019 750.000 Kč. Toto číslo mimo jiné, každým dnem
narůstá…
- Uspořádalijsme hromadnou sbírku na pomoc našemu spolupracovníkovi Wojciechu Lorencovi, který se, ne
vlastní vinou, ocitl se svojí rodinou v tíživé životní situaci. Při požáru komína a následně bytu, který měl řádně
pronajatý, přišel o část majetku a oblečení své rodiny. Kdo chtěl, přispěl dle svých možností . Podařila se nám
vybrat částka 74.350,-Kč.
Naše firma tuto částku zdvojnásobila, takže vybraná částka byla 148.700,-Kč.
Pan Lorenc je opravdu skromný člověk. Vyjádřil se, že si ponechá pouze částku, kterou se podařilo vybrat od
našich spolupracovníků, zbývající část zůstává v IB a bude rozdělena mezi žadatele o finanční pomoc pro
handicapované.
-Dne 25.2.2019 jsme se na náměstí slavnostně rozloučili se dvěma řidiči, kteří vezli humanitární pomoc na
Ukrajinu-název konvoje je Konvoj Suchý vrch II. Je to již 23. a 24. kamion s humanitární pomocí, který naše firma
vypravila.
Jenom pro připomenutí - první konvoj se nazýval Konvoj Suchý vrch a byl určen pro pomoc do válečných oblastí
v Doněcku. Tenkrát bylo vypraveno celkem pět kamionů a konvoj vyjel dne 8.1.2015.
Nyní kamiony vezly střešní krytinu, hygienické potřeby a oděvy, které nasbírala humanitární organizace ADRA
Krnov, a také finanční prostředky od Isolitu Bravo, za které bude na místě nakoupena mouka. Řidiči do aut naložili
i mnoho plyšových hraček, které jim na náměstí přinesly děti z jablonské školky.
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Slavnostní výjezd z jablonského náměstí a počáteční kilometry přes Suchý vrch do Červené Vody symbolicky
odřídili náš pan ředitel Kvido Štěpánek a za volantem druhého kamionu náš bývalý spolupracovník a řidič veterán,
účastník prvního humanitárního konvoje na Ukrajinu 2015, pan Radovan Matějka. Dále potom pokračovali v jízdě
naši dva řidiči Jan Vídenský a Pavel Vaníček. Cesta až na Ukrajinu je dlouhá cca 2400 km.
Dne 7.3.2019 se naši řidiči vrátili v pořádku zpět. Dva kamiony humanitární pomoci plus peníze na mouku byly
předány potřebným ve východoukrajinském městě Pokrovsk.
Bartošová Renáta
FU

Co się nam już udało zrobić ...
- Na konta bankowe potrzebujących wysłaliśmy od początku 2019 roku 750 000 CZK.
- Zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na pomoc naszemu współpracownikowi Wojciechowi Lorencowi, który nie z
własnej winy znalazł się wraz ze swoją rodziną w trudnej sytuacji życiowej. W wyniku pożaru komina, a następnie
mieszkania, które wynajmował, stracił część majątku i ubrania swojej rodziny. Kto chciał, mógł przyłączyć się do
pomocy w miarę swoich możliwości. Udało nam się zebrać 74 350 CZK.
Nasza firma podwoiła tę kwotę, więc zebrana kwota wyniosła łącznie 148 700 CZK.
Pan Lorenc jest naprawdę skromnym człowiekiem. Powiedział, że zachowa tylko kwotę, która została zebrana od
naszych współpracowników, pozostała część została w IB i zostanie rozdzielona między wnioskodawców o pomoc
finansową dla osób niepełnosprawnych.
- Dnia 25 lutego 2019 roku na rynku uroczyście pożegnaliśmy dwóch kierowców, którzy pojechali z
pomocą humanitarną na Ukrainę - konwój nazywał się Konvoj Suchý vrch II. To już 23. i 24. ciężarówka z pomocą
humanitarną, którą wysłała nasza firma.
Tylko dla przypomnienia - pierwszy konwój nazywał się Konvoj Suchý vrch i był skierowany na pomoc w obszarze
wojennym w Doniecku. W tym czasie wysłano łącznie pięć ciężarówek. Konwój odjechał 8.1.2015.
Tym razem ciężarówki przewoziły pokrycia dachowe, artykuły higieniczne i ubrania zebrane przez organizację
humanitarną ADRA Krnov, a także środki finansowe od Isolit Bravo, za które na miejscu zostanie zakupona mąka.
Kierowcy załadowali do samochodów także wiele pluszowych zabawek, które zostały przyniesione na rynek przez
dzieci z jablonské szkoły.
Uroczysty wyjazd z jablonského rynku i początkowe kilometry przez Suchý vrch do Červené Vody symbolicznie
przejechał nasz pan dyrektor, Kvido Štěpánek, a za kierownicą drugiej ciężarówki zasiadł nasz były
współpracownik i kierowca, weteran, uczestnik pierwszego konwoju humanitarnego na Ukrainę w 2015 roku, pan
Radovan Matějka. Następnie kontynuowali jazdę nasi dwaj kierowcy Jan Vídenský i Pavel Vaníček. Trasa na
Ukrainę ma długość około 2400 km.
Dnia 7 marca 2019 roku nasi kierowcy wrócili szczęśliwie z powrotem. Dwie ciężarówki pomocy humanitarnej
plus pieniądze na mąkę przekazano potrzebującym we wschodnioukraińskim mieście Pokrovsk.
Bartošová Renáta, FU
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Vážený pane Ing. Štěpánku,
ráda bych Vám touto cestou poděkovala za „Průvodní list řidiče Konvoje Suchý vrch II“, byl mi panem řidičem
předán a čtení slov v textu Vámi napsaném, mne moc dojalo a příjemně na cestu povzbudilo. Moc krásná
myšlenka, tento list vytvořit a takovou podporu v něm vyjádřit. S úctou k Vám vzhlížím. Také bych ráda
poděkovala za Vaši štědrost a ochotu takto pomáhat. Bez poskytnutí kamionů, by nebylo možné tuto pomoc,
kterou tamní lidé tolik potřebují, k nim dopravit. Jejich radost v očích a v pevném stisku objetí, Vám aspoň slovy
velikého DÍKY, předávám.
Anděl je v první řadě název úkolu (sv. Augustin). Poslal jste správné lidi na místo předání pomoci a tito lidé úkol
splnili. Veliké díky i řidičům, kteří opravdu profesionálně zvládli tuto cestu, opravdu přistupovali k této cestě
svědomitě, ač ve vztahu k nám či k automobilům. Opatrní, hodní, přizpůsobiví muži.
Pan Ivo Dokoupil Vás informuje podrobněji o této cestě i s fotodokumentací a překážkami na cestě. Je mi moc líto
nepříjemností, které nám vznikly na polské hranici, ale věřím, že i tato situace se dobře dořeší, tak, aby „Poslové
z nebes (mezi, které patříte i Vy)“, nebyli odrazování od snahy pomáhat.
Přeji Vám vše jen to dobré, jak v práci, tak i osobním životě.
Monika Dudová
Bc. Monika Dudová Ředitelka Charity Krnov

Vážení dárci a příznivci humanitárního konvoje na
východní Ukrajinu,
rád bych vás krátce informoval o průběhu celé mise.
Po proclení v Paskově a zapečetění kamionů jsme v pořádku dojeli na polsko-ukrajinskou hranici v KorczowěKrakovci. Tady byla aura převážena a bylo konstatováno, že i když v souladu s technickým průkazem celková váha
odpovídá předpisů, zatížení hnací nápravy neodpovídá nové polské normě (!). Po diskusích, trvajících do druhého
dne nám byla udělena pokuta ve výši 2000 zlotých na každé auto, celkem asi 24 000 Kč. Na Ukrajinské straně
probíhala diskuse v podobném duchu a ač jsme měli potvrzení o humanitární akci, museli jsme zaplatit úplatek
200 euro za rychlé odbavení obou aut. Proclení na celnici v Ivanofrankovsku, kde má sídlo organizace vlastnící
licenci na dovoz humanitární pomoci, bylo sice zdlouhavé ale již korektní. Pak jsme se vydali na východ a do
Pokrovska do skladů jsme dorazili v pátek v noci. V neděli naši partneři vyložili ručně 47 tun nákladu (40 tun
krytiny a zbytek drogerie a oblečení) a my jsme se zatím jeli podívat na břeh Azovského moře na bývalé rekreační
středisko, kde naši partneři plánují vybudovat dětské středisko pro práci s válkou traumatizovanými dětmi – část
krytiny bude použita tady. Také jsme navštívili přifrontovou linii a městečko Mariinka, kde funguje nově
vybudovaná pekárna. V pondělí ráno jsme jeli 75 km za Pokrovsk do mlýnů zakoupit za peníze věnované firmou
Isolit Bravo mouku pro tuto pekárnu a odpoledne jsme již započali cestu do Čech, kam jsme bez větších potíží
dorazili ve čtvrtek večer.
Všechny cíle naší mise byly splněny, náklad byl v pořádku dopraven na místo určení, stejně tak peníze na nákup
mouky. S polskými úředníky povedeme zřejmě ještě diskuzi o udělených pokutách, budeme se odvolávat.
Děkujeme velice všem, kteří náš konvoj podpořili ať finančně nebo organizačně! Situace na východě Ukrajiny je
pořád velice vážná a pomáhat zde má smysl.
Sláva Ukrajině! Ivo Dokoupil
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Děti dětem
Děti z naší jablonské školky poslaly plyšáky dětem na Ukrajinu. Plyšáky se podařilo převézt v kabinách kamionů
našich řidičů.
Děti by mohly jít příkladem mnohým dospělým, kterým je jedno, co se na východní Ukrajině děje.

My dáváme dětem z místní MŠ palec nahoru! 

Reakce ADRA Havířov:
Gratulujeme k úspěšné misi. Pán Bůh s Vámi.

Marcela Holková
Dobrovolnické centrum Havířov
Vedoucí charitativních obchůdků a sociálních šatníků

Slavnostní předání nového sanitního vozidla a
videobronchoskopu v Albertinu Žamberk
Ve čtvrtek 14. února 2019 se za přítomnosti významných hostů uskutečnilo ve zdravotnickém zařízení Albertinum,
odborný léčebný ústav, Žamberk slavnostní předání nového sanitního vozidla pořízeného zcela z investičního
příspěvku Pardubického kraje a nového videobronchoskopu pro naše bronchologické pracoviště, který byl pořízen
sdružením prostředků z darů a dotací od měst Žamberk, Letohrad a Jablonné nad Orlicí, darů od podnikatelských
subjektů, konkrétně od společností Isolit-Bravo spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí, Šmídl s.r.o. Žamberk, Bühler CZ
s.r.o. Žamberk, ZEZ SILKO, s.r.o. Žamberk, OMNIPORT spol. s r.o. Žamberk, KAVEMA, s.r.o. Žamberk (celkem 490
tis. Kč) a z vlastních investičních zdrojů (205 tis. Kč).
Pozvání na tuto akci přijali přední představitelé Pardubického kraje, hejtman JUDr. Martin Netolický, Ph.D., který
se v průběhu akce z účasti z pracovních důvodů omluvil, dále radní zodpovědný za zdravotnictví Ing. Ladislav Valtr,
MBA, vedoucí odboru zdravotnictví Mgr. Bc. Pavel Čech. Město Žamberk reprezentoval starosta města Ing. Bc.
Oldřich Jedlička, Letohrad pak starosta Petr Fiala. Za podnikatelské subjekty zastoupil omluveného ředitele a
jednatele společnosti Isolit-Bravo, spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí Ing. Kvida Štěpánka a stejně tak obchodního
ředitele Ing. Petra Bodláka pan Rostislav Cáb, omluvenou jednatelku, obchodní a personální ředitelku společnosti
Šmídl s.r.o. Žamberk MVDr. Martinu Šmídlovou zastoupila paní Hana Hlavová. Osobně se dále zúčastnili generální
ředitel a jednatel společnosti Bühler CZ s.r.o. Žamberk Ing. Jiří Appeltauer, jednatel společnosti ZEZ SILKO, s.r.o.
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Žamberk Ing. Vladislav Náhlík, jednatel společnosti OMNIPORT spol. s r.o. Žamberk Vladimír Langer a jednatel
společnosti KAVEMA, s.r.o. Žamberk, Bc. Jiří Marek. Dodavatele pak zastupoval v případě sanitního vozidla Mgr.
Bc. Zdeněk Mráz ze společnosti ROS a.s. Brno.
Vlastní program byl zahájen v 11:00 hod. přivítáním hostů, slavnostním předáním a prohlídkou nového sanitního
vozidla VW TRANSPORTER pořízeného za částku necelých 1,1 mil. Kč. Dodávku realizovala na základě vítězství ve
výběrovém řízení společnost ROS a.s. Brno. Poté se hosté přesunuli do bronchologického zákrokového sálu, kde
lékařka a budoucí primářka plicního oddělení MUDr. Mária Michalovičová spolu s vrchní sestrou Alenou Šafářovou
prezentovaly bronchoskopická vyšetření (endoskopické vyšetření dýchacích cest, kdy pomocí optického přístroje
vyšetříme průsvit hrtanu, průdušnice a průdušek), potřebnost a výhody nového videobronchoskopu a odpovídaly
na četné dotazy zúčastněných, týkajících se přínosu těchto vyšetření nejen pro pacienty, ale i pro lékařský a
zdravotnický personál. Nový videobronchoskop PENTAX MEDICAL EB15-J10 byl pořízen za částku necelých 700 tis.
Kč a dodavatelem vybraným opět ve výběrovém řízení byla společnost MEDINET s.r.o. Kladno.
Následně se všichni účastníci přesunuli do jednacího sálu, kde proběhla krátká prezentace našich úspěchů roku
2018 vč. pořízení nových investic a plánů pro rok letošní. Poté vystoupili se zdravicí a poděkováním radní Ing.
Ladislav Valtr, starostové měst Žamberk Ing. Bc. Oldřich Jedlička a Letohrad Petr Fiala. Poté v zastoupení všech
podnikatelských subjektů ředitel společnosti Bühler CZ, s.r.o. Žamberk Ing. Jiří Appeltauer. V závěru ředitel
Albertina Ing. Rudolf Bulíček poděkoval všem zúčastněným, že přijali pozvání k této pro Albertinum významné akci
a poděkoval rovněž za pomoc při financování obou investic.
Následovalo pozvání na občerstvení, které vzorně přichystal stravovací provoz s pomocí sponzorského přispění
akciové společnosti Klášterecké masné pochoutky a kde byl prostor ke vzájemné výměně názorů.
Závěrem můžeme konstatovat, že i podle ohlasů hostů se akce vydařila a jak část oficiální, tak společenská byly
hodnoceny velice kladně.
Ing. Rudolf Bulíček, ředitel

Poděkování firmě Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Foto: Paní Jana uklízí prostory denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením
(www.zbb.cz). Díky daru praktických a lehkých tyčových akumulátorových vysavačů Sky B4610 od firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. ( https://www.bravospotrebice.cz ) jsme zajistili
zaměstnání (s pružnou pracovní dobou) i pro matku samoživitelku. Maminka tak má
potřebný příjem a neomezí nijak péči o svého potomka. V době minimální
nezaměstnanosti je pro nás profesi uklízečky téměř nemožné zajistit. Přitom čistota
zázemí pro činnosti a aktivity jsou prioritou a vizitkou naší organizace. Děkujeme firmě
Isolit-Bravo, spol. s r.o.
z Jablonného nad Orlicí ( www.isolit-bravo.cz/ ), která je naším stálým dárcem. Za tu to
pomoc /a tím i čistotu v našem ústavu pro hendikepované osoby :-)/ velmi děkujeme!
Jitka Fučíková, ředitelka ústavu
Život bez bariér, z.ú., 05.03.2019
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Bacha na psychopata!
Asi před patnácti lety jeden můj kamarád začal létat. Moc se mu to zalíbilo a přesvědčoval mě, ať se do
létání pustím také. Máš na to čas? Chceš někde spadnout ? zlobila se manželka .
A tak jsem pro klid v rodině svůj létací sen transformoval na pevnou zem. Tak si aspoň udělám pořádný
řidičák! A postupně jsem vyplňoval kolonky, až jsem to dotáhl do řidičáku na úplně všechno plus k nějakým těm
strojnickým průkazům na bagr a tak. A aby nezůstalo jenom u papíru (v tomto případě plastové kartičky), občas
využiju naší firemní dopravy a kamioňácké řemeslo si opráším. A protože jsem kamioňák veskrze sváteční a duší i
kilometry řidič osobní, dává mi to možnost nahlédnout vcelku nezaujatě obě strany.

A docházím k zajímavým závěrům:
Profi-kamioňáka bych nikdy nemohl dělat, protože bych nikam nedojel!
Na dálnici je to ještě pohoda, ale stačí už jen silnice první třídy, a to nemusíme chodit daleko. Z Jablonného
s kamionem nevyjedete a ani Jablonným neprojedete, abyste neporušili předpisy. Je to úplně jednoduché: zadní
náprava jakéhokoli auta či soupravy vždy opisuje kružnici o menším poloměru než náprava přední, na které sedí
řidič. U osobáku je to většinou na silnici zanedbatelné- jenom pokud chcete ostře zahnout při výjezdu z garáže,
můžete odřít dveře. Kamion se svými sedmnácti až osmnácti a půl metry délky a šířkou bezmála tři metry je už
zcela jiná třída! Zatáčku u Rousů i u Podfarů, o náměstí ani nemluvě, musíte nejprve řádně nadjet (samozřejmě
přes plnou čáru) a potom při výjezdu ještě stejně znovu vytáhnout za plnou. Pokud to neuděláte, dopustíte se v
lepším případě jiného přestupku – že pojedete zadními koly po chodníku (u Rousů) anebo v horším očistíte
zadkem kamionu podloubí radnice či zrenovujete fasádu u Podfarů.
A pak pokračujete na Červenou Vodu a za sedlem ve vlásenkových zatáčkách na severní straně Suchého vrchu je
to to samé. A to jsme vlastně ještě ani nevyjeli! Dokud se nic nestane a okolní řidiči se vzhledem k vašim
rozměrům uhýbají, je vše OK. Problém ale nastává, když se něco stane. Možná jste kamioňák-psychopat a myslíte
si, že vám patří silnice a že ten druhý se už nestačil uhnout. Možná jste normální slušný kamioňák a prostě jste
jenom tou zatáčkou musel projet a ono to jinak nešlo a nejde. V obou případech ale nastupuje úřední mašinérie a
té je zase geometrie a fyzika sedmé třídy úplně fuk a na vině je kamioňák, který byl za plnou čárou.
Měli jsme takový případ v zatáčce u nebožtíka Ládi Bednáře nad domkem Keyzerových. Náš slušný kamioňák jel
na Bystřec a držel se co nejvíce na pravé hraně vozovky (tam ale děláte další přestupek – jedete po krajnici, a to se
nesmí. Když se pod vámi utrhne, lítáte v tom nejenom doslova, ale i zákonně). S kopce od Božích muk jel pekař
s dodávkou, a protože do zatáčky není moc vidět, nezastavil a s naším kamionem se v ní potkal. A jelikož
geometrie sedmé třídy platí, byla z toho havárka a na vině byl náš kamioňák. Jak jinak - byl za půlkou silnice…
Když ke shora uvedenému přičtu ještě plné až ucpané silnic, krátký výcvik řidičů všech stupňů,
nezákonné šetření mnohých dopravních firem, průhledné dětinské psychotesty, často špatný zdravotní stav,
plandavé – padavé pantofle na nohách kamioňáků – pak se upřímně divím, že to na silnicích ještě jakž takž
funguje.
A divím se čím dál tím víc!
Zatímco tuto glosu píšu v sobotu dopoledne, stala se další drobná příhoda do mozaiky tématu: V našem
odstavném pruhu před fabrikou, který je jasně označen „Pouze pro vozidla firmy IB“, nocoval bez dovolení kamion
cizího dopravce. Když se řidič vyspal, ani ho nenapadlo respektovat značku „Zákaz odbočení vlevo“ a přijel
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s kamionem až před závoru. Poté, co nahlédl, že se asi spletl, tak než jsem stačil vyběhnout ven, naslepo vycouval
přes hlavní silnici a přes železniční přejezd do zákazu vjezdu k Brožkovým a poté odjel, jako by se nechumelilo, do
Laté. Zatelefonoval jsem vedoucímu Recepce, který byl v té době na obchůzce firmou, aby mu domluvil. Kamioňák
byl zlý a arogantní, jméno a firmu dopravce odmítl sdělit a poslal Víťu do známých nevábných míst. (Celý incident
ohlásíme jeho dispečerovi a Polici ČR).
Považte, že se s takovými lidmi běžně setkáváme na silnici, kde řídí dvaceti čtyř tunové, osmnáct metrů dlouhé,
tři metry široké a čtyři metry vysoké kolosy, které se tam ani těm slušným mnohdy nevejdou. Natož psychopatům!
Takže:
BACHA NA PSYCHOPATA!
Kvido Štěpánek

Uważajcie na psychopatów!
Około piętnaście lat temu jeden z moich przyjaciół zaczął latać. Bardzo mu się to spodobało i
przekonywał mnie, żebym też zaczął latać. Masz na to czas? Chcesz gdzieś spaść? denerwowała się żona.
I tak dla spokoju w rodzinie swoje marzenie o lataniu przekształciłem na pewny grunt. Zrobię
przynajmniej odpowiednie prawo jazdy! I stopniowo wypełniałem rubryki, aż dotarłem do momentu, że zrobiłem
prawo jazdy na wszystkie kategorie plus karty uprawnień na koparki i tym podobne. Ale żeby nie zostało to tylko
na papierze (w tym przypadku plastikowych kartach), czasami korzystam z naszego transportu firmowego i ćwiczę
jazdę ciężarówką. A ponieważ jestem kierowcą ciężarówki całkowicie świątecznym i jeżdżę osobiście spokojnie,
daje mi to możliwość spojrzenia dość bezstronnie na obie strony. I dochodzę do ciekawych wniosków:
Nigdy nie mógłbym pracować jako profesjonalny kierowca ciężarówki, ponieważ nigdzie bym nie dojechał!
Na autostradzie jest to jeszcze w porządku, ale wystarczy już zwykła droga, a to nie musimy iść daleko. Z
Jablonného ciężarówką nie wyjedziecie i Jablonným nie przejedziecie, żeby nie naruszyć przepisów. Jest to proste:
tylna oś jakiegokoliwiek samochodu lub zestawu zawsze zakreśla koło o mniejszym promieniu niż oś przednia, na
której siedzi kierowca. W przypadku samochodów osobowych jest to na drodze przeważnie nieistotne - tylko jeśli
chcecie ostro skręcić przy wyjeździe z garażu, możecie otrzeć drzwi. Ciężarówka ze swoimi siedemnastoma do
osiemnastu i pół metra długości i szerokością niemal trzy metry to już całkiem inna klasa! Zakręt przy Rousů i przy
Podfarů, o rynku nawet nie mówię, musicie najpierw prawidłowo przekroczyć (oczywiście przejeżdżając przez linię
ciągłą), a następnie przy wyjeździe jeszcze tak samo ponowie przejechać za linię ciągłą. Jeśli tego nie zrobicie, w
najlepszym wypadku popełnicie inne wykroczenie - że przejedziecie tylnym kołem po chodniku (przy Rousů) albo
co gorsza uszkodzicie tylną częścią ciężarówki arkady ratusza lub wyremontowaną elewację przy Podfarů.
A następnie kontynuujemy jazdę w kierunku na Červenou Vodu a za siedzeniem w ostrych zakrętach na północnej
stronie Suchého vrchu jest to samo. A to jeszcze nawet żeśmy nie wyjechali! Dopóki nic się nie dzieje, a okoliczni
kierowcy biorą pod uwagę wasze rozmiary i ustępują wam pierwszeństwa, wszystko jest w porządku. Problem
pojawia się w momencie, kiedy coś się stanie. Może jesteś kierowcą ciężarówki - psychopatą i myślisz, że droga
należy do ciebie i że ten drugi nie jest już w stanie uciec. Może jesteś normalnym, przyzwoitym kierowcą
ciężarówki a po prostu tylko musiałeś przejechać tym zakrętem, a to inaczej nie szło czy nie idzie.
W obu przypadkach następuje urzędowa maszyneria, którą jest znowu geometria i fizyka siódmej klasy, całkowity
cios, a winny jest kierowca ciężarówki, który był za linią ciągłą.
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Mieliśmy taki przypadek na zakręcie u nieżyjącego Ládi Bednáře nad domem Keyzerových. Nasz dobry kierowca
ciężarówki jechał na Bystřec i trzymał się jak najbliżej prawej strony jezdni (ale tam popełniacie kolejne
wykroczenie - jedziecie poboczem drogi, a tego robić nie moża. Kiedy się pod wami osunie grunt, lecicie nie tylko
dosłownie, ale również prawnie). Z góry od Božích muk jechał piekarz z towarem, a ponieważ zakręt nie jest
dobrze widoczny, nie zdążył się zatrzymać i spotkał się z naszą ciężarówką. A ponieważ geometria siódmej klasy
jest prawdziwa, był z tego wypadek, a winny był nasz kierowca ciężarówki. Jak inaczej - był za połową jezdni …
Kiedy jeszcze dodam do powyższego pełne, zakorkowane drogi, krótkie szkolenia kierowców wszystkich klas,
nielegalne śledzenia wielu firm transportowych, przejrzyste dziecięce testy psychologiczne, często zły stan
zdrowia, workowate – rozciągnięte kapcie na nogach kierowców ciężarówek - szczerze zastanawiam się, że to na
drogach jeszcze jako tako działa.
I zastanawiam się nad tym czym dalej tym więcej!
W nawiązaniu do tematu. Pisząc ten artykuł w sobotni poranek, doszło do kolejnego drobnego incydentu: Na
naszym pasie postojowym przed fabryką, który jest wyraźnie oznaczony „Tylko dla pojazdów IB”, nocował bez
pozwolenia kierowca ciężarówki zagranicznego przewoźnika. Kiedy kierowca się wyspał, nawet nie pomyślał o
przestrzeganiu znaku „Zakaz skrętu w lewo” i podjechał ciężarówką aż przed szlaban. Potem kiedy zorientował się,
że się pomylił, zanim zdążyłem wybiec na zewnątrz, wycofał się na oślep przez główną drogę i przez przejazd
kolejowy do zakazu wjazdu do Brožkovým, a potem odjechał mimochodem do Laté.
Zadzwoniłem do kierownika recepcji, który był w tym czasie na obchodzie firmy, żeby z nim porozmawiał.
Kierowca ciężarówki był zły i agresywny odmówił podania nazwiska i nazwy firmy przewoźnika i wysłał Víťu do
znajomych, nieprzyjaznych miejsc (Cały incydent zgłosiliśmy jego dyspozytorowi i Policji ČR).
Rozważmy, że takich ludzi często spotyka się na drodze, którzy kierują kolosami o wadze dwudziestu czterech ton,
osiemnastu metrów długości, trzech metrów szerokości i czterech metrów wysokości, którzy często nie pasują do
tych uprzejmych. Nie mówiąc już o psychopatach!
Także:
UWAŻAJCIE NA PSYCHOPATÓW!
Kvido Štěpánek

Ve jménu Otce i Syna i dobré morálky
V poslední době mě zaujal článek „ Je lepší být ateistou…“, kde autor cituje papeže Františka:
„ Je lepší být ateistou, jak chodit každý den do kostela a zároveň kritizovat všechno a všechny kolem. Nejednou
máme možnost vidět lidi, kteří téměř každý den navštěvují kostel, ale hned poté, co ho opustí, pokračují v nenávisti
k lidem a dělají jim nehezké věci. Mnozí křesťané věří, že modlitba je nekonečný rozhovor. Vyprávějí si s Bohem
jako papoušci. Ne, modlit se musíte vaším srdcem“.
Po zhlédnutí pořadu „168 hodin“ na ČT 1 o obětech sexuálního zneužívání katolickými hodnostáři jsem se utvrdila,
že tato slova jsou více než pravdivá. Článek „Je lepší být ateistou…“ mě zaujal i v souvislosti s blížícími se
Velikonocemi a přinutil mě zamyslet se, co Velikonoce znamenají právě pro mě.
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Určitě to je příchod jara, teplého počasí, jarní vůně, tím i konec zimních sportů a těšení se na aktivity, jako je kolo,
běh, koloběžka, turistika, výměna saunování za koupání v bazénu a konečně trochu té bezstarostnější rychlejší
jízdy autem  .
A právě na jaře, kdy vše rozkvétá a probouzí se po zimě, člověk více vnímá chování ostatních lidí.
Z každodenních situací a pozorování kolem sebe se nestačím divit, jak právě někteří takříkajíc kážou vodu a pijí
víno. Dobrá morálka, čisté svědomí a čestné jednání je důležitější, než dodržovat všechny možné církevní rituály.
Je třeba dělat dobré skutky a pomáhat těm, kteří to opravdu potřebují. Dokonce i ten nejobyčejnější úsměv může
jinému pomoci a třeba i změnit něčí den k lepšímu!
Lidé nemusí vyznávat žádné náboženství, měli by žít v harmonii se sebou a okolním světem, přijmout skutečnost,
že jsme různí a každý máme právo na svůj názor. „ Nečiňme druhým to, co nechceme, aby druzí činili nám“.
Mým mottem bylo, je a bude: Chovejme se k ostatním tak, jak bychom si přáli, aby se oni chovali k nám. A
nikdy se nesnižujme na úroveň těch, kteří nám za to svojí hloupostí v podobě hadího jedu, který v sobě mají,
nestojí.
Přeji vám všem krásné jarní měsíce, plné dobré nálady, optimismu, sportovních aktivit a dobrých skutků.

Šárka Danačíková
směnová kontrola

Fake News
Už před nějakými sto padesáti lety v době verneovek byl tisk nazýván sedmou velmocí. (Anglie, Německo,
Rusko, Francie, USA, Rakousko-Uhersko a Tisk).
Jak vidíte, některé velmoci to nepřežily, ale média ano, a dokonce se vypracovala na příčku bezpochyby
nejvyšší! Kdo ovládá média – dnes především internet – je pánem nad myšlením lidí a je pánem světa. Kdo by se
zajímal o to, zda zprávy v něm šířené jsou pravdivé nebo falešné (anglicky Fake News)? A tak týmy trollů (za
peníze najatých pisálků) z Petrohradu – ti jsou nejslavnější, ale po světě je mnoho dalších druholigových, šíří Fake
News - dezinformace a armády (především) důchodců a všeobecně lidí nemajících co na práci, je ochotně
velkým tučným modrým a červeným písmem psané rozesílají na úctyhodně dlouhé adresáře, které ve svém
komputeru za léta nastřádali. Ortodoxní křesťané věří, že internet je ta šelma 666 z Janova vidění, ale i oni jsou jím
chtě nechtě vlečeni a hnáni, protože se tam propírají prohřešky kněží.
Nedávno mě ta šelma 666 dvakrát lehce sekla.
Několik lidí mi napsalo, že tibetská vlajka nad naší fabrikou je pěkná blbost, neboť Tibeťané mají být
Číňanům vděční, že je – nikoli zmasakrovali a okupují – ale ve skutečnosti osvobodili, protože předtím Tibeťané žili
hůř než zvířata – na potkání si usekávali ruce, nohy, žili v otrokářském systému a jako pochoutku měli sušené
lidské maso. A doložili to hyperlinky na stránky tato všechna zvěrstva zasvěceně dokumentující a fotografiemi a
svědectvími dokládající.
Přiznám se, že také já – vychován v úctě k tištěnému slovu – jsem zapochyboval. Není to nakonec fakt
pravda?! Přece by si to nemohl jen tak někdo vymyslit?! A vyfotografovat? A psát to na internetu?! A tak jsem
začal pátrat u skutečných nezávislých odborníků – a dopátral jsem se:
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Dobrý den, pane Štěpánku,
bylo nejednoduché přimět profesionály v oboru, aby se textu vážně věnovali (z důvodů, které jsem vám
vysvětloval telefonicky). Nakonec se mi díky přátelským vztahům s naší nejlepší sinoložkou z FF UK, dr. Olgou
Lomovou, podařilo dostat k přednímu slovenskému expertovi na Tibet Martinu Slobodníkovi. Jeho reakci máte
dole. Pokud text přesto chcete publikovat, případně chcete oslovit pana Slobodníka s nabídkou komentáře, jeho
email zde martin.slobodnik@uniba.sk. Dejte mi, prosím, vědět, jak jste se rozhodl.
Moje doporučení nepublikovat text proto, že nekriticky šíří dezinformace čínské komunistické propagandy a
nesplňuje základní kritéria kvalitní žurnalistiky, trvá.
Mějte se hezky a užijte si víkend.
Tomáš Klvaňa
Výkonný ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky

Dobrý deň,
obavy sa potvrdili, je to nepoužiteľná zmes, ktorá je namiešaná z dvoch zdanlivo nezlúčiteľných prísad (v tom je
text v istomľahko zvrátenom zmysle zaujímavý) - fascinácia starým Tibetom pokiaľ ide o rozličné údajné "zázraky"
(telepatia, cestovanie v tranze) a zároveň nekritické preberanie najprimitívnejšej čínskej propagandy oTibete.
Autor nevie o Tibete nič, nekriticky preberá názory propagandistických webov (a tie nekriticky preberajú názory
čínskej propagandy), pozoruhodné je v tomto kontexte iba to, že do toho primiešava Lobsanga Rampu a
Alexandru David Neél.
Neodporúčam publikovať (ak sa teda o tom vôbec uvažuje), tento text svojou kvalitou patrí na aeronet. Alebo na
stránku prezidenta Zemana. No, to som si asi mohol odpustiť, ale viem si predstaviť, že on by si to prečítal so
záujmom a autora by pochválil.
Komentáre v prílohe, nemá zmysel venovať sa tomuto textu čo len o minútu dlhšie, autor by mal byť zaradený na
čiernu listinu.
Všetko dobré,
Martin Slobodník

Nedávno po mně ta zatracená šelma 666 sekla podruhé. Ve své oblíbené MF Dnes jsem si přečetl
dvoustránkový maxičlánek – rozhovor s jakousi Jelenou Bondarenko o současné Ukrajině. Shrnu ho do dvou
souvětí:
Prostě všechno je tam politicky a vůbec jinak špatně – totální nesvoboda, fyzická likvidace nepohodlných
občanů, tajné věznice, mučení, ekonomický rozvrat, za válku na Východě může Porošenko. Jo, to za
předcházejícího proruského režimu prezidenta Janukovyče – to bylo všechno super, ale teď – no, po česku se to
řekne: Hanba blít!
Ne, že bych si snad po určitých zkušenostech s dobročinnými konvoji myslel, že na Ukrajině je to teď
super. Ale že by to snad bylo víc super za minulého režimu?! A jak to, že Jelena si zase po interview spokojeně
odletí zpátky na Ukrajinu a oni ji nejenže nezlikvidují, ale ani nevsadí do tajné věznice?! A dokonce očividně ji ani
nemučí?!
A tak jsem zase začal pátrat po pravdě, protože nějaká pravda pravdoucí přece existovat musí! Vždyť se za
ni nechal upálit náš mistr Jan Hus! Oslovil jsem různé Ukrajince (včetně našich spolupracovníků, kteří se ale pro
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mne z nepochopitelného důvodu nevyjádřili ani ryba, ani rak) a na Ukrajinu české odborníky, jejichž reakce byla
jednoznačná:
Cus. Cet jsem to uz driv na netu, tak jen 3 veci strucne…
Zajimavy je, ze ta pani jakoby skoncila svoji karieru prave v roce 2014. Zajimavy je, ze si nekdo z Mlady fronty
vybere nejakou v CR jiste no name poslankyni, odbornici na Majdan a vse na UA. Zajimavy je, ze pres tu "hruzu a
strach" pro lidi jako ona, se tak hezky necha vyfotit a muze dnes kecat co chce.
Bohdan Rajcinec
Ahoj,
podle mého názoru je skandální, že MfD skočila na tento ruský špek.
Jsem jako Bohdan přesvědčena, že to není náhoda, protože tuto bývalou poslankyni tady prostě nikdo nezná.
A nikdo z odborníků by ji nikdy nedoporučil. Je to bývalá poslankyně Janukovyčovy strany. Navázaná i dnes na
ruské penězovody - pracuje s Kurčenkem - kterému se kdysi říkalo peněženka Janukovyče, dnes mu Rusové dali
pod kontrolu okupované území.
Všichni si pamatují její skandální vyjádření v televizi během Majdanu, kdy poté, co byly zabity desítky lidí, ona
kritizovala nedostatečné použití síly proti demonstrujícím.
Je to hodně cynická osoba.
Olena Bondarenková v tomto rozhovoru manipuluje neuvěřitelným způsobem.
Je zajímavé, že jako i ostatní kritici USA a Západu i její děti žijí v USA. Dcera se nedávno vdala za Američana.
Zdravím pana Štěpánka. Vaši cestu jsme zaznamenali. Je to skvělá věc.
S pozdravem
Lenka Víchová, ukrajinistka
………..vždyť vidíš, jak mele hovna, vše slovníkem východního espéďáka: Ukrajinci jsou loutkami v rukou USA...
totální rozpad země apod.
- nová moc vyvolala občanskou válku... nesmysl, o občanskou válku nejde.
- polévání opozičních novinářů kyselinou - to mi uniklo nějak... všechno líčí apokalypticky, šíleně...
- třináct tajných věznic s odpůrci režimu objeveno na Ukrajině... kde?
- "prakticky neexistuje svoboda slova"... opravdu?
- Rusové sebrali Krym Američanům - to jako že by USA okupovaly Krym?
prostě se to nedá číst. Ukrajina má samozřejmě děsné problémy (reforma soudů nula apod.),
ale vydat v českém tisku takový apokalyptický text může jenom hlupák nebo navedený.
Slušná redakce by udělala zrcadlový rozhovor a nechala reagovat i někoho, kdo situaci vidí jinak.
René Kociak, ukrajinista

Děkuji, termíny pošlu!
Ten článek je velmi manipulativní. Ale to Bondarenko dělá běžně. Viz např.: https://youtu.be/bfHBjXpqYd0
Trochu smutné je, že ten novinář v tom životopisu ani nepíše, že byla významnou postavou Strany regionu.
http://archive.is/Ii1Lm, https://pep.org.ua/uk/person/9758,
Ona obhajuje ruské pozice a pozice bývalé vlády. Tedy z jejího pohledu normální pozice. Ona ztratila moc. Byla
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spojena s klanem z Doněcku, tedy není to zdroj, kterému by se dalo důvěřovat. Bondarenko je využívána ruskou
propagandou. (Zvou ji do RF, tam jí platí let, hotel, taxi... tedy je pro mě důležitá. V samotné Moskvě lze najít přeci
řadu jiných proruských Ukrajinců.) Tento článek je součástí této hry.
Pokud bude více času, je možné rozebrat odpověď za odpovědí.
Petr Pojman, Ph.D., Chairman, Team 4 Ukraine (T4U)
Dokonce jsem inspiroval ukrajinského velvyslance v ČR, že poslal oficiální otevřený dopis MF Dnes (dopis zde pro
stručnost neuvádím. Diplomatickým jazykem říká to, co ostatní shora uvedení).
Vážený a milý Kvido,
moc děkuji za upozornění na článek paní Bondarenko. Šli jsme na to oficiální cestou. V příloze dodávám Otevřený
dopis velvyslance Ukrajiny v České republice Jevhena Perebyjnise redakci Mladá fronta DNES ohledně
tendenčnosti publikovaných v médiu materiálů o Ukrajině.
Děkuji za pochopení a podporu.
S přátelským pozdravem a s úctou
Galina Andrejciv
UEP
Netvrdím, že věci jsou černobílé, ale rozhodně odmítám všeobecnou depresi, že pravda neexistuje, všichni
lžou a všichni jsou svině.
Na některé straně je vždycky pravdy více a vždycky se najde někdo, kdo nelže nebo přinejmenším nelže tak moc,
a vždycky je někdo slušnější.
Vždyť přece náš milý mistr Jan Hus nezemřel na hranici za pravdu zbytečně!
Kvido Štěpánek

Zákazník má vždycky pravdu
Tato stará pravda stále platí, i když je to spíše určitá slušnost k postu zákazníka. Mějme na mysli, že když
komunikujeme se zákazníkem, měl by mít, jak se říká, navrch, a to i v případě, že třeba zrovna pravdu nemá. Jak
na to? Jednoduše.
Když vám něco vytkne zákazník a vy to rezolutně odmítnete nebo mu dáte jasně najevo, že se mýlí, nemá tu
pravdu, nepřijmete jeho verzi atd., je z toho spor a mnohdy konec obchodního vztahu. Zákazník pak podle druhu
byznysu řeší věci po svém proti firmě nebo té dané osobě, pomluví takovou firmu, kde se dá, atd. Zákazník prostě
tahá za delší stranu špagátu, to je princip. Kdo platí, chce, aby bylo po jeho.
Jdou ale věci řešit hladce, tak proč zákazníka rozčilovat?
Pokud zákazníka vyslechnete, přijmete jeho negativní reakci, což jste v podstatě povinni, máte vždy dostatek
prostoru věc si řádně vysvětlit a dostat zákazníka na svoji stranu. To skutečně lze, ale jen v případě, že mu
nekladete odpor hned na začátku.
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Např.: „Ano, mohu s vámi souhlasit, je to nepříjemné, nedivím se vám, že vás to naštvalo, hned si to poznamenám
a prověřím to…“ (přijali jste jeho stížnost, reakci, námitku), ale současně velice slušně a vstřícně sdělujete, že to
prověříte, zjistíte, co se stalo, kde výsledkem může být, že je stav úplně jiný, než si zákazník myslí…
Dokonce se mi stalo, že si jeden zákazník stěžoval na rozbitý výrobek, doslova mi ho přišel hodit na hlavu. Já jsem
postupně přišel na to, že to rozbili jeho lidé při manipulaci na skladě. Moje reakce: „Tak jsem to prověřil, měl jste
pravdu, bylo to ulomené, ale pravděpodobně to někdo rozbil ve vašem skladu. Když jsem u vás zjišťoval některé
věci, skladník přiznal, že mu to upadlo…“ Nakonec se tento rozzuřený obchodník ještě omluvil a vedli jsme
perfektní obchodní vztah. Kdybych ale hned na začátku jeho reklamaci odmítl s tím, že když to převzali, tak za to
už neručíme, nikdy bych věc nevypátral, protože by se se mnou jeho lidi vůbec nebavili…
Zákazník nechce na své námitky slyšet okamžité reakce zamítnutí. On se na nás obrací automaticky s problémem,
o kterém je přesvědčen, že jsme vyvolali my. Po určitém vychladnutí je ovšem ochoten komunikovat ve smyslu
vysvětlení záležitosti, i když pro něj může být nepříznivá. Pokud si zavřeme tato komunikační vrátka hned na
začátku, velmi těžko se pak otevírají pro další vysvětlování, i když máme dobré argumenty.
Milan Žemlička
Obchodník a personalista

Klient ma zawsze rację
Ta stara zasada jest nadal aktualna, chociaż to raczej przyzwoitość do obsługi klienta.
Pamiętajmy, że podczas komunikacji z klientem, powinien on, jak się mówi, mieć przewagę, nawet jeśli nie ma
racji. Jak to zrobić? Po proste.
Jeśli cos jest przez klienta krytykowane, a wy to zdecydowanie odrzucacie lub dajecie mu wyraźnie do
zrozumienia, że nie ma racji, nie akceptujecie jego wersji itp., powstaje z tego kłótnia, a często nawet koniec
relacji biznesowych. Klient następnie w zależności od rodzaju działalności biznesowej rozstrzyga rzeczy na swój
sposób przeciwko firmie albo danej osobie, oczernia taką firmę, gdzie się da itd. Klient po prostu ciągnie za dłuższą
stronę sznurka, to jest zasada. Kto płaci, chce, żeby było na jego.
Ale wszystko idzie gładko, więc po co denerwować klienta.
Jeśli wysłuchacie klienta, zaakceptujecie jego negatywną reakcję, do której zasadniczo jesteście zobowiązani,
macie zawsze wystarczająco dużo przestrzeni, aby właściwie wyjaśnić sprawę i przeciągnąć klienta na swoją
stronę. Jest to naprawdę możliwe, ale tylko wtedy, gdy nie przeciwstawiacie się mu na samym początku.
Na przykład: „Tak, mogę się z Panem zgodzić, jest to nieprzyjemne, nie dziwię się Panu, że to Pana zdenerwowało,
zaraz to zanotuję i sprawdzę ...” (przyjeliście jego skargę, reakcję, sprzeciw), ale jednocześnie w bardzo uprzejmy i
pomocny sposób powiadamiliśmy, że to sprawdzicie, zorientujecie się, co się stało, gdzie wynik może okazać się
zupełnie inny niż myśli klient…
Zdarzało mi się nawet, że jeden klient skarżył się na zniszczony produkt, dosłownie przyszedł rzucić mi go na
głowę, a ja stopniowo odkryłem, że to jego ludzie zniszczyli ten produkt podczas manipulacji na magazynie. Moja
reakcja: „Tak sprawdziłem to, miałeś rację, było to ułamane, ale to prawdopodobnie złamał ktoś w twoim
magazynie, ponieważ kiedy sprawdziłem u ciebie na magazynie kilka rzeczy, jeden z pracowników magazynu
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przyznał się do tego, że mu się to spadło”. W końcu ten rozwścieczony biznesmen mnie przepraszał i mieliśmy na
koniec doskonałe relacje biznesowe. Gdybym na samym początku odrzucił jego reklamację, przyjmując, że nie
ponosimy odpowiedzialności za to, że produkt mu spadł, nigdy bym tej sprawy nie wyjaśnił ponieważ jego ludzie
by ze mną nie rozmawiali ...
Klient nie chce słyszeć natychmiastowych reakcji odrzucenia jego zastrzeżeń. Zwraca się do nas z problemem
automatycznie, o którym jest przekonany, że jest spowodowany przez nas. Jednak po pewnym ochłodzeniu
chętnie się z nami komunikuje, w celu wyjaśnienia sprawy, chociaż może się okazać, że wynik tej sprawy może być
dla niego niekorzystny. Jednak jeśli zamkniemy bramkę tej komunikacji już na samym początku, bardzo trudno
będzie ją później otworzyć w celu dalszego wyjaśnienia, nawet jeśli mamy dobre argumenty.
Milan Žemlička
Handlowie i pracownik działu personalnego

Pojďme si navrhnout a vybavit novou zasedačku
v Zeleném domě
Time Machine
Vloni v létě - kde se vzal tu se vzal - přišel nápad konat schůzky na balkónku v kanceláři Ing. Jana Kožnara.
Pojali jsme to jako novou zasedačku s názvem Krásná vyhlídka. Pod slunečníkem jsme pak v horkém létě vyvětrali
mozky a snad jsme tam vynesli i mnohá dobrá rozhodnutí.
Na podzim téhož roku přišla druhá část nápadu, a to přestěhovat Jana Kožnara blíže k Motúčku a pro
zasedačku využít celou kancelář s balkónem, což je úžasný prostor, který se jen tak někde nenabízí. To ale ještě
není všechno!
Letos na jaře přišla třetí část nápadu, rozšířit tuto zasedačku o jednu nebo dvě přilehlé kanceláře a část
chodby a vybudovat novou, krásnou a úžasnou zasedačku, a to ve velkém stylu. Nabízí se hned několik variant, jak
by měl vypadat půdorys, a hlavně několik stylů, v jakých by měla být. Některé návrhy jsou pro retro, jiné zase pro
zmapování doby, jak šel čas, a jiné pro modernu. Jak se říká, pravda je někde uprostřed.
Jsme rozhodnuti vybudovat zasedačku, která bude mít určité sekce a zároveň může být jedním celkem,
kde po jejím obvodu znázorníme, jak běží čas.
Vyzýváme vás k zapojení se do této akce. Vítány budou dobrovolné návrhy na vybudování i výzdobu, ale i
na styl nábytku jednotlivých sekcí této zasedací místnosti, která ponese název „Time Machine“ (tedy Stroj času) a
to proto, že v ní chceme spojit minulost, přítomnost i budoucnost – a nejenom naší firmy. Cílem je, aby sekce na
sebe navazovaly, právě ve stylu, jak šel, nebo dokonce i mohl jít čas a jak možná půjde.
S návrhy, nápady, podněty a hlavně s fyzickými kusy a přímo kusanci výrobků, hlavně těch historických,
které kdy vyráběl Isolit, se prosím hlaste na personálním oddělení. Záleží nám na tom.
Zasedačka musí být originální a naše! A až ji dokončíme, přihlásíme ji do soutěže Zasedačka roku, kde
budeme mířit na mety nejvyšší stejně tak jako v loňské soutěži Firma roku!
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Přidejte se k nám a vybudujme společně společenskou místnost, kde se budeme scházet a řešit naši
všední i nevšední problematiku…
Děkujeme .
Milan Žemlička a Kvido Štěpánek

Chodźmy zaprojektować i wyposażyć nową salę
konferencyjną w Zielonym domie
Wehikuł czasu
Zeszłego lata - gdzie się wziął tu się wziął - narodził się pomysł organizowania zebrań na balkonie w biurze
Ing. Jana Kožnara. Przyjeliśmy to jako nową salę konferencyjną o nazwie Piękny widok. Następnie pod parasolem,
gorącym latem przewietrzyliśmy nasze mózgi i być może podjęliśmy tam wiele dobrych decyzji. Jesienią tego
samego roku pojawiła się druga część pomysłu, a mianowicie przeniesienie Jana Kožnara bliżej do Motúčka i
wykorzystanie całego jego biura wraz z balkonem na salę konferencyjną, co stanowi niesamowitą przestrzeń,
która nie jest dostępna w żadnym miejscu. Ale to jeszcze nie wszystko!
Tej wiosny przyszła trzecia część pomysłu, aby rozszerzyć tę salę konferencyjną o jedno lub dwa
sąsiadujące biura i część korytarza, żeby można było zbudować nową, piękną i niesamowitą salę konferencyjną w
dobrym stylu. Istnieje kilka wariantów tego, jak powinien wyglądać plan piętra, a przede wszystkim jaki powinien
być jego styl. Niektóre projekty nawiązują do sylu retro, inne do stylu tradycyjnego, który uległ
zmianie na przestrzeni lat, a jeszcze inne do stylu nowoczesnego. Jak się mówi, prawda jest gdzieś pośrodku.
Jesteśmy zdecydowani zbudować salę konferencyjną, która będzie miała pewne sekcje, a jednocześnie będzie
miejscem, w którym pokażemy jak upływa czas. Zapraszamy was do przyłączenia się do tego wydarzenia.
Dobrowolne propozycje na budowę, dekorację, a także styl mebli każdej sekcji tej sali konferencyjnej będą mile
widziane. Sala będzie nosiła nazwę Wehikuł czasu (czyli Maszyna czasu), ponieważ chcemy połączyć przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość - nie tylko naszej firmy. Celem jest, aby poszczególne sekcje podążały za sobą,
dokładnie w taki sposób, w jaki upływał czas, czy nawet mógł iść czas i jak jeszcze może pójść. Z pomysłami,
propozycjami i wszelkimi sugestiami, a przede wszystkim z elementami fizycznymi i produktami, zwłaszcza
historycznymi, które Isolit kiedykolwiek wyprodukował prosimy zgłaszać się do Działu personalnego. Zależy nam
na tym. Sala konferencyjna musi być oryginalna i nasza! A kiedy już ją skończymy, zgłosimy ją do
udziału w konkursie Sala konferencyjna roku, w którym zamierzamy zdobyć najwyższą nagrodę, podobnie jak w
zeszłoroczny konkursie Firma roku!
Dołączcie do nas i stwórzmy razem wspólne miejsce, w którym będziemy się mogli spotkać i rozwiązywać
nasze codzienne i niecodzienne problemy …
Dziękujemy 
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Milan Žemlička i Kvido Štěpánek
Pracownik Działu personalnego IB

To je jen „špička ledovce“
Poslední dobou velmi často registruji slovní spojení - a to je určitě jen“ špička ledovce“.
Jak už to tak bývá, člověk začne přemýšlet nad tím, co to vlastně znamená, když už to rčení vzniklo… Vždy si
představuji, že daný problém bude daleko větší a hlubší, než se zdá na první pohled. Sice jsme zavadili o malý
problém, ale když ho rozkryjeme, najdeme širokou problematiku, která se skrývá někde v hloubi čehosi, co kryje
vážné nedostatky.
Vždy jsem to přirovnával k Titaniku. Když zaznamenali náraz, tak kapitán suše prohlásil - „ále, to byla jen špička
ledovce…“ Nedalo mně to a podíval jsem se do Wikipedie, abych si potvrdil přesnou definici.

Špička ledovce
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Iceberg, fotomontáž
Špička ledovce je ustálené slovní spojení, které vešlo do slovníku jako rčení.
Obratu se používá pro označení problému, který jednak může být podstatně větší, než se ve skutečnosti
zdá, jednak může mít odlišný charakter od toho, co je vidět a je zjevné.
Rčení vychází z toho, že iceberg, příp. za kry), které se odlomily od ledovce nebo šelfového ledovce a
které plují po moři, jsou asi ze 7/8 ponořeny pod mořskou hladinou (více viz v článku Šelfový ledovec).
Je tedy velmi nesnadné určit skutečný tvar icebergu (nejde-li o rozlehlou tabulovou ledovou horu) pouze
podle toho, co je vidět nad hladinou.
A co říci závěrem? Až zavadíte o zdánlivou prkotinu, zamyslete se i vy, jestli jste nezavadili o
daleko větší problém, než se na první pohled zdá…
Milan Žemlička
Personalista IB
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To jest tylko „wierzchołek góry lodowej”
Ostatnio bardzo często rejestruję sformułowanie - którym jest zwrot „wierzchołek góry lodowej”.
Tak się składa, że czasem człowiek zaczyna się zastanawiać nad tym, co właściwie znaczy dany zwrot, w momencie
kiedy już został wypowiedziany … Zawsze wyobraża sobie, że problem będzie o wiele większy i głębszy niż się
wydaje na pierwszy rzut oka. Chociaż natkneliśmy się na mały problem, to jednak okazuje się, że kiedy już go
odkryjemy, znajdujemy szeroki problem, który ukrywa się gdzieś w głębi czegoś, co obejmuje poważne braki.
Zawsze porównywałem to do Titanica. Kiedy na Titaniku doznali uderzenia o skałę, kapitan powiedział: „Ale to był
tylko wierzchołek góry lodowej ...” Nie dawało mi to spokoju więc zajrzałem do Wikipedii, aby potwierdzić
dokładną definicję.

Wierzchołek góry lodowej
Z Wikipedii, otwartej encyklopedii

Iceberg, fotomontaż
Wierzchołek góry lodowej jest stałym wyrażeniem, które weszło do słownika jako powiedzenie.
Zwrot jest używany do oznaczenia problemu, który z jednej strony może być znacznie większy niż się wydaje w
rzeczywistości, a ponadto może mieć inny charakter niż to, co jest widoczne i oczywiste.
Powiedzenie pochodzi z tego, że góry lodowe, które oderwały się od lodowca lub wylądowały na lodowcu, a które
płyną po morzu, są w około 7/8 zanurzone pod powierzchnią morza (więcej informacji można znaleźć w artykule
„Šelfový ledovec”). Dlatego bardzo trudno jest określić rzeczywisty kształt góry lodowej (chyba że jest to duża
lodowa góra) tylko przez to, co jest widoczne nad powierzchnią.
Co mogę powiedzieć na zakończenie? Kiedy zauważycie pozorny drobiazg, pomyślcie nad tym, czy nie widzieliś
dużo większego problemu niż się wam wydawało ...
Milan Žemlička
Pracownik Działu personalnego IB

31

Přijďte si na své, choďte do Jablonského Gurmánu!
Pojďme si přiblížit, jak pracujeme v Jablonském Gurmánu.
Samotná příprava pokrmů začíná každé ráno v 5:00 hod, kdy se naše kuchařky a kuchaři dají do práce a připravují
pro vás téměř 1200 obědů a 2 x týdně i zákusek.
Od roku 2018 dále připravujeme obložené chleby „BRZDY“ (4 druhy), které se dají zakoupit na čerpací stanici
Šedivec a také v naší kantýně. Dále máte možnost si v podnikové prodejně Bravo zakoupit naše domácí poctivé
polévky 6 (druhů), které jsou řádně zavařeny z důvodu prodloužení trvanlivosti. Tyto naše výborné polévky budou
také ke koupi na Šedivci.
Jídelníček je sestavován tak, aby si každý přišel na své a aby se jídla minimálně 6 týdnů neopakovala. Snažíme se
každý týden přidávat nová jídla, a to jak masová, tak i vegetariánská. Při tvorbě jídelníčku dbáme i na sezónnost a
pestrost potravin.
Denní výběr závodního stravování je sestaven v týdenním
jídelníčku, který je k dispozici vždy v úterý, týden dopředu.
Jídelníček je složen z polévky a čtyř hlavních jídel - z toho
vždy jsou 2 pokrmy masité a 1 bezmasý nebo sladký, 1
zeleninový nebo ovocný salát. Dvakrát týdně (v úterý a ve
čtvrtek) nabízíme tzv. výběrové jídlo- to je minutka s gramáží
400g.
Obědy mají základní gramáž 360 g, váha masa 100g ( v
syrovém stavu), váha mletého masa 120g (v syrovém stavu).
Dvakrát týdně (ve středu a v pátek) nabízíme k základnímu
jídelníčku ještě možnost dodávky moučníků.
Jak sestavujeme jídelní lístek?
• 2x týdně sladké jídlo
• 2x týdně ryba (filé)
• 1x-2x týdně mleté maso
• 2x-3x týdně kuřecí maso
• 2x-3x týdně vepřové maso
• 1x-2x týdně hovězí maso
• 1x týdně uzené maso
Menu I. vždy musí být maso (hovězí, kuřecí, vepřové, uzené)
Menu II. vždy maso, ale 2x týdně se střídá s rybou
Menu III. sladké 2x za týden, jinak bezmasé pokrmy
Menu IV. zeleninové, těstovinové nebo ovocné saláty
Menu V. je vždy minutka z hovězího, vepřového nebo kuřecího masa. 1-2x do měsíce ryba (losos, tuňák, pstruh
nebo makrela).
Pokrmy si můžete objednat přes internet, na monitoru před vstupem do jídelny, telefonicky na tel. č. 607035129
nebo emailem do 14 hod. předešlého dne. Výdej obědů je od 11:00 hod. do 13:00 hod. v naší firemní jídelně
Bravo.
Nabízíme také možnost dovozu obědů k vám domů či do firmy, a to v jídlonosičích, jednorázových obalech nebo
ve várnicích.
Naše chutné a kvalitní jídlo si také můžete koupit v naší podnikové prodejně vedle recepce IB.
Rádi uvítáme nové zákazníky a stávajícím děkujeme za důvěru.
Dobrou chuť přeje Daniel Beneš – Šéfkuchař JG
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Przyjdźcie do nas, chodzcie do Jablonského Gurmánu!
Spróbujmy przybliżyć, jak pracujemy w Jablonském Gurmánu.
Samo przygotowanie posiłku rozpoczyna się codziennie o godzinie 5:00, kiedy nasze kucharki i kucharze szykują
się do pracy i przygotowują dla was prawie 1200 obiadów i dwa razy w tygodniu desery.
Od 2018 roku przygotowujemy ponadto kanapki „BRZDY” (4 rodzaje), które można kupić na stacji benzynowej
Šedivec, a także w naszym sklepie. Co więcej, macie możliwość kupna w naszym sklepie firmowym Bravo
domowe zupy (6 rodzajów) , które są odpowiednio zagotowane w celu większej trwałości. Te doskonałe zupy
będą również dostępne w sprzedaży na stacji benzynowej Šedivec.
Menu zostało sporządzone tak, aby wszyscy znaleźli w nim, to co lubią i żeby posiłki nie powtarzały się przez co
najmniej 6 tygodni. Staramy się co tydzień dodawać nowe dania, zarówno mięsne, jak i wegetariańskie. Przy
tworzeniu menu zwracamy również uwagę na sezonowość i różnorodność potraw.
Codzienny wybór posiłków jest umieszczony w tygodniowym menu, które jest zawsze do dyspozycji we wtorki, z
tygodniowym wyprzedzeniem. Menu składa się z zupy i czterech dań głównych 2 dań mięsnych i
1 dania bezmięsnego lub na słodko, 1 sałatki warzywnej lub owocowej.
Dwa razy w tygodniu
(we wtorek i w czwartek) proponujemy tzw. danie specjalne o wadze 400 g. Obiady mają podstawową wagę 360
g, waga mięsa 100 g (w stanie surowym), waga mielonego mięsa 120 g (w stanie surowym). Dwa razy w tygodniu
(w środy i piątki) oferujemy również do menu podstawowego desery.
Jak tworzymy menu?
• 2 razy w tygodniu słodkie jedzenie
• 2 razy w tygodniu ryba (filet)
• 1 - 2 razy w tygodniu mięso mielone
• 2 -3 razy w tygodniu kuczak
• 2 - 3 razy w tygodniu mięso wieprzowe
• 1 - 2 razy w tygodniu mięso wołowe
• 1 raz w tygodniu mięso wędzone.
Menu I. Zawsze musi być mięso (wołowina, kurczak, wieprzowina, wędzone)
Menu II. Zawsze mięso, ale 2 razy w tygodniu na zmianę z rybą
Menu III. Słodkie 2 razy w tygodniu, poza tym bezmięsne potrawy
Menu IV. Sałatki warzywne, makarony lub sałatki owocowe
Menu V. To zawsze danie specjalne z wołowiny, wieprzowiny lub kurczaka. 1-2 razy w miesiącu ryba (łosoś,
tuńczyk, pstrąg lub makrela).
Posiłki można zamawiać przez internet, na monitorze przed wejściem do stołówki, telefonicznie pod numerem
telefou 607035129 lub pocztą elektroniczną przed 14.00 godziną poprzedniego dnia. Obiady wydawane są od
godziny 11:00 do 13:00 w naszej firmowej stołówce Bravo.
Oferujemy również możliwość
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dowozu obiadów do domu lub firmy, w jednorazowych opakowaniach lub menaszkach. Nasze smaczne i wysokiej
jakości jedzenie możecie również kupić w naszym sklepie firmowym obok recepcji IB.
Miło nam będzie widzieć nowych klientów, a stołującym się u nas dziękujemy za zaufanie.
Smacznego życzy, Daniel Beneš
Szef kuchni JG

Velikonoce v podání Páji Vackové
Dny ubíhají čím dál rychleji…
Ještě před chvílí byl Štědrý den a Nový rok a najednou jsou za dveřmi první jarní dny, kytičky a s nimi spojené
Velikonoce.
Mnoho lidí slaví Velikonoce tradičně, se vším všudy - pletou pomlázky, zdobí své domy květinami, provádějí jarní
úklid, pečou velikonoční beránky a zajíčky a zdobí kraslice.
Čím dál častěji lidé používají pro jejich barvení přírodní barvy, jako jsou například:
- slupky z cibule
-červená řepa
- červené zelí
-kurkuma
-kopřivy
-borůvky
-káva
Způsobů, jak velikonoční vajíčka obarvit, je také mnoho. Můžeme použít například lístky jahodníku, trojlístek
anebo i provázek, jenž naaranžuje na vajíčko v určitém tvaru. Ať se rozhodneme pro kteroukoli variantu, musíme
zdobicí předmět upevnit na vajíčko tak, že ho vložíme spolu s ozdobou do silonky-nejlépe nové nebo minimálně
vyprané - a poté uvaříme :).
Dalším možným způsobem zdobení je pomocí vosku, oháčkování nebo navlečení do zdobicí smršťovací fólie.
Tradičním pokrmem na velikonočním stole je nádivka. Já jsem si pro vás připravila recept na špenátovou nádivku s
pečeným kuřecím stehýnkem podávaným se šťouchaným bramborem.
Na 4 porce budeme potřebovat:
4 kuřecí stehna
grilovací koření
kmín
sůl
kousek másla (na vymazání pekáčku a na kuře)
Na nádivku budeme potřebovat
3 starší rohlíky
2 vajíčka
80 ml mléka
50 g uzeného masa
140 g špenátu
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2 lžíce pesta z medvědího česneku
petržel
pažitku
máslo
sůl
Začneme kuřecími stehny, která opláchneme, ze spodní strany osolíme a vložíme do pekáčku vymazaného
máslem. Vrchní stranu posypeme solí, grilovacím kořením a kmínem. Přidáme ještě kousky másla, podlijeme,
zakryjeme pokličkou a pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů po dobu zhruba 60 minut.
Mezitím si připravíme nádivku- rohlíky nakrájíme na kostičky a osmahneme na kousku másla dozlatova. Necháme
je vychladnout a zalejeme je mlékem, přidáme na kostičky nakrájené uzené maso, sůl, špenát (nejlépe mražený
listový), česnekové pesto a žloutky. Vše promísíme a do vzniklé směsi přidáme sníh vyšlehaný z bílků a špetky soli.
Opět promícháme. Vzniklou hmotu vložíme do máslem vymazané formy, můžeme ji přidat i ke kuřeti a pečeme na
zhruba 180 stupňů po dobu 20 minut. Když je nádivka hotová a kuře se minimálně hodinu peklo, sundáme
z pekáčku pokličku a pečeme ještě na 200 stupňů do zezlátnutí kůžičky. Šťávu nemusíme nijak zahušťovat.
Na talíř naservírujeme 1 kuřecí stehno, kousek špenátové nádivky, jako přílohu můžeme použít různé úpravy
brambor - vařené, šťouchané či bramborovou kaši - a přelejeme šťávou.
Dobrou chuť vám přeje vaše kuchařka Pavlína Vacková

VELIKONOCE V POLSKU
VELIKONOČNÍ ZVYKY A TRADICE
Jaro se pomalu blíží a s ním Velikonoce – Wielkanoc.
Jsou to pohyblivé svátky, které připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
V Polsku se pěstují různé tradice, zvyky, velikonoční rituály a připravují se typická sváteční jídla.

Květná neděle – tzv. Palmová neděle - připomíná příchod Ježíše do Jeruzaléma. Lidé mu tehdy mávali
palmovými ratolestmi, ale ty ve střední Evropě stěží najdeme. Proto se nahrazují „palmami“ z různých materiálů –
například vrbovými větvemi. Začíná Svatý týden…

Zákaz pečení chleba - týden před Květnou nedělí až do Svatého týdne hospodyně nemohly péci chleba. Pokud byl
zákaz porušen, hrozilo, že vesnici postihne sucho.

Távení Judasza - na Velký pátek mladí lidé z vesnice topili panenku ze slámy, která symbolizovala Jidáše. Nejdříve
se muselo přetáhnout panenku přes celou vesnici a pak ji vrhnout do vody a házet kameny, dokud nespadne dolů.

Święconka - na Svatou sobotu se koná žehnání jídla. Lidé přinášejí do kostela nazdobené košíky naplněné
chlebem, vajíčky, sladkostmi, křenem, solí, klobásou a jehněčím. Kněz v kostele posvěceným pokrmům požehná a
tím ukončí období půstu. Jídlo se pak použije druhý den ke slavnostní snídani.
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Neděle vzkříšení - Velká neděle - začíná slavnostní mší - vzkříšením. Později se celá rodina posadí k slavnostní
snídani, která začíná přáním a dělením se o vajíčka.

Velikonoční vajíčka – kraslice neboli pisanki - původ tradice malování velikonočních vajíček není zcela jasný.
Barvy symbolizují: purpurová a modrá znamenají Velký půst, červená je Kristova krev prolitá na kříži; zelená,
hnědá a žlutá znamenají radost.

Śmigus Dyngus - neboli Velikonoční pondělí symbolizuje probuzení přírody k životu a očištění zimní špíny :).Mezi
tradice patří polévání žen a dívek vodou. Proroctví říká, že nevěsta, která bude nejvíce politá vodou, se brzy vdá. V
Polsku muži nešlehají ženy.

Zajíček - hra založená na skrývání dárků.
Některé z těchto tradic se dodržují dodnes…

Řkj D1
Renata Koziarzewska

Od lopaty k tabletu
Když jsem v 80. letech minulého století začal vařit, vybavení kuchyně bylo trochu jiné.
V hotelích jsme měli elektrické trouby s regulací 1 až 3 nebo ty nejmodernější měly stupnici 1 až 10.
Kamna byla plynová s velkými hořáky.
Na horách, kde nebyl plyn, se topilo uhlím a dřevem. Když jsem potřeboval něco upéct, musel jsem
kamna pořádně rozpálit a regulace, ta byla zábavná! Přestat topit nebo přiložit mokrá polena a tím zmírnit
plamen.
Na vojně jsme měli varné kotle jenom na tuhá paliva.
Uteklo několik pátků a do kuchyně se dostaly grily, mikrovlnné trouby a kamna se sklokeramickou
deskou, později pak indukce.
Dnes už jsou kuchyně vybavené varným kotlem s ovládacím panelem, který mohu ovládat přes mobil.
Časové nastavení zapne program a kotel si sám napustí potřebné množství vody. Když se začne vařit,
program sám ohlásí, vlož suroviny, po uvaření sám ukončí program a ohlásí konec programu. Ušetří čas,
pracovní sílu a spoustu energie.
Dnešní moderní konvektomaty jsou na takové vysoké úrovni, o které se nám dříve ani nezdálo. Jsou
připojeny na Wi-Fi, a proto skleněné dveře slouží jako velký tablet, na kterém naleznete recepty a
potřebné programy. Jsou plně automatické. Stačí najít požadovaný recept a vložit suroviny nebo maso.
Sám reguluje teplotu a celý varný proces. Ty nejlepší po dokončení programu samy zachladí suroviny
nebo dokonce zamrazí. Absolutně sterilní prostředí!
Začal jsem vařit s vařečkou a lopatou a dnes mám vařečku a tablet.
Co asi bude v roce 2050?
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S jakou technologii budou připravovat obědy v Isolitu-Bravo?
Ladislav Dolejš
šéfkuchař Jablonského Gurmánu
a také
showman z našeho pořadu Vaříme s Láďou

Korálek kněze nečiní - Kołnierza kapłana nie robi
Děkuji Láďovi za hezký příspěvek i za tak trochu výčitku, obsaženou v závěru. Láďa chce možná naznačit,
že v Kuchyni IB (tedy v Jablonském Gurmánu, zkratkou JG) nemáme nejmodernější popisovanou techniku.
Investovali jsme sice do vaření dost, ale mobilem a internetem zařízení neovládáme.
Takže, Láďo, děkuji za nah
rávku a pokusím se vysvětlit náš náhled na nejmodernější technické hity.
Staré přísloví praví, že Kolárek kněze nečiní (po polsku Kołnierza kapłana nie robi).
Naše firma známá a pověstná rychlými a mnohdy až neuvěřitelně vysokými investicemi, které činíme
většinou citem, bez pořádného ekonomického rozboru a oponentury, což by u velkých akciových společností bylo
nemyslitelné. Někde ale přece jenom hranice leží a nemůžete kupovat každý výstřelek moderní doby. Jednak
byste zkrachovali a navíc by vám to ani nic lepšího nepřineslo – protože Kolárek kněze nečiní. Samotná technika a
výstřelky technické módy už vůbec vám ještě úspěch nezaručí.
Myslíte si snad, že když kupříkladu manažeři SaM (Sales and Marketing) dostanou mobily 5G a k nim
chytré hodinky s internetem, že budou projekty řízeny lépe? Že budou zákazníci spokojenější?
Nedávno mi můj známý, který má zetě generálním ředitelem významné automobilky, vyprávěl, jak sedí
v sobotu u večeře a zeťoví-řediteli -pípají chytré SMS od umělé inteligence:- V sekci B 53 došly obaly! -Za dvě
minuty další: -V sekci A 18 dojdou za dvacet minut trubky! - a za malou chvíli: - V sekci C 12 nepřišel Peterka do
práce! – „Stando, Stando“, říkal můj známý svému zeťovi, „myslíš, že ti to k něčemu je? A jak dlouho to chceš
vydržet?!“ A k bližším věcem: Myslíte si, že tomu, kdo trpí nadváhou (česky řečeno, je moc tlustý), stačí si pořídit
chytré hodinky, co počítají kroky versus kilojouly a hlásí vám, co ještě dnes můžete sníst? No, bohužel, tak
jednoduché to není. Asi se dotyčný musí přestat tolik cpát, jadrnou češtinou by se to řeklo ještě jinak. A to za něj
chytré hodinky neudělají…
Sečteno podtrženo: Ne každý výstřelek moderní doby je užitečný a už vůbec ne každý je ekonomicky
zdůvodnitelný a návratný. Moderní techniku jednoznačně ano – troufám si říci, že jsme v tom mezi firmami
průkopníky – nicméně takovou, která není drahou hračkou.
A – někdy bývá dobré se ve firemních záležitostech poradit s laikem zvenčí. Když jsem se zeptal své
manželky, zda by snad domů chtěla sporák ovládaný mobilem s internetovými recepty na skleněných dveřích
trouby, tak víte, co mi řekla?!
A k internetovým aplikacím a novinkám ještě z vedlejšího, ale souvisejícího soudku: Jednou navštívil náš
Den otevřených dveří / 2012/ hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a koupil si na místě Motúčko. A
přítomným novinářům k tomu řekl:
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Blesk – 31.8.2012
Kvido Štěpánek

Budoucnost IB
Jaká je budoucnost naší firmy v horizontu 5 – 10 let? To je otázka, která, předpokládám, někdy napadla každého
z nás.
Upřímně řečeno, bez další robotizace, automatizace (a to nejen ve výrobě), zavádění nových technologií, nákupu
lepších strojů a přístrojů, to vše vedoucí ke zvýšení produktivity a snížení lidské práce, se to neobejde. Jinak naše
budoucnost bohužel nebude příliš růžová.
K tomu je nicméně potřeba, aby si toto uvědomila většina z nás a nesnažilo se nás k tomu „dokopat“ pouze
několik jedinců (myšleno ředitel).
A jak jsem již výše zmínil, toto se netýká pouze výroby, ale i kanceláří – finanční účtárnou počínaje, přes nákup,
logistiku, kancelář manažerů, ŘKJ, samozřejmě také údržby, kuchyň …
V kontextu výše zmíněného značně komicky působí článek Ládi Dolejše z kuchyně, který v něm vychvaluje
technické vychytávky současné gastronomie. Nenápadným ironickým popíchnutím se ptá, jak se bude vařit
v kuchyni IB v roce 2050, ale již zapomíná na to, že na pravidelnou otázku při poradách Jablonského Gurmána:
„Jaké nové zařízení potřebujete koupit?“ se nám dostává odpovědi ve formě hrobového mlčení. A že se loni nebo
předloni nakoupil program sloužící k výpočtu potřebných surovin a k jejich odpisu, který ušetří 30 minut práce
provozní kuchyně denně a který doposud nefunguje, protože nebyl „nakrmen“ potřebnými daty, to také nikoho
z kuchyně nezajímá.
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Ne, nevzal jsem si lidově řečeno na paškál pouze kuchyň – ono to bude stejné ve všech odděleních – v nákupu se
sice snažíme o automatický nákup, ale zatím zůstalo spíše u pokusů. Ve finanční účtárně se sice pomalu pod
nátlakem levice i pravice  dostáváme k automatickému příjmu faktur a jejich nahrání do systému, ale k úspěchu
je ještě hodně daleko. O dodácích a automatických příjmech na druhé straně firmy se raději nezmiňuji, to je ještě
v plenkách.
SAM by si nějaké zproduktivnění práce také určitě zasloužil a takto bych mohl pokračovat celou firmou.
Uvedu dva postřehy z posledních týdnů, které, myslím, mluví za vše.
Nedávno jsem měl možnost setkat se s nejvyšším ředitelem nadnárodní firmy, která má závody po celém světě
včetně České republiky (Indie, Mexiko, Maroko, Polsko, Čína, Německo, USA) a zaujala mě jeho poznámka o tom,
že jejich výrobní závod v České republice je nejdražší ze všech jejich firem. A že zaměstnanci v jejich českých
závodech jsou tak trochu zkostnatělí v porovnání s jinými národy, nehledají potřebná řešení problémů, nejsou
proaktivní, ale na druhou stranu stále chtějí nějaké benefity, … K čemu to může vést? To je jednoduché – i přes
skoro 150 letou historii firmy jednou (a možná brzy) přijde situace, že firmu v ČR zavřou a přestěhují ji třeba do
Moldávie.
Druhý postřeh – japonská firma zaměstnávající v ČR cca 2000 lidí, do které budeme brzy dodávat i my. Vyššími
manažery jsou tam pouze Japonci, Čechům jsou svěřeny maximálně střední manažerské pozice. Po výrobě tam
jezdí automatické, předem naprogramované vozíky bez obsluhy, které vozí materiál k linkám. Na mou otázku:
„Kolik máte dodavatelů plastů?“ byla odpověď: „Tři. Japonce sídlící nedaleko, jednu českou a jednu polskou firmu.
Ale ti Japonci jsou dobří. Pokud máme problém, přijedou, a dokud to nevyřeší, tak prostě neodjedou.“
Takže jak zní odpověď na moji úvodní otázku?
O naši firmu nemusíme mít strach, pokud se ztotožníme s výše uvedeným a budeme se o to všichni maximálně
snažit.
Petr Bodlák

Jaka jest przyszłość naszej firmy w horyzoncie 5-10 lat? To pytanie, które, jak przypuszczam, nurtuje
czasami każdego z nas.
Szczerze mówiąc, bez dalszej robotyzacji, automatyzacji (nie tylko w produkcji), wprowadzania nowych
technologii, zakupu lepszych maszyn i urządzeń, wszystkiego tego, co prowadzi do zwiększonej
produktywności i zmniejszenia ludzkiej pracy, bez tego się nie obejdzie. Niestety, nasza przyszłość nie
będzie zbyt różowa.
Do tego konieczna jest niemniej jednak potrzeba, aby większość z nas sobie to uświadomiła i nie
próbowano nas do tego „dokopać” tylko kilka osób (myśl dyrektora).
I jak już wspomniałem powyżej, nie chodzi tu tylko o produkcję, ale także o biura - od księgowości
finansowej zaczynając, przez handel, logistykę, kierowników biur, menadżerów, ŘKJ, a także
pracowników konserwacji i kuchni.
W kontekście powyższego ma dość komiczne znaczenie artykułu Ládi Dolejše z kuchni, który chwali w
nim techniczne gadżety współczesnej gastronomii. W niepozorny, ironiczny sposób pyta się, jak się
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będzie gotować w kuchni IB w 2050 roku, ale już zapomina o tym, że na regularne pytanie przy
zebraniach Jablonského Gurmána: Jaki nowy sprzęt potrzebujecie kupić? ” otrzymujemy odpowiedzi w
formie głębokiego milczenia. A że w zeszłym roku czy przed rokiem zakupił program do obliczenia
wymaganych surowców i ich odpisywania, który pozwala zaoszczędzić 30 minut pracy kuchennej
dziennie, a który do dnia dzisiejszego jeszcze nie działa, ponieważ nie został „nakarmiony” niezbędnymi
danymi, to nikogo w kuchni nie interesuje.
Nie, nie wziąłem mówiąc kolokwialnie za przykład tylko kuchni – tak samo będzie na wszystkich działach
- podczas dokonywania zakupów staramy się o zakup automatyczny, ale do tej pory pozostaje to raczej
tylko próbami. W dziale księgowości finansowej, pod presją zarówno lewicy, jak i prawicy pomału
dostajemy się do celu, automatycznego otrzymywania faktury i przesyłania ich do systemu, ale wciąż są
one dalekie od sukcesu. Z drugiej strony, nie wspominam o dostawie i automatycznych przychodach
firmy, to wciąż jest w pieluchach.
SAM z pewnością również bym zasługiwał na pewne ulepszenie produktywności pracy, a tak mogłoby
być to kontynuowane na całą firmę.
Przedstawię dwie obserwacje z ostatnich tygodni, które moim zdaniem mówią same za siebie.
Niedawno miałem okazję spotkać się z najwyższym dyrektorem międzynarodowej firmy, która ma
fabryki na całym świecie, w tym w Czechach (Indie, Meksyk, Maroko, Polska, Chiny, Niemcy, USA, ..) i
zainteresowała mnie jego uwaga o tym, że ich zakład produkcyjny w Czechach jest najdroższy ze
wszystkich ich firm. I że pracownicy w swoich czeskich wyścigach są nieco sztywni w porównaniu z
innymi narodami, nie szukają potrzeby rozwiązań problemów, nie są proaktywni, ale z drugiej strony
ciągle chcą dostawać jakieś benefity … Do czego to może prowadzić? To proste - pomimo prawie 150
letniej historii firmy (a może i wkrótce) pojawia się sytuacja, że firmę w Czechach zamkną i przeniosą do
Mołdawii.
Druga obserwacja - japońska firma zatrudniająca około 2000 osób w Republice Czeskiej, do której
wkrótce będziemy dostarczać i my. Starsi menedżerowie to tylko Japończycy, Czechom powierzono
maksymalnie stanowiska kierownicze. Po produkcji tam jeżdżą automatyczne, wcześniej
zaprogramowane wózki bez nadzoru, które przewożą materiały na linie produkcyjne. Na moje pytanie:
„Ilu macie dostawców tworzyw sztucznych?” Odpowiedź brzmiała: „Trzech. Japońców , zlokalizowanych
w pobliżu, jedną czeską i jedną polską firmę. Ale ci Japończycy są dobrzy. Jeśli mamy problem, przyjadą, a
dopóki go nie rozwiążą, to nie odjadą,”
Jak więc brzmi odpowiedź na moje pytanie wstępne?
O naszą firmę nie musimy się martwić, jeśli utożsamiamy się z powyższymi wytycznymi i dołożymy
wszelkich starań, aby je realizować.
Petr Bodlák
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Myslivost očima Aleše Hrdiny
Vážení spolupracovníci,
využívám této možnosti k prezentaci mého velkého koníčka - české myslivosti.
V krátkosti bych vám chtěl přiblížit situaci, ve které se v současné době nachází, co je vlastně jejím skutečným
posláním a jak je v současné době zkresleně předkládána veřejnosti.
Téměř tisíc let trvá a vyvíjí se činnost, česky tak výstižně nazývaná myslivost. Za uplynulou dobu její existence bylo
vytvořeno bezpočet hospodářských, společenských a kulturních hodnot.
Přesto se v současnosti objevuje nemalé množství jedinců a společenských iniciativ, které burcují celou společnost
proti myslivcům a jejich činnosti v přírodě a mnohdy volají po úplném zákazu této činnosti. Jejich aktivity se
časově vymezují pouze na posledních několik desetiletí, přesto sebevědomě chtějí rozbíjet to, co se tvořilo a
ověřovalo lidmi po tisíciletí.
Je smutnou skutečností, že dnes velká většina občanské společnosti o smyslu myslivosti a lovu tak málo ví.
Sdělovací prostředky veřejnost informují o myslivosti, jen pokud se stane nějaká tragédie nebo někdo z myslivců
poruší zákon nebo mez dobrého chování. Je to naprosto stejné, jako kdyby informace o motorizmu představovaly
jen zprávy o nehodách a o chování neukázněných a podnapilých řidičů. Smutnou realitou je bohužel i to, že se
obecně snižují znalosti o přírodě, zoologii a myslivosti u většiny občanů.
Hlavním posláním myslivosti a myslivců je ochrana, chov, péče o zvěř, ochrana životního prostředí, zlepšování
úživnosti honitby, přikrmování, napájení, péče o zdravotní stav, umělý odchov zvěře a regulaci zákonem
povolených predátorů. V dnešních změněných životních podmínkách se zvěř bez péče myslivců neobejde a
některé druhy zvěře by tu už ani nebyly.
Co se vlastního lovu týče, dovolím si v této souvislosti citovat jednoho z velkých českých velikánů, a to Jana
Wericha, který v rámci jednoho svého jadrného moudra pronesl: „Lov a zabíjení není totéž a ti, kdo si to pletou,
jsou volové.“
Lov je přirozenou vlastností člověka a kultivoval se po dlouhá tisíciletí. Je nutný k regulaci zvěře, která se přemnoží
a nemá přirozených nepřátel. Myslivci loví podle svých zásad a etiky tak,aby utrpení zvěře nebylo žádné nebo
minimální.Skutečným utrpením pro zvěř je štvaní a strhávání zvěře pytlačícími psy (mnohdy se jedná o březí
bezbranné samice,mláďata a zvěř oslabenou zimním strádáním.)Zabíjení bez důvodu a ze záliby je
zvrácenost,která v myslivosti nemá místa.
Schválený, plánovaný lov přináší lovecké zážitky, zvěřinu, trofeje, popř. kožešiny. Ale pozor! Myslivci mají
minimální hmotné požitky z lovu zvěře. Odměnou za vykonané brigády je radost z lovu, pobytu v naší krásné
přírodě a případně trofej jako upomínka na úspěšný lov. Náklady na výkon práva myslivosti u jednotlivce vysoce
překračují penězi měřitelný užitek z možnosti lovu a případné naturálie.
Myslivost se musí dělat srdíčkem. A ti, kteří to pojali, že z toho budou mít nějaké hmotné statky, ti již mezi námi
dávno nejsou.
Určitě stojí za zmínku, že myslivci mohou lovit jen tolik, kolik jim umožní plán lovu, kontrolovaný státní správou.
Jedinou výjimku dnes tvoří divočáci z titulu zavlečeného moru prasat do naší republiky. Řádně zpracovaný plán
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lovu zajišťuje, aby myslivci nelovili více, než je třeba, a méně, než je nutné, což každoročně dokládají ulovenými
trofejemi na hodnotitelské výstavě. Lovci, kteří ulovili chovný kus, jsou potrestáni.
V každé lidské činnosti se setkáme se selháním jedinců. Proto cílem myslivecké organizace je vychovávat odborně
fundované členy s patřičnou mysliveckou morálkou a právním vědomím, abychom dokázali čelit tlaku společnosti
na nás, myslivce.
Je ovšem zajímavé, že na mysliveckých táborácích, mysliveckých zábavách a posledních lečích je doslova narváno
a hrnce a pekáče se zvěřinou po několika málo hodinách zejí prázdnotou. Tak alespoň zde u veřejnosti bodujeme!
Naše společné úsilí a spolková činnost směřuje k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků i do budoucnosti.
Závěrem chci říci, že výrazný podíl myslivců je v oblasti kultury. Myslivost byla, je a bude inspirací pro malíře,
sochaře, básníky, spisovatele a hudebníky. Dokladem toho jsou Matyáš Braun, Leoš Janáček, Josef Lada, Mikoláš
Aleš, Karel Čapek, Alois Jirásek, Josef Kajetán Tyl, Karel Purkyně, Bedřich Smetana a mnoho dalších.
Proto byla myslivost s ohledem na svoji dlouhou historii, význam a společenské postavení na počátku roku 2012
zapsána na oficiální Seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky.
Věřím, že tato moje krátká informace přispěje k lepší orientaci a objasnění úlohy myslivce a mysliveckých spolků
jak v přírodě, tak v naší občanské společnosti.
Aleš Hrdina

Návrat do dětských let aneb za nás bylo líp
Když jsem dostala možnost napsat do „Občasníku“, dlouze jsem přemýšlela, čím bych mohla přispět, aby byl
článek alespoň trochu zajímavý. Poté mě náhle napadlo vrátit se do dětských let…
Návrat do dětských let - resp. většinou bezstarostných let -. Vyrůstali jsme, aniž bychom museli činit nějaká
zásadní rozhodnutí. Dospělí nám často bránili nést tíhu zodpovědnosti a rozhodovali za nás. Načež jsme si jako
děti říkaly- „až já budu dospělá, udělala bych to jinak.“ Chceme být rychle dospělí, abychom mohli sami
rozhodovat.
A poté zase zjišťujeme, jak ten život rychle letí, a radši bychom se vrátili zpátky do dětských let a leckterá
rozhodnutí bychom udělali i jinak. Po třicítce život začíná letět závratnou rychlostí, a to nemluvím o tom, když
přijdou děti a rodina. To je pak pořádný fičák. 
Pokud se myšlenkami vrátím na základní školu, učitelů jsme si vážili a respektovali je,i když jsme je všechny zrovna
v lásce neměli. Samozřejmě teď na ně rádi vzpomínáme. Když jsme ve škole udělali nějakou lumpárnu, dostali
jsme jednu výchovnou nebo za uši a doma se radši nezmiňovali, neboť bychom dostali znovu. Alespoň za nás to
tak bylo a starší generace se mnou bude jistě souhlasit.
V dnešní uspěchané, hektické době učitelům vůbec nezávidím. Nemůžou dětem skoro nic říct, vytknout, aniž by si
doma nepostěžovaly. Rodiče pak málem běží do školy, co si to učitel dovoluje, že jejich dítě by toto nemohlo přeci
udělat.
V poslední době se také děti hodně šikanují, jelikož se hodnotí podle toho, co mají na sobě, jak vypadají, jaký mají
mobilní telefon, kde byly na dovolené atd. Za nás takové možnosti nebyly a jsem za to ráda, protože jsme si
dětství pořádně užili. Rodiče se o nás nemuseli tolik obávat. Byli jsme od rána do večera venku, a to nás museli
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domů spíš nahánět. Dnes je to pravý opak, rodiče děti musí nutit, aby šly ven. Dnešní mládež nemá vůbec žádný
ostych na veřejnosti hovořit sprostě, kolikrát to jsou výrazy a slova, že koukám i já. A to už nějaký věk mám! Asi
šest let jsem pravidelně jezdila vlakem do práce Hradec Králové – Letohrad, takže o zážitky z cest jsem obohacena.
Závěrem chci jen dodat, že doba a společnost, ve které žijeme a vychováváme děti pro další generaci, se hodně
změnila. Ať se jedná o techniku, vědu, kde člověk udělal veliký pokrok. Také bychom se měli vrátit zpět a
přehodnotit své nároky a potřeby na život. Lidé by se měli začít zase k sobě slušně chovat, nebýt na sebe tak zlí,
nezávidět si a mít se rádi takoví, jací jsou.
Musíme se naučit žít s tím, co máme, ne s tím, co nemáme a co nám chybí.

M. Kyralová
Kontrola D1

Multifunkční recepční
Jak jistě všichni víte, pracuji v naší firmě na pozici recepční. A to již osm měsíců!!  Páni, to to letí!!!
Tato práce se mi moc líbí a dělám ji s radostí a odpovědností. Je to činnost mnoha tváří a velmi mě
baví.:-)
Co už ale možná málokdo ví, je to, že za tuto dobu jsem měla možnost poznat i práci na jiných pozicích
ve firmě, a to formou výpomoci. Např. ve skladu D5, kdy před Vánocemi bylo třeba pomoci kolegům
nejen s balením obchodního zboží pro zákazníky, ale také se skládáním zboží z kontejnerů . Já osobně
jsem s kolegy skládala kamion s vysavači a kávovary. Žádná ulejvárna to opravdu není, musím říci, že je
to docela makačka! :-)
Jako další možnos vyzkoušet si i jinou práci ve firmě jsem dostala v těchto dnech v Kuchyni.
Kolegové potřebují pomoci – kdo pomůže? - Recepce!
A jak to tak bývá, náš pan personalista všechno o spolupracovnících ví, a tak mu neuniklo, že mám
vystudovaný obor - kuchař číšník, navíc mám dost praxe právě z kuchyně.
Žádost o pomoc jsem i přes oslabení týmu na recepci přijala a do kuchyně jsem na týdenní výpomoc
nastoupila.
Oprášila jsem znalosti a pustila jsem se do díla. Podílela jsem se na přípravě a vaření snad všech jídel.
Vařila jsem pro vás knedlíky houskové a bramborové, koblížky, sekanou, steaky atd.
Závěrem mohu říci, jsem ráda za to, že jsem pomohla firmě na více pozicích a že jsem si vyzkoušela i
jinou práci než službu na recepci. Širší kvalifikace není nikdy na škodu.
Uvědomila jsem si, že každá činnost ve firmě je důležitá pro její bezproblémový chod a prosperitu.
Pokud je nutné někde ve firmě pomoci, tak je zapotřebí se tomu nebránit a zkrátka pomoci - děláme to
přece nejen pro prospěch celé firmy, ale i pro sebe samé.
Dobře fungující firma je vždy o lidech, kteří chtějí a mají chuť pracovat a vytvářet nové hodnoty.
Čas ukáže, které pozice ve firmě si ještě vyzkouším.:-)
S přáním pěkného dne
Lenka Šťastná
Recepce
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ŽILI MEZI NÁMI
čp.186 –

Auerovi

Poblíž budovy sokolovny, v ulici Aloise Hanuše, stojí dům postavený Janem
Mikulou.
Na začátku 30. let minulého století nemovitost koupil Emerich Štěpán
Auer, jedna z nejvíce kontroverzních osobností našeho města (v prvním
poschodí provozoval svoji zubní ordinaci).
Emerich Štěpán Auer se narodil 26.prosince 1896 v obci Přívoz (dnes
součást Moravské Ostravy) v rodině úředníka dráhy Huga Auera a jeho
ženy Julie, rozené Kubinové. Na začátku 20. let 20.století byl zaměstnán
v Náchodě jako zubní technik. Zde poznal i svoji ženu Miloslavu, dceru
Antonína a Anny Vítové (svatba 29.října 1921).
Rodina se v průběhu 20. let rozrostla o syny Gerharda (1925) a Erika
(1929).
Později se Auerovi přestěhovali do našeho města. Emerich Auer se záhy zapojil do kulturního a společenského
života – stal se členem českých spolků a činným byl i v tělovýchovné jednotě Sokol (hrál v sokolské kapele).
Nedalo se předpokládat, že by se při sčítání lidu v roce 1930 přihlásil k jiné národnosti nežli české.
O to větší překvapení bylo, když se po obsazení zbytku českých zemí 15.března 1939 přihlásil k německé
národnosti a poté vstoupil do služeb Sicherheitsdienst ( SD, bezpečnostní služba) v Hradci Králové. Při rozmluvách
se svojí ženou uvedl, že mu tato služba byla přikázána pro znalost českého jazyka.
Jeho synové studovali do konce školního roku 1941 na českých školách (obecná a měšťanská škola v Jablonném
nad Orlicí, reálné gymnázium v Kostelci nad Orlicí), poté navštěvoval mladší Erik německou školu v Moravské
Ostravě a starší Gerhard byl přijat na německou konzervatoř v Praze.
Pověst Emericha Auera značně utrpěla. Až do konce svého života 29.března 1944 se stal jedním z obávaných
obyvatel města.
Po válce se snažili četníci přijít na jméno jeho informátora, ale jejich vyšetřování časem uvízlo na mrtvém bodě.
Jeho žena Miloslava Auerová byla vyšetřována pro provinění proti národní cti (hrozilo jí odsunutí do Německa).
Při výslechu uvedla, že byla vždy vychovávána jako Češka (českých věcí se vždy zastávala), německy neumí. O tom,
že byla zapsána jako říšskoněmecká občanka, nevěděla, její muž to udělal bez jejího vědomí. Podle výslechu to
zjistila na začátku 40. let, kdy jí muž sdělil „ Já jsem Němec a samozřejmě i ty a děti patříte ke mně.“
Po osvobození si v listopadu 1945 Miloslava Auerová podala žádost o zpětné udělení československého státního
občanství a k její žádosti se připojili i její synové. Zároveň MNV přiznal rodině československé potravinové lístky.
V dubnu 1946 byla předvolána k výslechu na místní stanici SNB, ale její případ převzala Oblastní úřadovna státní
bezpečnosti v Hradci Králové v roce 1947. Miloslava Auerová nakonec nemusela opustit republiku, společně se
svojí matkou dožila v čp.186.
Mladší syn Erik se vyučil číšníkem (chata Suchý vrch, pracoval v hotelu Paříž v Hradci Králové) a později žil v Týništi
nad Orlicí.
Starší syn Gerhard byl hudebně nadaný. První hudební krůčky zvládl u soukromé učitelky Marie Junkové. Za války
v letech 1940 – 1945 studoval pražskou konzervatoř – klavír u Eugena Kalixe, skladbu u Fidelia Finkeho, dirigování
u Josepha Keibertha a Antona Nowakovského. Později studoval v Drážďanech a od října 1945 státní konzervatoř
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v Bratislavě – kompozici u Eugeně Suchoně a u Alexandra Moyzese, dirigování u Kornela Schimpla. V roce 1947
úspěšně dokončil studia na konzervatoři v Bratislavě a rok nato byl zaměstnán v Slovenském národním divadle v
Bratislavě jako korepetitor, později se stal dirigentem baletu.
Koncem roku 1950 mu nabídl, co by talentovanému uchazeči, dirigentskou taktovku Ladislav Holoubek
v nastudování současné bulharské opery Momchil od Lubomíra Pipkova. Prvním samostatným nastudováním
hudebního díla byl celovečerní balet Sergeje Sergejeviče Prokofieva Popoluška. V 50. letech nastudoval ve SND i
balety od Borise Vladimiroviče Asafjeva (Plameny Paříže), Petra Iljiče Čajkovského (Labutí jezero, Louskáček),
Reinholda Gliera (Rudý mák), Léa Delibese a Alexandra Abramoviče Krejna.
Prvním nastudováním opery na půdě SND v Bratislavě byla Smetanova Hubička (1952). Od druhé poloviny 50. let
dostal další příležitosti (Mozartovu Figarovu svatbu a Dona Juana, Verdiho Traviatu, Auberovo Fra
Diavolo,Wagnerova Bludného Holanďana a další).
Umělecky vyrůstal vedle takových dirigentů, jako byli Ladislav Holoubek, Tibor Frešo a J. V. Schöffer. Během své
umělecké dráhy nastudoval přes 80 operních děl (Puccinniho Manon Lescaut, Rossiniho Italku v Alžíru,
Mascagniho Sedláckou Čest, Offenbachovy Hoffmannovy povídky, Verdiho Aidu a Nabucco, Händlova Xerxese,
Čajkovského Evžena Oněgina, Beethovenova Fidelia, Wagnerova Lohengrina, Straussovu Salome atd.) a
oddirigoval přes 2500 představení nejen v Bratislavě, ale i v turecké Ankaře, v německých městech Berlín,
Drážďany a Lipsko a taky v Praze.
Jeho pedagogická činnost byla spjata s Vysokou školou múzických umění v Bratislavě. Společně se svými žáky
připravil více než 20 absolventských představení – mezi nimi Noc v Benátkách, Netopýr, Madam Dubarry.
Nezanedbatelná byla jeho spolupráce s Československou televizí v Bratislavě, kde se podílel na filmové realizaci
opery Jana Levoslava Belly Kovář Wieland a dalších operních představení.
Méně známá je jeho skladatelská činnost. Marián Jurík ji v knize 100 slovenských skladateľov hodnotí
následujícími slovy: „Ako skladateľ vyrastal z česko-nemeckých postromantických tradicií a konvencií. Skladateľsky
se Auer najvýraznejšie prejavil ako autor vokálnej hudby (miniopera Spoveď Dona Juana, Tri piesně na texty
J.Jesenského apod.), ako i v drobných inštru-mentálnych formách. Jeho hudobná reč asimilovala roznorodé štýlové
a štylistické prvky, blízká mu bola predovšetkým programovosť hudobných námetov. V nej sa prejavil ako
spontánny a emotivny skladateľ.“
Pro Podorlický dětský pěvecký sbor v Jablonném nad Orlicí napsal dvě zpívané skladby, které byly nacvičeny a
s úspěchem interpretovány.
Během osobního volna jezdil do města svého mládí – do Jablonného nad Orlicí.
Jablonské veřejnosti se představil v 70. letech jako jeden z účastníků kompono-vaného večera s názvem Koncert
jablonských profesionálních hudebníků a rodáků.
Vzdálen daleko od uměleckého života v Bratislavě jsme ho mohli potkávat oblečeného jako obyčejného člověka –
turistu. Zázemí našel v domě čp.186 nejdříve u své matky, později po prodeji domu měl pronajatý pokoj od pana
Miroslava Bitengla.
V polovině 90. let 20.století zasáhla do života Gerharda Auera nemoc, která přerušila jeho uměleckou a
pedagogickou činnost.
V pátek 25.listopadu 2002 oznámila TASR zprávu o smrti známého hudebního skladatele a dirigenta opery SND.
Poslední rozloučení s Gerhardem Auerem proběhlo v historické budově Slovenského národního divadla
v Bratislavě 27.listopadu 2002.

Pavel Kalous, Mlýnská 545, Jablonné n.O.
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15. březen 1939 jako memento pro naši dobu.
10. březen - výročí povstání Tibetu
V nedávné době jsme si připomněli osmdesáté výročí okupace zbytku českých zemí nacisty a následný vznik
protektorátu Čechy a Morava. Historické souvislosti byly jistě náležitě a dostatečně připomenuty v naší
veřejnoprávní televizi. Pro mě však představují tehdejší bezesporu velmi smutné a tragické události veliké
memento do dnešních dnů.
Naše země se stala terčem agrese mocnějšího souseda, aniž by naši spojenci, zejména pak Francie, nějak
protestovaly, přestože mnichovská dohoda jasně deklarovala, že se jedná o Hitlerův poslední územní požadavek.
V této souvislosti zkrátka nelze nevidět podobnosti s nynějšími událostmi na východní Ukrajině a na Krymu. Neříká
snad vládce Kremlu Putin podobné, možná více zastřené fráze? Nemlčí Západ stejně jako tehdy?
Bojím se, že na všechny otázky existuje jen kladná odpověď. Co s tím? Když světoví i naši státníci selhávají,
nezbývá nám nic jiného než jen v duchu Masarykova ona drobná každodenní práce s cílem co nejvíce pomoci
obětem. Pokud bychom šli příkladem a přidali se další a další, již by se tím světoví hráči třeba někdy příště
zabývali. Kdo jiný než Češi, kteří se v minulém století stali opakovaně cílem agrese, by měli pomáhat? Co tedy
děláme?
Jsem velmi ráda, že mohu říci, že pracuji ve firmě, která si je vědoma i svého, byť v celosvětovém kontextu možná
bezvýznamného, podílu na oné pomoci. Posílání konvojů kamionů s pomocí na východní Ukrajinu pokládám za
nejvyšší důkaz oné solidarity. Je jen velká škoda, že se k nám zatím nepřidalo více firem. Zřejmě by si měly sáhnout
do svědomí…
10. března jsme si též připomněli šedesáté výročí povstání Tibetu proti čínské okupaci. Jsem moc ráda, že i
tentokrát naše firma nemlčí, ale vyvěšením tibetské vlajky se připojuje ke stovkám a tisícům dalších institucí nejen
v ČR. Toto byť symbolické gesto má v sobě obsaženo mnohé. Poselství, že v tom nejsou sami, je snad to
nejdůležitější. O to více mě také těší, že vlajka dokonce vlaje, dle zpráv syna, již na některých budovách základních
škol a žáci se chtějí o těchto souvislostech dozvídat více.
Také proto věřím, že i díky mladé generaci 15. březen 1939 a jeho myšlenkový odkaz spojený se zradou všech a
žádnou pomocí od nikoho se již nikdy nebude alespoň v našich šířkách opakovat, přestože aktivita našich předních
politiků něčemu takovému zatím úplně nepřeje. Naše zkušenost nás přesně v duchu aktivit Václava Havla přímo
nutí poukazovat na porušování lidských i mezinárodních práv a upřednostňovat je před někdy možná sobeckými a
v konečném důsledku krátkozrakými zájmy obchodními.

Hana Luxová, servis
A redakce dodává:
Dovolujeme si podotknouti, že ty stovky a tisíce organizací se přidaly k nám

..., nikoliv my k nim.

Poté, co tento významný den zevšednil, je spousta rádoby hrdých příznivců, jak už to v Česku bývá…
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My jsme byli skutečně mezi prvními průkopníky, když se to ještě „vůbec nenosilo“, a můžeme říci, bylo
to protistátní. Na to jsme moc pyšní!
V podnikání to bylo totiž na obtíž, ale my jsme věděli, že to má mnohem větší význam, než se zavděčit
tichému souhlasu s Hradem…
Když jsme před lety sháněli tibetskou vlajku, bylo to téměř nemožné! Vyvěsit ji, bylo v mnoha očích
bláznivé. A dnes? Najednou je to normální a výhodné…
Poznámka redakce .

OSUDNÝ DEN - 15. BŘEZEN 1939
PŘED 80 LETY OBSADILI NACISTÉ ČESKOSLOVENSKO
Osud Československa po Mnichovu /29.9.1938/ rychle spěl ke smutnému konci.
V noci ze 14.-15.3.1939 v Berlíně byl prezident E.Hácha donucen hrubým násilím Hitlera k podpisu potupné
smlouvy. Pokud ji nepodepíše, bude Praha bombardována německými letadly, a bude-li německé armádě, která
následujícího dne překročí hranice, kladen odpor, má rozkaz zmasakrovat obyvatelstvo. Zhroucený Hácha nakonec
výhrůžkám podlehl a souhlasil s tím, že vůdce převezme český národ „pod svou ochranu“. Tolik síly však ještě měl,
že odpovědnost za tento čin vzal plně na sebe a nechal ze smlouvy vyškrtnout větu, že tak činí po dohodě
s československou vládou.
15.3.1939 ráno překročily německé jednotky hranice vlastně již neexistující republiky. V 9 hodin dorazila vojska na
Pražský hrad - kam už předtím večer přijel i samotný Hitler - dříve, než z Berlína dorazil unavený a zmatený
Hácha.
Byl vyhlášen protektorát Čechy a Morava jako součást velkoněmecké říše, která nad ním vyhlásila „svou
ochranu“.

Vítejte v protektorátním pekle!
A šestileté peklo může začít! Prezident sice plní
jakousi formální funkci, ale bez souhlasu
Němců nemůže vůbec nic. Parlament z minuty
na minutu neexistuje, stejně tak zahraniční
politika a vlastní armáda. Čeština se má stát
jazykem, který se nenosí. Kdo si chce
poslechnout národní hymnu, musí přetrpět její
německou verzi, kdo chce pracovat na
úřadech, musí od roku 1942 skládat zkoušku z němčiny. Další změnou pro obyčejné lidi bylo zrušení a zavedení
nových státních svátků a významných dnů. Přestaly se slavit narozeniny první hlavy státu TGM nebo vznik ČSR.
Místo toho se připomínalo vyhlášení protektorátu nebo narozeniny Hitlera…Židé jsou degradováni na odpad,
který nemá existovat. Bez cejchu v podobě žluté hvězdy nemohou ven, jejich vzdělání i vztahy jsou pod
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drobnohledem, majetek jim mizí pod rukama. Od roku 1941 jsou pak v masovém počtu odváženi do
koncentračních táborů. Později je počet českých židovských obětí, které nepřežijí holocaust, odhadován na
80 000.
Stejně špatně je na tom i ekonomika. V bankách si hoví říšští úředníci, kteří českou korunu podhodnocují, jak se
dá. Však prakticky není potřeba, všechno je na příděl. Už v září 1939 lidé mávají před obchody lístky a tajně se
modlí, aby měli v následujících dnech co jíst. Před Vánocemi je na příděl oblečení i obuv. Kdo se nebojí riskovat,
šmelí na černém trhu, kde jsou ale ceny několikanásobně vyšší. A kdo nechce ani to, ani ono, zkouší náhražky.
Namísto kávy se v některých domácnostech rozlévá cikorka, auta se „krmí“ dřevoplynem.
Německou panovačnost pocítí i studenti ve vysokoškolských posluchárnách. Diplom totiž netřeba. Na 15 172
studentů má prostě smůlu. Dostává obsílku a českou kotlinu mění za „arbeit“ pro Říši.

Jablonné a protektorát
V první den okupace -15.března 1939 – bylo Jablonné přítomnosti okupantů ušetřeno, neboť vojenské koloně
jedoucí od Šumperka se postavily do cesty sněhové závěje. Zato později, po celých dlouhých šest let, nevítaní hosté
projížděli městem často – ať už po státní silnici, či po železnici.
Zřízení protektorátu Čechy a Morava vedlo k tomu, že zákonným platidlem se vedle koruny stala i říšská marka,
přičemž kurs byl pro české obyvatelstvo stanoven velmi nevýhodně – deset korun za jednu marku. Označení
úředních budov a záhy i živností muselo být dvojjazyčné – německo-české. Osoby německé národnosti, jichž žilo
v Jablonném 19, což představovalo 0,9% místní populace, získaly zastoupení v městské radě.
Jablonné nad Orlicí, 2006, 1.vydání, str.42
protektorát = ochrana, záštita, stav závislosti jedné země na druhé, zpravidla násilím vynucená forma nadvlády
mocnějšího státu nad slabším
15.březen 1939 symbolizuje začátek nejčernější etapy novodobých českých dějin.
Etapu, která přinesla smrt 365 000 obyvatel Československa, morální ponížení i obecnou degradaci
demokratických hodnot.
František Hrubín – Jobova noc
„ Ach, Čechy krásné, Čechy mé!
Obraze rámu prastarého,
kolikrát vytrhli tě z něho,
že odprýskaly barvy tvé až po tmu hrobů.
A v den slavný znovu
pro zraky žárlivé
napjal tě rámař starodávný.
Ach, Čechy krásné, Čechy mé!“

Alena Šafářová
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Poděkování
Vážený pane řediteli,
dovolte, abych Vám jménem všech účastníků včerejšího
výletu vyjádřila upřímné poděkování.
Z exkurze ve Vaší firmě jsme odcházeli s krásnými zážitky.
Děkujeme Vám, že jste nám umožnil firmu navštívit a
poděkování patří i panu Žemličkovi, který se nám věnoval.
Provedl nás provozy (čistotu moc obdivovali ti, kteří
pracovali v brandýské Karose), všechno nám vysvětlil,
zodpověděl dotazy, zkrátka byl skvělý!
Byli jsme moc rádi, že jste nás přišel pozdravit a máme radost i ze společné fotky do naší kroniky. Děkujeme i za
bohaté občerstvení. To se nám ještě nikde nestalo a exkurzí jsme absolvovali již dost.
Ocenili jsme, že jste si na nás udělali čas, Vy i pan Žemlička. Víme, že oba máte své práce více než dost a vážíme si
toho.
Cestou domů jsme hodnotili tento výlet jako nejlepší a všichni se už těšili, jak o tom budou vyprávět ostatním na
našem pravidelném čtvrtečním setkání v klubu.
Přejeme Vám, i panu Žemličkovi hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě.
Za všech 15 spokojených seniorů ještě jednou děkuji.
Marie Drábková
Klub seniorů Brandýs nad Orlicí

44. festival trampských písní v Horním Jelení u Holic
K.F.T.P. neboli Kamarádi festivalu trampských písní je v současnosti spolek, parta přátel, převážně trampů, ale
hlavně lidí se vztahem ke klasické trampské písni, kteří se podílejí na přípravě a realizaci festivalu trampských písní
v Horním Jelení. Tento hudební festival, svým způsobem
velmi specificky zaměřený, se každoročně koná koncem
května na východě Čech, v malém městečku Horní Jelení,
obklopeném lesy v podhůří Orlických hor. Letos je to již 44.
ročník tohoto tradičního festivalu, jenž je svým zaměřením
ryze na trampskou píseň poslední svého druhu v Čechách a
na Slovensku, na nějž se sjíždějí trampové ze vzdálených
končin.
Naší stěžejní snahou není ovšem pouze samotný festival
trampských písní, přestože představuje nejpodstatnější a
celostátně známou aktivitu K.F.T.P.
Hlavním účelem naší činnosti je především snaha o propagaci a popularizaci určité části kulturního dědictví
národa, dědictví, kterým mimo jiné trampská píseň už způsobem svého vzniku, obsahem a formou bezesporu je.
Založili jsme také rozsáhlé Mobilní trampské muzeum a Trampské archivy (Archiv trampských osad, Archiv
trampských písní a mnoho dalších).
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Festival trampských písní je specificky zaměřen na klasickou
českou a slovenskou trampskou píseň. Je to víkendová akce,
kdy v pátek probíhá zapálení slavnostního festivalového
ohně, vztyčení festivalové vlajky a následná hudební
produkce dlouho do noci. Sobota je soutěžní, kdy se soutěže
může účastnit hudební skupina s minimálním počtem tří
členů, a to soutěžně nebo mimo soutěž. V soutěži se hrají tři
trampské písně, z nichž je povinná jedna, která byla složena
do r. 1950, dle vlastního výběru. Skupiny postupují ve dvou
předkolech formou hlasování diváků do užšího výběru, a
pokud se dostanou do finále, musí obměnit svůj repertoár. O
vítězi rozhoduje odborná porota složená z významných osobností trampingu a trampské písně. Vítěz je odměněn
věcnými dary a jeho jméno je vypáleno na putovní placku ke všem předchozím vítězům. V sobotu večer také
každoročně vystoupí hlavní host festivalu. V neděli dopoledne festival končí stažením festivalové vlajky.
Rádi přivítáme nové skupiny, které by si u nás chtěly zahrát (i třeba nesoutěžně). Přihlášku a veškeré informace
k festivalu, trampskému muzeu a archivům najdete na našem webu www.kftp.cz, najít nás můžete i na
Facebooku.
Zároveň bych vás jménem všech pořadatelů chtěla pozvat
na letošní 44. festival, který pořádáme poslední květnový
víkend na zelené louce U Nory vedle rekreačního zařízení
Radost v Horním Jelení na Pardubicku. Součástí festivalu je
bohatá tombola, dětský koutek, v hangáru vystavené
Mobilní trampské muzeum, které stojí za prohlídku. Letos
nás svojí návštěvou jako hlavní host potěší hudební skupina
B.P.T. ze Zlína. Občerstvení a hygienické zázemí je zajištěno
po celý víkend, ubytování je možné na pokojích v RZ Radost
nebo v chatkách. Posledních pár let nám počasí hraje do karet a věříme, že letos tomu nebude jinak. Pokud by ale
přece jen bylo, sobotní pódium a hlediště je zastřešeno. Jsme nezisková organizace, a proto páteční vstupné je
dobrovolné a vstupné na sobotní produkci činí lidových 150 Kč.
Jsme rádi za každého dobrého člověka, který nás poctí svojí návštěvou a společností.
S přáním příjemně prožitého jara Marcela Dostálová, kontrola D2.

Do práce na kole
Pojďme se i my zapojit do celostátní výzvy, jejíž 9. ročník se uskuteční v květnu 2019!
Cílem „Do práce na kole“ je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek do práce používali jízdní kolo
nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy, včetně běhu a chůze.
„Do práce na kole“ je kolektivní soutěž pro všechny, kdo sestaví tým o minimálně dvou a maximálně pěti členech
a pravidelně spolu s kolegy dojíždí během května do práce na kole.
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V rámci soutěže se účastníci mohou zapojit hned do několika soutěžních kategorií zaměřených na pravidelnost,
délku jízdy aj.
A jak na to?
1. Zaregistrovat se
Vytvořit se svými kolegy tým o 2 až 5 členech, od 1. 3. se zaregistrovat na
www.dopracenakole.cz
2. Jezdit, chodit nebo běhat
Celý květen jezdit do práce a z práce na (elektro)kole, koloběžce, bruslích, vozíčku, longboardu nebo chodit či
běhat. Uvedené způsoby se můžou během soutěže libovolně kombinovat.
3. Zapisovat si jízdy a soutěžit
Své cesty si zapisujete na dopracenakole.cz nebo přes mobilní aplikaci – automaticky tak soutěžíte v kategoriích
„Pravidelnost týmu“ a „Výkonnost jednotlivce“. Pro běžce je nachystaná kategorie „RunCzech Běhej do práce“.
4. Sledovat výkony ostatních
Na webu uvidíte, jak jsou na tom vaši kolegové i soupeři.
Účast v této výzvě je zpoplatněna 290,- Kč - 420,- Kč, záleží, v kterém termínu se zaregistrujete.
1.vlna: 1. března – 31. března (290,- Kč)
2. vlna: 1. dubna – 15. dubna (360,- Kč)
3. vlna: 16. dubna – 30. dubna (420,- Kč)
Účastnický poplatek zahrnuje:
• barevné triko z kvalitní biobavlny a ekopotiskem v hodnotě 300 Kč
• možnost výhry hodnotných cen (kolo, koloběžka, atd…)
• slevy, výhody a společenské akce pro soutěžící
Pokud byste potřebovali více informací, podívejte se na stránky www.dopracenakole.cz.
Věřím, že se nás do této výzvy zapojí co nejvíce, uděláme něco pro naši kondici a přispějeme k čistšímu ovzduší.
Dagmar Sýkorová

400.výročí
Letos si v Jablonném n.O. připomínáme 400 let od narození Petra Figula Jablonského, zetě Jana Amose
Komenského, jednoho z prvních českobratrských biskupů a učence evropského formátu.
Jeho rodné příjmení bylo Zelinka a byl synem zdejšího hrnčíře. V pobělohorské době si vzdělanci svá jména
polatinšťovali – figulus = hrnčíř.
Narodil se roku 1619 v Jablonném n.O. – Slezská ulice, č.p.40.
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V dětství osiřel – jeho rodiče zemřeli následkem morové
epidemie. Komenský ho přijal do své rodiny a vychovával ho
jako vlastního syna.
Za pobytu Jana Amose Komenského v Brandýse n. O. se stal
jeho žákem a roku 1628 odešel s jeho rodinou do exilu do
polského Lešna. Dostalo se mu vzdělání na několika evropských
univerzitách a dorozuměl se nejdůležitějšími evropskými jazyky.
19.9.1649 se v Lešně oženil s druhorozenou dcerou JAK –
Alžbětou. Měli spolu pět dětí.
Roku 1657 se usadil coby kazatel nedaleko Gdaňska. Žil zde klidným životem, spolupracoval s místním
luteránským farářem, vykonával bohoslužby, kázal a učil děti.,
Roku 1662 se stal všestranným nástupcem Komenského – biskupem jednoty bratrské.
Roku 1666 byl povolán do Klaipedy / Litva/, aby svou autoritou a taktemsmířil rozvaděné luterány a kalvinisty.
Vedle toho založil školskou kolej, kde vyučoval anglicky a německy.
Zemřel na zápal plic ve věku 51 let 12.11.1670,tedy v témže roce jako Jan Amos Komenský. Pochován byl na
hřbitově v Klaipedě, který však dávno zanikl. Místo jeho hrobu tedy není přesně známo…
Podle Wikipedie…

Alena Šafářová

Zapomenutý medvědí česnek
Každé předjaří, dá se říci, všichni členové naší rozsáhlé rodiny berou jako samozřejmost, spíše rituál, udělat si
vycházku, spojenou s natrháním medvědího česneku.
U nás v Petrovicích v „ Hůře“ se vždy setkáváme s lidmi ze širokého, velmi širokého okolí.
Jde o to, že medvědí česnek je pro dnešní generaci zapomenutý… Je ovšem mnoho lidí, kteří tuto dávnou bylinku
znají a každoročně ji vyhledávají, protože je jedním z poslů jara, který nám stejně jako například sněženka
podsněžník pomůže po zimě nabrat novou vitalitu. Jde tudíž o velmi účinný prostředek detoxikace organismu.
Medvědí česnek se doporučuje konzumovat především pouze čerstvý, aby neztratil svoje účinky. Působí pozitivně
na krevní tlak, hladinu cukru a cholesterolu v krvi.
Ráda bych vám doporučila z vlastní zkušenosti několik receptíků, při nichž můžete využít i smoothie.
Připravila jsem pro vás výtečný recept na smoothie s medvědím česnekem:
1. Banán, jablko, medvědí česnek
2. banán, červená řepa, medvědí česnek
Dále doporučují Jarní salát:
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4 porce
6 ks natvrdo vařená vejce
1 svazek česneku (10x lístek)
2 ks jarní cibulky
1 svazek ředkviček
1 lžička plnotučné hořčice
150g majonézy, sůl, pepř podle chuti

Je vynikající na čerstvém chlebě se studeným mlékem, podmáslím i kefírem.
Přeji vám dobrou chuť a těším se na setkání v ,,Hůře“.
Lenila z Kuchyně

Molekulární gastronomie

Molekulární gastronomie je moderní způsob přípravy
jídel, který využívá běžné suroviny společně
s chemickými postupy.
Typickým prostředkem v molekulární kuchyni je
změna skupenství surovin. Pokrmy se připravují
zásadně z čerstvých surovin, které jsou běžně
dostupné. Jde například o okurky, rajčata,
hovězí vývar, mátu.
Dalším typickým znakem pro molekulární gastronomii je změna skupenství jednotlivých surovin a také snaha
zmást strávníka pomocí rozličných tvarů. Z okurky lze například vytvořit „zelený kaviár“ tak, že se čerstvá okurka
rozmixuje a poté se pomocí pipety okurková kaše kape do roztoku kalciku, který na povrchu okurkových kuliček
vytvoří jemnou krustu. Strávník poté dostává na talíři zelený kaviár a do té doby, než vloží jídlo do úst, nemá
tušení, jak může chutnat.

Během přípravy jídel se používá také tekutý dusík, který má teplotu -196 °C. Ponořením do tekutého dusíku jsou
suroviny okamžitě hluboce zmrazeny a zachovávají si pevné skupenství. Takto lze připravit ztužené alkoholické
nápoje, které se podávají například ve formě amarounů (želatinová hmota).
Tereza Gašparová
Vaše kuchařka
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BOBÍŠEK
Vzpomínka filmové a televizní dokumentaristky, paní Ljuby Václavové (*1941)
Na hřbitově města, kde jsem vyrůstala, mezi kříži a náhrobky plačících andělů je prostý hrob a na něm kamenná
hůl s nápisem Už jdou.
Babička mi vyprávěla o člověku, který je tam pochován. Říkali mu Bobíšek. Byl to sirotek a vyrůstal u příbuzných.
Musel chodit o holi, špatně mluvil, stále se usmíval a pořád někde něco dělal. Sekal dříví, v zimě zametal sníh, na
jaře ryl záhony, a když se v rodině narodily děti, kolíbal je. Kolem jejich zahrady chodily pohřby a Bobíšek se na ně
těšil – a když uslyšel smuteční hudbu, radostně volal: Už jdou, už jdou! Pak se přiřadil do průvodu, kulhal v rytmu
trauermarše a na všechny truchlící se zubil. Nikdo se nikdy nepohoršil, všichni věděli, že Bobíšek je prostě jiný, a
respektovali to.
Moje dětství už takové Bobíšky neznalo. Spolu s ostatními mentálně postiženými mizeli v ústavech, většinou
umístěných dál od civilizace. Stejně tak jako opuštěné děti, děti slepé, hluché, stejně jako tělesně postižení žili
mimo život zdravé a „pracující“ třídy. Dostávali třikrát denně teplé jídlo, místo práce mohli posedávat na posteli
v pokojích pro osm, deset i více podobně postižených. Mohli poslouchat rádio a pak i televizi. Svět jim zmizel za
zamřížovanými okny a zavřenými branami.
Ljuba Václavová, 2001

Dovětek spolku „Hnutí humanitární pomoci“ (Domov OLGA od r. 1993 & Centrum VELAN od r. 2003):
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Fakt, že návrat mentálně postižených lidí do společnosti je možný i dnes, mohou dokazovat mnohá nestátní
zařízení s péčí domácího typu.
K nim patří bezesporu i blanenský Domov OLGA a chráněné byty Centrum VELAN v Blansku - Klepačově.
MUDr. Jaromír Kratochvíl

GRILOVACÍ SEZONA SE BLÍŽÍ
...JAK PŘIPRAVIT KVALITNÍ HOVĚZÍ STEAK
S blížícím se létem začíná i grilovací sezona, a proto přináším několik rad, jak připravit správný steak na grilu.
Zajisté se mnozí z vás těší, až si o víkendu nebo na dovolené udělají pěkný večer s rodinou nebo přáteli…
Nejdůležitější je výběr masa, ideálně s původem ze zemí Jižní Ameriky, USA, Irska nebo Japonska. Dobrá zpráva je,
že již i v České republice rostou chovy výborného steakového hovězího masa prvotřídní kvality.
Dosažení vysoké kvality masa je dáno striktními kritérii během celého procesu výroby. Jedná se hlavně o dobrou
péči, kvalitní krmiva po celou dobu odchovu, šetrný přístup při převozu, ale i bezstresovou porážku. Ideální věk je
do 24 měsíců. Poté následuje zpracování masa a následné zrání, což je proces správného vychlazení masa po
porážce, a následné suché zrání ve visu při teplotě kolem 0-2°C po dobu minimálně 21 dnů. Další zrání ve vakuu
masu dodá ještě větší křehkost a trvanlivost.

Níže uvádím několik zásad, které pro dosažení bezchybného výsledku nesmíme před přípravou podcenit:
• Maso ke grilování musíme vyjmout z chladničky vždy v dostatečném předstihu (minimálně 3 hodiny
předem), aby teplota masa v celém profilu byla stejná jako teplota okolní / pokojová/.
. Před samotným grilováním maso osušíme ubrouskem a vytvarujeme do požadované velikosti a tvaru
(výška masa by měla být asi 3 cm).
• Poté maso lehce potřeme olejem (nejlépe olivovým, vhodný je i řepkový).
• Maso pak položíme na vysoce rozpálený rošt a grilujeme podle námi požadované tepelné úpravy. Uvnitř
grilu by měla být teplota asi 250 °C.
• Pokud ještě nemáme zkušenosti s délkou grilování a stupněm propečení, použijeme vpichový teploměr
pro kontrolu teploty uvnitř steaku:
RARE – teplota uprostřed 50°C, doba grilování z každé strany je asi 1,5 minuty
MEDIUM - teplota uprostřed 55-60 °C, doba grilování z každé strany je asi 3-4 minuty
MEDIUM WELL - teplota uprostřed 65°C, doba grilování z každé strany je asi 5 minut
WELL DONE -teplota uprostřed 70°C a víc - NEDOPORUČUJEME !!!!!!!!!
• Po dosažení požadovaného stupně propečení sejmeme maso z roštu a necháme ho „dojít“ na teplém
místě nebo v části grilu, kde není přímý žár.
• Poté steak osolíme a opepříme a asi za 10 minut můžeme podávat.
DRUHY STEAKŮ
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RUMPSTEAK - hovězí steak z květové špičky je asi vůbec nejznámějším steakem
HANGER STEAK - svalový úpon bránice, jinak také známý jako "řeznická panenka - VEVERKA"
VYSOKÝ ROŠTĚNEC - část hovězí roštěné směrem k hlavě zvířete. Maso stvořené na steaky!
BEEFSTEAK - velmi oblíbený kousek masa na přípravu křehkých steaků z pravé svíčkové
FLAT IRON STEAK - pochází z hovězí plece a často bývá mylně zaměňován za Top blade steak
TOP BLADE STEAK - steak s typickou středovou šlachou. Loupaná plec v příčném řezu.
FLANK STEAK - hovězí steak z pupku, na kterém si pochutnáte, a přitom nezaplatíte mnoho
STRIPLOINSTEAK - libová část hovězí roštěné směrem k ocasu zvířete
FLAP STEAK - někdy také uváděný jako "Flap meat" - výborný steak z hovězího pupku
T-BONE STEAK - jeden ze základních steaků, které se připravují s kostí. Roštěná + svíčková
Jako nejvhodnější přílohu volím grilovanou zeleninu – cukety, lilek, papriky, cibuli, žampiony atd. Nesmí chybět ani
nabídka dresingů, dipů, čerstvé zeleniny a salátů, např. tzatziky a jiné...
V dnešní době se na grilu pripravuje už téměř vše, především díky pokročilým zařízením, která umožňují nejen
grilování, ale třeba i uzení a zapékání. Mimo maso a zeleninu se grilují i mořské plody, sýry či ovoce. Časově
náročnější na přípravu před grilováním jsou mými přáteli oblíbené zeleninové špízy, které jsou již na grilu rychlou
akcí.
Přeji vám dobrou chuť.
Daniel Beneš

CO VÁM NIKDO NEŘEKNE
Jistě si vzpomínáte na nedávnou aféru kolem firmy Huawei. Nikdo nám však v podstatě neřekl, čím nás tato
firma může ohrozit, kromě kusých informací o možné špionáži Číny vůči západu.
V pozadí celé aféry je nový civilizační fenomén „ABSOLUTNÍ INTERNET – SÍŤ 5G“.
Nechám stranou teorie o tom, že lidstvu je třeba snížit inteligenci promícháním bělochů s africkým a arabským
etnikem, aby vznikla „hnědá poddajná rasa nepříliš inteligentních otroků“, které pak bude ovládat a řídit skupina
vyvolených tzv. židoiluminátů právě pomocí celosvětového síťového propojení 5G (tzv. Kalergiho plán).
FCC – americký komunikační úřad předal 15. listopadu 2018 licenci s názvem „Start Link Internet Projekt“
k budování celosvětových 5G sítí projekční agentuře Elona Muska.
Mezitím s naprosto stejným počinem vstoupila na Evropský trh čínská Huawei, která doma s předstihem už tyto
sítě testuje. Celý poprask vznikl pouze z konkurenčních důvodů, nikoliv z obav o národní bezpečnost. V konečné
fázi bude zcela lhostejno, kdo tyto sítě vybuduje.
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Předpoklady pro vznik 5G sítí.
Základním předpokladem vzniku tohoto projektu byl vývoj vysokokapacitních uložišť dat, optických kabelů a
zvládnutá technologie vypouštění satelitů na oběžnou dráhu. Dnes je již možno na 1mm3 media uložit stovky GB
dat. Technologie 5G je však z technických důvodů závislá na milimetrových vlnách (MMW), které se zatím
prakticky využívali pouze k mikrovlnnému ohřevu materiálu. Dosud používané internetové frekvence byly vhodné
pro komunikaci mezi lidmi, nikoliv mezi stroji a roboty. Věc má však háček. Zaváděné milimetrové vlny mají nižší
prostupnost zejména zdmi budov. Bude proto nutné vybudovat síť statisíců antén (v husté zástavbě každých 100 –
200 m šachovnicovitě a v každém třetím patře budov výškově). Do atmosféry bude vypuštěno 20 000 satelitů,
které budou s těmito anténami komunikovat.
Princip fungování
Všechno na světě bude propojeno se vším. Člověk se stroji a stroje mezi sebou. To znamená, že na každém metru
zemského povrchu a atmosféře do výšky několika kilometrů budou k dispozici všechny údaje zanesené
do systému s časovou prodlevou řádově mikrosekund. (Veškeré úřady světa, záchranky, nemocnice, pojišťovny,
policie, soudy, katastrální a finanční úřady, exekutoři, veškeré obchody, hromadná doprava, semafory, registry
dlužníků, registry automobilů, registry dopravních přestupků, osobní údaje, zdravotní stav a pohyby všech lidí.) To
vše bude registrovat a třídit kvantový počítač s umělou inteligencí, který do vteřiny vyhledá vše potřebné. To není
hudba vzdálené budoucnosti – to už začíná fungovat.
Zkušenosti z Číny.
V Číně se již od r. 2018 v několika městech testuje systém watrix. Po celé zemi je již rozmístěno 176 milionů kamer
pro rozpoznávání obličejů a dalších charakteristik osob až na vzdálenost 50metrů. Lidé, kteří např. vkročí do
křižovatky na červenou jsou okamžitě zveřejněni na velkoplošných „tabulích hanby“ umístěných u přechodů celým
jménem a adresou.
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Od r. 2020 vstoupí v Číně v platnost systém sociálních kreditů. Kladné body se občanovi budou do imaginární
kreditní banky vkládat za příkladné chování a dobročinnost, záporné naopak odečítat, např. za nákup alkoholu, za
venčení psa bez vodítka, za vyčurání do trávníku, za hraní hazardních her, za pomlouvání politiků na sociálních
sítích, za kouření atd. Osobám s nízkým kreditem bude odmítnut vstup do některých restaurací, do prostředků
hromadné dopravy, nedostanou kvalifikovanou práci, budou omezeni v používání internetu, nákupu nemovitostí
apod. Body budou ztrácet i v případě, že budou komunikovat s podobně postiženými osobami.

Co nám systém 5G přinese.
Začne éra automobilové dopravy bez řidičů – auto vás samo doveze do cíle. 5G systém nám umožní spuštění
pračky z kanceláře. Při příchodu domů se vám samy odemknou dveře, kávovar vám uvaří kávu, spustí se váš
oblíbený pořad v televizi. Na displeji svého mobilu uvidíte zeměpisnou polohu všech vašich příbuzných a známých
i trajektorii cesty vašeho dítěte ze školy. Zobrazíte si v reálném čase všechna místa na světě osazená kamerami.
Zmizí papírové peníze. V dopravních prostředcích, divadlech, galeriích nebudeme muset kupovat vstupenky. Stačí
když projdete dveřmi a systém vám sám částku odebere z účtu.
Nebudeme se muset učit cizí jazyky – naše řeč do telefonu bude digitalizována a příjemci automaticky překládána
do jeho rodného jazyka. V továrnách za nás budou pracovat roboty a člověku zůstane pouze vývojářská a dohlížecí
funkce……
A čeho se máme obávat.
V síti 5G budou uloženy všechny vaše osobní informace a kterákoliv instituce na světě si je může okamžitě najít.
Když si v obchodě koupíte alkohol, okamžitě tato informace bude k dispozici vašemu lékaři, pojišťovně i policii.
Pokud včas nesplatíte dluh, vaše auto vás přestane poslouchat a propadne exekutorovi. Zůstane v jeho držení,
dokud dluh nevyrovnáte. Pokud budete mít v krvi alkohol, vaše auto rovněž nepůjde nastartovat. Auto vám samo
omezí rychlost v úseku s omezenou rychlostí. Velký Bratr bude mít přehled odkud a kam jedete, zda jste
připoutáni, kde jste překročili rychlost, nebo přejeli středovou čáru. Auto samo zastaví, pokud budete chtít vjet do
jednosměrky, nebo do zakázané městské zóny. Systém 5G vám sám strhne z účtu pokutu za nesprávné parkování.
Pokud jste si koupili nové auto po 1.dubnu 2018, máte již tento systém (nazvaný e-call) v autě zabudovaný.
Obaly všech položek ve vašem nákupním centru a další předměty budou mít v sobě ukrytý malý plíšek (čip), který
ponese informaci o své poloze, úhradě, likvidaci.
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Velký Bratr bude disponovat údaji, z nichž bude schopen určit vaše sociální zařazení, stravovací návyky, záliby i
neřesti, cestování, vysedávání po hospodách, sklony k nevěrám, veškerou vaši telefonickou komunikaci, stav
vašich financí, zdravotní stav, kriminální minulost… Nic nezůstane utajeno.

Vliv elektromagnetického záření na člověka a život na Zemi.
Radiofrekvenční záření (RF) asi 100x intenzivnější, než u současných sítí, obstoupí celou zeměkouli, každou píď od
Antarktidy přes Saharu až po deštné pralesy. 24 hodin denně, 365 dní v roce nebude úniku. Vědci spočítali, kolik
záření snese člověk, aniž by se začal grilovat, jako v mikrovlnné troubě. Došli k závěru, že únosná hodnota je
8wattů. (Frekvence záření v mikrovlnné troubě je 2,45 GHz, u 5G sítí je téměř stejná - kolem 3,5 GHz). Nebezpečí
však plyne nejen z intenzity vysokofrekvenční nosné vlny, ale i z pulsace nízkou frekvencí. Výzkumy dokázaly, že i
nevýhřevné účinky záření způsobují mnoho zdravotních problémů.
Vědci znají souvislost mezi expozicí RF a poruchami srdečního rytmu, nárůstu neplodnosti a nádorových
onemocnění. V prosinci 2018 probíhal na vyhrazeném prostoru zasíťovaném 5G sítí ve Vídni utajený test účinků
RF na zdraví obyvatel. Velká část zasažených lidí si stěžovala na krvácení z nosu, bolesti hlavy, bolesti očí, tlak na
hrudi, nevolnost, únavu, zvracení, závratě. Devastující účinky RF záření prokázaly i testy v Kanadě, kde na
exponovaném území přišlo o život velké množství ptáků a hmyzu. Účinek se projevil i na rostlinách. Už při
stávajících koncentracích RF záření přinášejí vědecké studie údaje o 25%ním úbytku hmyzu na planetě za
posledních 20 let, což díky narušení potravního řetězce může mít fatální následky i pro lidstvo. Záření
pravděpodobně způsobí dezorientaci včel, tažných ptáků a dalších živočichů. Nepředvídatelné problémy čekají lidi
s kardiostimulátory, kovovými implantáty a kloubními náhradami.
Co k tomu říci.
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Vím, že pokrok se zastavit nedá a mnohé výdobytky současnosti sám používám. Jistá pozitiva 5G snad lze spatřit
pouze při odhalování zločinců. Ale mám-li být upřímný, budoucnosti se obávám. Nechci být špiclován na každém
kroku a ještě být ohrožen na zdraví. V totalitě už jsem žil, a další už bych se nerad dožil. Braňme se jí, času už moc
nezbývá.
Vědci celého světa varují před fatálními účinky 5G sítí na celý ekosystém planety. Nejen Freiburská výzva, ale i
stovky petic z celého světa vyzývají k zastavení tohoto sebezničujícího projektu. Připojit se můžete i vy např. na
www.5gspaceappeal.org. Zachovejme svoji krásnou Zemi pro budoucí generace.

S použitím veřejně dostupných materiálů zpracoval:

Ing. Pavel Kuneš.

Seznam literatury je k disposici u autora.
Reakce na příspěvek:
…………..„hnědá poddajná rasa nepříliš inteligentních otroků“, které pak bude ovládat a řídit skupina vyvolených
tzv. židoiluminátů právě pomocí celosvětového síťového propojení 5G (tzv. Kalergiho plán).
Tak, uf, myší jsem překopíroval část Pavlova úvodního textu. Již podruhé mi svým článkem nahrál. Poprvé
to bylo před dvěma léty článkem o Tibetu – podle zaručených údajů, které Pavel sebral na internetu, by Tibeťané
měli být za čínské zmasakrování a okupaci ještě vděční a posílat čínské komunistické straně děkovné dopisy protože sami předtím žili hůř než zvířata. Na potkání si usekávali ruce a nohy, žili v otrokářském řádu a jejich
největší pochoutkou bylo sušené lidské maso. Tyhle věci si Pavel nevymyslil a na internetu je skutečně najdete včetně fotografií. Několik lidí mi skutečně volalo, jak si ještě dovolujeme vyvěsit Tibetskou vlajku, a že asi nevím,
co se všeobecně na internetu ví. Začal jsem tedy po věci pátrat, až jsem došel k největšímu československému
sinologovi se specializací na Tibet – a ten Pavlův článek rozkopal na padrť. Servery, ze kterých Pavel čerpal, označil
za snůšku nesmyslů oficiální čínské propagandy, o údajném americkém expertovi na Tibet napsal, že je to ve
skutečnosti instalatér, který nikdy nevytáhl paty z Ameriky, natož , aby cestoval po Tibetu a vše si vymýšlí v tichu
obýváku. A tak dále.
Podobně by to asi bylo s minimálně úvodní částí dnešního Pavlova příspěvku. Jak může kdokoli tvrdit, že… Celý
poprask kolem Huawei vznikl pouze z konkurenčních důvodů, nikoliv z obav o národní bezpečnost. V konečné fázi
bude zcela lhostejno, kdo tyto sítě vybuduje.
Selský rozum přece říká, že komunisté vždycky naprosto a skrz naskrz ovládali státní firmy, takže, proč by čínští
komunisté neovládali čínskou státní firmu Huawei?! A jak by mohl být jedno, kdo síť 5G vybuduje?! Přece ten, kdo
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postaví dům, přesně ví, co dal do základů, do stropů a bude-li chtít, tak si i jednu sadu klíčů od všech dveří
ponechá?!
Pavlovy příspěvky upozorňují na mnohem širší problém: Informací dnes máme tak obrovské množství, že
je nikdo nestačíme chápat, natož prověřovat. A tak se paradoxně nabízí obrovský prostor pro konspirátory a
populisty:
Všichni lžou, všetkí kradnú – svěř se nám a my to prostě zařídíme!
Není vyloučeno, že na tohle dojede i EU. Koho zajímá a kdo objektivně ví, jaká pozitiva nám členství v EU přináší?
Kdo pozvedá hlas na její obranu? Píše se o takovém člověku na internetu? Ale hlasy Okamury, Václavů Klausů
obojího stáří jsou slyšet stále a plivnout si tak či onak na Brusel je v podstatě pro každého českého politika
povinnost– jinak by jej označili za zaprodance a u voličů by propadl.
Největší nebezpečí nám hrozí z toho, že nebudeme vlastní hlavou uvažovat, porovnávat, pídit se po
pravdě – ale bezduše přejímat, co kdo kde napsal na internetu či nalhal v politickém projevu. Lži a polopravdy se
vždy šíří rychlostí světla, zatímco pravdě je nutno prosekávat úzkou uličku pralesem lhostejnosti a hlouposti.
Kvido Štěpánek

Byty pro zaměstnance
Nevím, zda je všem známo, že společnost Isolit-Bravo s.r.o. má ve svém majetku byty, které pronajímá svým
zaměstnancům, a zároveň provozuje pro své zaměstnance ubytovnu.
V letech 2017 a 2018 proběhla rekonstrukce 11 bytových jednotek na tzv. „Rybárně“ v Jamném o celkové výši
1mil. Kč. Každý byt má vlastní sociální zařízení a dále je vybaven kuchyňskou linkou včetně nádobí, nábytkem,
ložním prádlem, pračkou atd.
Vybavení bytů v letech 2017 a 2018 přišlo na 355 tis.Kč.
V současné době pronajímáme:
2 byty v ulici Hradisková 609
6 bytů v ulici Hradisková 705
1 byt na Teslově
5 bytů v ulici Lubník 300
4 byty v ulici Nádražní 137
4 byty na náměstí
2 byty v ulici Jablonská 11
11 bytů v Jamném – Rybárna
Na ubytovně máme k dispozici 11 pokojů s vlastním soc. vybavením, v prádelně jsou k dispozici 2 pračky a
v přízemí je umístěna posilovna.
Jana Blašková
Ekonomická účtárna
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Program „Bezpečný podnik“
Program „Bezpečný podnik“, který vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a uděluje Státní úřad inspekce
práce, umožňuje podnikům, které se rozhodnou do programu zapojit, zavedení systému řízení BOZP, jenž
odpovídá nejen českým předpisům, ale též požadavkům uplatňovaným v zemích EU.
V současné době certifikát „Bezpečný podnik“ v České republice vlastní pouze 81 firem. Je to i velká prestižní
záležitost pro firmu, která zmíněný certifikát vlastní. Platnost certifikátu je pouze na tři roky, potom se musí opět
obnovovat.
Vrcholové vedení firmy Isolit-Bravo jasně vyjádřilo svůj úmysl a rozhodnutí zapojit se do tohoto programu. K
tomuto kroku se samozřejmě musely vytvořit odpovídající organizační, ekonomické a materiální podmínky. Pro
splnění podmínek certifikátu „Bezpečný podnik“ bylo potřeba provést mnoho kroků.
Vše začalo již v dubnu loňského roku kontrolou podniku Krajskou hygienickou stanicí z Pardubic a následně v říjnu
kontrolou Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje.
Dále musel být vypracován takzvaný vnitřní audit, kde v seznamu příručky auditu (check list programu) bylo
zodpovězeno na dvě sta třicet otázek, kde bylo vysvětleno, jakým způsobem jsou jednotlivé kontrolní požadavky
splněny, v jakých podnikových dokumentech lze o tom získat informace.
Po splnění těchto kroků se mohlo teprve v lednu 2019 zažádat o zařazení do programu „Bezpečný podnik“ na
oblastní inspektorát práce v Hradci Králové.
Následně byly od února do března letošního roku prováděny kontroly na pracovištích pracovníky inspektorátu
práce. Kontroly byly zaměřeny na okruh jedenácti témat týkajících se bezpečnosti práce, kde mnozí z vás byli
přímo kontrolováni při svých pracovních činnostech. Jednalo se např. o strojní zařízení, pracovní podmínky,
tlakové nádoby, zdravotní způsobilost zaměstnanců, elektrická zařízení, plynová zařízení, jeřáby atd.
Při kontrolách byly zjištěny drobné nedostatky, které jsme museli do uzavření auditu (29. 3. 2019) odstranit. Byla
doporučena i různá opatření, jako např. při vstupu na všechna pracoviště nástrojárny, kovovýroby a regenerace
plastů používat ochranné pracovní brýle.
Se závěrečnou zprávou z auditu vás doufám budeme s radostí informovat, protože podle předběžných zpráv
auditorů splňujeme všechny potřebné předpoklady pro získání certifikace BP.
Jaroslav Toman
Bezpečnostní technik IB
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Program „Bezpieczne przedsiębiorstwo“
Program „Bezpieczne przedsiębiorstwo”, który ogłosza Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Czech i przyznaje
Państwowa Inspekcja Pracy umożliwia przedsiębiorstwom, które zdecydują się na udział w tym programie,
wdrożenie systemu zarządzania BHP, który odpowiada nie tylko czeskie przepisom, ale także wymaganiom
stosowanym w krajach UE.
Obecnie certyfikat „Bezpieczne przedsiębiorstwo” w Czechach posiada tylko 81 firm. To wielki prestiżowe
wydarzenie dla firmy, która jest właścicielem wspomnianego certyfikatu. Okres ważności certyfikatu wynosi trzy
lata, a następnie musi zostać odnowiony.
Kadra kierownicza firmy Isolit-Bravo jasno wyraziła swój zamiar i decyzję o uczestnictwie w tym programie.
Do podjęcia tego kroku oczywiście należało stworzyć odpowiednie warunki organizacyjne, ekonomiczne i
materialne.
W celu spełnienia wymogów certyfikatu „Bezpieczne przedsiębiorstwo”, konieczne było podjęcie wielu kroków.
Wszystko zaczęło się już w kwietniu zeszłego roku kontrolą przeprowadzoną prez Krajową Inspekcję Sanitarną z
Pardubic, a następnie w październiku przez kontrolę Straży pożarnej kraju pardubickiego.
Ponadto musiał zostać przeprowadzony audyt wewnętrzny, gdzie na wykazie
podręcznika poświęconego audytowi (check list programu), należało udzielić odpowiedzi na dwieście trzydzieści
pytań, w których było wyjaśnione, w jaki sposób zostały spełnione indywidualne wymogi kontroli, a także w
których dokumentach przedsiębiorstwa można uzyskać o tym informacje.
Po wykonaniu tych kroków dopiero w styczniu 2019 roku można było złożyć wniosek o włączenie do programu
„Bezpieczne przedsiębiorstwo” w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Hradcu Králové.
Następnie od lutego do marca bieżącego roku były przeprowadzone kontrole w miejscu pracy przez pracowników
Inspektoratu Pracy. Kontrole koncentrowały się na zakresie jedenastu zagadnień dotyczących bezpieczeństwa
pracy, gdzie wielu z nas było kontrolowanych bezpośrednio podczas wykonywania pracy. Chodziło np. o maszyny,
warunki pracy, zbiorniki ciśnieniowe, stan zdrowia pracowników, urządzenia elektryczne, urządzenia gazowe,
dźwigi, itd.
Podczas kontroli wykryto drobne niedociągnięcia, które musieliśmy do czasu zamknięcia audytu usunąć
(29.03.2019). Zalecano różne środki bezpieczeństwa, takie jak np. używanie okularów ochronnych przy wejściu na
wszystkie stanowiska pracy narzędziowni, obróbki metali i regeneracji tworzyw sztucznych.
O końcowym sprawozdaniu z audytu będę mógł, mam nadzieję, Państwa z przyjemnością poinformować,
ponieważ zgodnie ze wstępnymi raportami audytora spełniamy wszystkie niezbędne warunki do uzyskania
certyfikatu BP.
Jaroslav Toman
Technik bezpieczeństwa IB
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Isolit-Bravo dodává plastové díly na nové projekty ŠkodaAuto
V roce 2016 započalo poptávkové řízení na dva velké projekty pro Škodovku.
Jednalo se opět o nám známé díly na sedačky Rapid a Octavia. Tyto projekty jsou pro naši firmu důležité, protože
na stávající vozy již obdobné díly dodáváme, a proto potřebujeme po ukončení sériové výroby projekty nahradit
novými a zajistit tak kapacitní vytížení lisovny a velkou měrou přispět i k zakázkové náplni nástrojárny, kdy
soubory těchto větších forem zaplní výrobně nástrojárnu na několik měsíců dopředu.
Celé výběrové řízení trvalo více než jeden rok.
Zahrnovalo několik návštěv na nákupu ŠkodaAuto v Mladé Boleslavi, ale i jednání přímo ve
VW ve Wolfsburgu. Po mnoha kolech
vyjednávání a slev jsme na podzim roku 2017
našli shodu se zákazníkem a koncem října
obdrželi nominaci na oba projekty. Projekt
postupoval stejně jako předešlé projekty, to
znamená, že jsme zodpovědní za vývoj všech dílů
po dodání Strak dat od Škodovky, dále jsme
vyráběli
prototypové
díly
z hliníkových
a silikonových forem, až nakonec došlo k BFreigabe a byla odstartována výroba sériových forem. Tyto formy se postupně vzorkovaly v první polovině roku
2018 a v průběhu září, října se dokončoval dezén. Jedná se tedy o díly vzhledové, kde je aplikován nový typ
dezénu K5M vyvinutý firmou Audi a na třech isofixových krytkách je jemný dezén K31 společně s tampónovým
potiskem.
V tuto chvíli jsme již v sériové výrobě na projekt Scala (toto je nový název vozů Rapid). Oficiální SOP začalo v KW
6/2019. Sériová výroba pro vozy Octavia nás teprve čeká na přelomu roku 2019/2020. Všechna tato plastová
obložení sedadel se budou dodávat nejen na vozy Scala a Octavia, ale již nyní víme, že v druhé polovině roku se
naše plasty budou dodávat i na nový malý SUV vůz Škoda Kamiq. Pro lisovnu to znamená výrobu dílů v řádek
stovek tisíců ročně, což zahrnuje i nutnost výroby duplicitních forem pro kapacitní zajištění dodávek zákazníkovi.
Dále se zvažuje, zda se tyto díly budou používat i do dalších vozů, konkrétně se jedná o následovníka Fabie, nový
elektrovůz, a dokonce nový Superb.
Toto je vše v jednání a výsledek bude znám až koncem tohoto roku.
Nová Škoda Scala – zdroj internet
Martin Cihlář
Sales+Marketing

www.youtube.com/isolitbravo

www.facebook.com/Motucko
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