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Przyjdźcie do mnie wszyscy ciężko pracujący i bardzo 

obciążeni, a ja wam ulgę przyniosę. 

Mat 11, 28. 

 Jak czerwona nić flota linii Jej Królewskiej Mości przejawia się Ewangelia wyraźnym 
poczuciem humoru Pana. Ale wspomniany powyżej cytat nie miał z żartami nic wspólnego. 
Ludzie w tym okresie pracowali, aż padali ze zmęczenia, a równocześnie często nie mieli,  
co włożyć do ust. I tak to przetrwało przez dwadzieścia wieków. Kiedy na Boże Narodzenie, 
przyjemnie zmęczeni umiarkowanym lub wręcz ogromnym przesytem gadżetów, puścicie 
sobie piękną bożonarodzeniową mszę Hej mistrzu! skomponowaną przez Jana Jakuba Rybę, 
pamiętajcie, że ten genialny kompozytor, nie mógł wyżywić swoich pięcioro głodujących 
dzieci i popełnił samobójstwo. Po prostu poszedł w Boże Narodzenie do lasu, i tam 
z rozpaczy się pociął. Jeszcze mój dziadek, skromny rolnik z jedynastoma hektarami na 
skalistym wzgórzu na Vysočině, do sześćdziesięciu czterech lat dosłownie utrzymał się i stryj, 
który mówił, że w porównaniu z dziadkiem wiódł spokojne życie, wstawał codziennie 
kwadrans po trzecej rano, a kończył dzień o wpół do dziesiątej wieczorem, kiedy ze 
zmęczenia zasypiał przy kolacji. Oczywiście łącznie z sobotą i niedzielą. I tak nasz kochany 
Mistrzu możecie wybaczyć, że jego słowa w obecnych czasach używam półżartem i bez 
wyrzutów: Kto w porównaniu z naszymi przodkami jest dzisiaj przeciążony?! Tylko nie 
okłamujmy się! Mamy się tak dobrze, jak nikt nigdy przed nami - przynajmniej nie tam, gdzie 
sięgają historyczne zapisy. Naturalnie nie doceniamy swojego życia, narzekamy, wciąż 
hekáme – jak się mówiło na Vysočině – ryczymy, ma to symptom rozkładającego się 
społeczeństwa, które w coraz większym stopniu zaczyna manifestować. Z pewnością nie 
muszę wymieniać o które społeczeństwa chodzi. Szczerze mówiąc, obawiam się, że jest już za 
późno: Ale mimo wszystko, nic na to nie poradzimy, ponieważ biegu zadrzeń nie obrócimy. 
Zacznijmy od pracy, techniki wokół nas, firmy, w której pracujemy, państwa w którym 
żyjemy, możliwości dalszego dokształcania, podróżowania, wolności, demokracji, ogólnej 
wystarczalności – w końcu doceniać, oszczędzać i rozsądnie z nich korzystać.  
Cieszmy się z małych rzeczy i stwórzmy miłą atmosferę wokół siebie (dobrej atmosfery w 
pracy nie stworzy się oczywiście poprzez nierealizowanie obowiązków, ale wręcz przeciwnie 
poprzez ich realizację). Nic z tym nie możemy zrobić, będziemy funkcjonować oczywiście 
ogólnie lepiej i nie jest wykluczone, że ze szponów demona zniszczenia, który na upadek 
cywilazacji już sobie ostrzy zęby jeszcze jakimś cudem się uwolnimy! 
 
 
Kvido Štěpánek 
 
Dyrektor firmy 
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Pojďtež, kdož pracujete a obtíženi jste, já Vás 

občerstvím.  

Mat. 11, 28. 

 Jako červená nit lany loďstva Jejího Veličenstva se táhne evangelii zřetelný smysl Pána 

pro humor. Ale i tak shora uvedený výrok neměl s žertováním nic společného. Lidé v té době 

pracovali, až únavou padali, a přitom často neměli, co do úst. A tak to přetrvávalo po dvacet 

století… 

 Až si na  Štědrý den, příjemně unaveni  lehkým, či dokonce těžkým přejedením dobrotami 

pustíte nádhernou Českou mši vánoční  Hej, mistře!  od Jana Jakuba Ryby, vzpomeňte,  že 

tento geniální skladatel, nemoha uživit svých hladovějících pět dětí, spáchal sebevraždu. 

Prostě odešel na Vánoce do lesa a tam se ze zoufalství podřezal břitvou. 

 Ještě můj dědeček, drobný hospodář s jedenácti hektary v kamenitých kopcích na Vysočině,  

se do šedesáti čtyř let doslova udřel a strýček, zemědělec, který říkal, že to ve srovnání 

s dědečkem už je pohoda, vstával každý den ve čtvrt na čtyři ráno a končil o půl desáté večer, 

kdy usínali únavou u večeře. Samozřejmě včetně sobot a  jen s malým zmírněním o nedělích. 

 A tak mi náš milý Mistr snad odpustí, že jeho slova v dnešní změkčilé době používám v žertu 

a výčitce: Kdopak je přece ve srovnání s našimi předky dnes přetížený?! To si jenom 

namlouváme! Máme se tak dobře, jako nikdo nikdy před námi -  minimálně ne, kam 

historické zprávy sahají. Ovšem právě to, že si svého bydla nevážíme, stěžujeme si, stále 

hekáme-jak se říkalo na Vysočině – vohykáme -, má za následek ony symptomy rozkládající 

se společnosti, které se čím dál tím více začínají projevovat a hromadit. Jistě je nemusím 

jmenovat. Upřímně se obávám, že už je stejně pozdě: Ale přece, nic za to nedáme, když 

výhybku přehodíme.  

Začněme si práce, techniky kolem nás, firmy, ve které pracujeme, státu, ve kterém žijeme, 

možností vzdělávání, cestování, svobody, demokracie, všeobecného dostatku – už konečně 

vážit a střídmě a  rozumně  jich užívat! Radujme se z maličkostí a vytvářejme kolem sebe 

pohodovou atmosféru (pohoda v práci se ovšem nevytváří tak, že úkoly necháme plavat, ale 

naopak tak, že je máme splněny). Nic za to nedáme, budeme na tom ovšem celkově lépe a 

není vyloučeno, že ze spárů démona zmaru, který si už na západní civilizaci dlouho  brousí 

zuby, ještě nějakým zázrakem vyvázneme! 

Kvido Štěpánek 

Ředitel firmy 
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Jak se změnilo CNC v průběhu roku 

 

Na první pohled je vše při starém.  

Stroj žádný nepřibyl ani neubyl a lidí se  kolem nich pohybuje stejně. Ale pár novinek 

pod pokličkou přeci jen je.  

Začátkem roku jsme změnili značku monolitních nástrojů pro obrábění grafitu 

z  německé ZECHA na korejskou JJ Tool. Kouzlo nástrojů na grafit je v jejich povlaku, kdy je na 

ostří nanesen syntetický polykrystalický diamant. Korejci jsou v této technologii, co se týče 

kvality, na stejné úrovni s Němci, ale dokážou své výrobky dostat do Evropy s cenou o 20% 

nižší.  I v ostatních typech nástrojů pro obrábění se Korea dere vpřed a šlape na paty ikoně 

„HI-Tech“ nářadí - Japoncům. Leckomu v hlavě naskočí, že Koreje jsou přeci dvě, a o které je 

vlastně řeč? Samozřejmě, ta jižní! Severní „skanzen“ nemá nic, čím by se světu pochlubil.  

Ale zpět k nám. Dalším krokem, o který se postaral Filip Chalupník, je změna ostřírny 

monolitních nástrojů, kdy jsme přešli z chrudimské firmy na slovenský STATON. Tato firma 

oproti předchozímu dodavateli brousí i povlakuje na jednom místě, na novějších strojích 

s vyšší technologickou úrovní. Pro vysokou kvalitu si u nich necháváme nyní vyrábět i nové 

nástroje. V průběhu léta jsme také zkusili nový grafit od tureckého prodejce. Co k tomu říci? 

Nové neznamená lepší…  

V technologii drátového řezání se mnoho nezměnilo. Máme stabilního dodavatele 

drátu. V létě proběhla repase spodní a horní hlavy řezačky Robofill 440.  

Čeho si cením nejvíce a na čem je potřeba v příštím roce nejvíce makat, je stabilní, 

profesionální tým. 

 Nyní máme v zácviku dva kolegy, kteří již obstáli na strojním pracovišti.  Pro někoho 

ohrané klišé, pravdou ale je, že kvalitní stroj si může koupit každý. Lidé, to je to, co dělá firmu 

firmou!  

 

Petr Šťovíček 

Vedoucí CNC obrábění 
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Konsorcium firem jde správnou cestou 

Skutečnost, že se absolventů strojních oborů nedostává v potřebném množství, je věc známá. Ne 

tak jasná je ale už cesta k řešení tohoto problému, který začíná bytostně pociťovat čím dál více 

zaměstnavatelů. Jak ale ukazuje příklad z Letohradu, řešení je možné nalézt všude. 

Město Letohrad leží v pomyslném středu severovýchodní části Pardubického kraje. Nejen ve 

městě samém, ale i v přilehlém regionu Lanškrounska a Ústeckoorlicka sídlí mnohé 

renomované výrobní společnosti. Jen v blízkém okolí napočítáme přes 20 prosperujících 

firem s více než 500 zaměstnanci. To vše přináší velkou poptávku po kvalifikované pracovní 

síle, zejména po uchazečích s technickým vzděláním. Situace na trhu práce je ale patová a 

odborníků, v době konjunktury dvojnásob ceněných, se dlouhodobě nedostává. Tyto 

okolnosti stály u zrodu mimořádného projektu, kterému by v jeho počátcích dával šanci na 

úspěch asi jen málokdo.  

„Vzpomínám si, že mi na podzim roku 2011 zavolal ředitel letohradské průmyslovky pan 

Prikner s tím, že na jejich strojním  učilišti prudce padají počty přihlášek ke studiu. Bylo jasné, 

že pokud se s tím něco podstatného neudělá, hrozí jednomu z mála regionálních technických 

učilišť zánik,“ vzpomíná Martin Šlesingr, personální manažer jablonské společnosti Isolit-

Bravo.  V tuto chvíli se do věci vložil letohradský starosta Petr Fiala a po dohodě s ředitelem 

školy pozval na radnici představitele významných firem s jasným poselstvím: Buď pro zvýšení 

počtu studentů společně něco uděláme, nebo se už i tak tristní situace s absolventy ještě 

zhorší. „Situace byla vážná, ale nikoho z nás ani nenapadlo, že by učiliště mohlo zaniknout. 

Tato varianta byla absolutně nepřípustná,“ dodává personální ředitel společnosti Rieter CZ 

Richard Bednář. „Všem bylo jasné, že pokud je nějaká šance na úspěch, tak spočívá v drobné 

poctivé práci a společném nasazení,“ uzavírá. 

Zástupci firem se rozjeli do základních škol, účastnili se setkání s rodiči, podporovali učební 

obory mediálně, organizovali exkurze a praxe ve firmách. Představovali studium řemesla a 

techniky přitažlivou formou jako vklad do budoucnosti, který se zúročí v podobě nabídky 

slušného a dobře placeného zaměstnání. Dřívější nekompromisní konkurenti v oblasti 

získávání zaměstnanců se stali spojenci a založili Konsorcium firem pro podporu technického 

vzdělání. Dobrá věc se podařila, počty přihlášených učňů se podstatně zvýšily a učiliště je už 

po této stránce z nejhoršího venku. Tím však plány Konsorcia firem, které se mezitím 

rozrostlo ze šesti zakládajících členů na devět a změnilo název na Konsorcium 

zaměstnavatelů Orlicka, zdaleka nekončí. 

„Úspěch se zvýšením počtu přihlášek na učiliště nás těší, ale bereme ho jako začátek,“ 

shrnuje Hynek Vrbický, personální manažer ze společnosti OEZ, a že to myslí vážně a nejde 

jen o planá slova,  dokládá vytvoření nového maturitního oboru Strojírenský technik při 

letohradské průmyslové škole. Hlavním iniciátorem a podporovatelem oboru je samozřejmě 

Konsorcium. Podobný obor v regionu chybí desítky let a zájemci jej museli dosud hledat 

v sousedních krajích. To se má od září příštího roku změnit. Obsahovou náplň budou mimo 
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běžných  strojírenských oborů tvořit i novinky přímo z praxe.  Studenti se například naučí 

pracovat s pokročilými CAD/CAM systémy SolidWorks, Surfcam a Solidcam, které se ve 

firmách používají k projektování, konstrukci a výrobě strojních součástek a celků. Odbornou 

praxi v co nejširší míře garantují firmy přímo na svých pracovištích na nejmodernějších 

strojích. „Cílem nového oboru je nabídnout kvalitní strojní vzdělání podpořené praxí a 

nabídnout studentům dlouhodobý vztah, završený nástupem do zaměstnání,“ shrnuje vizi 

nového projektu výkonný ředitel společnosti Forez Martin Pecháček. Že se jedná o trefu do 

černého, potvrzuje i nebývalý zájem veřejnosti o nový obor. Firmy hodlají studium 

maximálně zpříjemnit. Mimo trvalou odbornou podporu nabízí také velkorysé stipendium, 

placené brigády a mnoho dalšího. „Nejvíc si ceníme skutečnosti, že se pro dobrou věc 

podařilo spojit konkurenční firmy, které pro podporu technického vzdělávání vystupují jako 

jeden celek. Určitě v tomto ohledu můžeme sloužit jako dobrý příklad pro jiné regiony,“ 

uzavírá starosta Letohradu Petr Fiala. 

Martin Šlesingr, HR manažer  

Mé první veletrhy v IB 

Pracovní život přináší rozsah různých úkolů, které nemusíme zrovna milovat. Pokud 

ale budeme vykonávat takové zaměstnání, které chceme, které nám přináší víc než jen peníze, 

baví nás, tak taková práce nám celkově obohatí náš život. Přinese nám nové podněty, 

motivaci i chuť do života, a to jak pracovního, tak i soukromého. 

 Na veletrhu jsem už jednou jako vystavovatel byla, a to po prvním měsíci v IB           

22. 8.2015 Cihelna Králíky. Vedoucí obchodního oddělení se mě zeptal, jestli se chci 

zúčastnit této jednodenní akce. Bez rozmýšlení jsem přikývla na poznání nových zkušeností.                                                                                                                    

 Na této výstavě vojenské historie s vojenskou technikou z minulého století jsem spíše 

získávala informační rozpětí od kolegy a zkušenosti se zákazníky.  

 Jelikož v mé náplni práce je také zajištění účasti na těchto výstavách nebo veletrzích, 

vím již předem, jaký veletrh, kdy a kde bude probíhat. Během následujících čtrnácti dnů se 

konala další výstava Koně v akci - Dítě a kůň 5. - 6. 9.2015 v Pardubicích.   

 V momentě zjištění, že naše firma na této akci bude vystavovat Motúčko (elektro 

kolečko), jsem s předstihem hlásila svou účast na této výstavě. Neodradila mě ani první 

samostatná, zodpovědná jízda dodávkou plně naloženou Motúčky. Brala jsem to jako skvělý 

výlet za vášní, která mě od mala drží, a tou vášní jsou právě koně, s nimiž trávím svůj volný 

čas a relaxuji.  

 Na tuto výstavu jsem hleděla jako na největší setkání koní a lidí v domově slavné 

Velké pardubické. Návštěvníci i samostatní vystavovatelé, kterých se sešlo několik tisíc, 

měli možnost poznat práci s koňmi. Ukázky si mohli prohlédnout na dostihové dráze, 

v paddocku, na sportovních kolbištích. Byli zde koně všech možných plemen, kteří byli 

představeni v chovatelských přehlídkách jejich původu, při sportovních soutěžích, v ukázkách 

jezdeckého umění.                                                                                                                                      
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 K vidění byli koně od těch nejmenších až po mohutné chladnokrevné koně, kteří 

soutěžili v tahu, ovladatelnosti či v orbě. Nechyběl ani parkur, který mi je nejbližší, také 

westernové ježdění a tradiční slavnostní přehlídka.                                                               

 Jedna celá sekce byla věnována dětem. Pro ně  byla připravena stanoviště s různými 

soutěžemi, jako např. miniparkur s koníkem na tyči. Bylo postaveno westernové městečko 

s indiány. Jezdecké hry pro děti s parkurovým skákáním a jízdou zručnosti, práce 

s chladnokrevnými koňmi, kdy si děti mohly vyzkoušet své dovednosti.                         

 Výstavu hodnotím velice kladně. Spoustu krásných ukázek, práci s koňmi jsem mohla 

sledovat z našeho instalovaného výstavního stánku s Motúčkem, kde návštěvníci ocenili náš 

produkt na elektrický pohon, který velmi zaujal i mladší generaci.                                                                                                                     

 S kolegou se nám hned první den povedlo uzavřít nějaké objednávky přímo na místě 

celého dění. Vždyť převážná část zákazníků byli chovatelé koní nebo zemědělci, kteří se 

každý den musí vláčet s kolečky hnoje a krmení pro tato spanilá zvířata! A právě ono 

vylepšené kolečko, které nemusíme tlačit, a pokud k němu přidáme ještě zadní přídavná kola, 

nemusíme ho ani zvedat, je ideální pomocník k ulehčení denní rutinní práce i našeho zdraví.                                                                                                                                 

 Líbil se mi zájem i komunikativnost návštěvníků, kteří byli velmi přátelští a vstřícní.  

Na cestě domů mě hřál příjemný pocit a těšila jsem se na další podobou akci. 

                                                                                             Alice Vacková, DiS  

        Obchodní kancelář 

Z pohledu nováčka IB … 

Zhruba po měsíci v mém novém zaměstnání mi byla nabídnuta možnost zastupovat firmu IB a 

produkty, které ve své výrobě nabízí,a to přímo na veletrhu, konaném v Plzni v termínu 16.-18. 10. 

2015 pod názvem „Moderní dům a byt“. Byla to pro mě jedinečná nabídka, která se neodmítá. Do té 

doby jsem na veletrhy pohlížela pouze jako návštěvník.  

Následovaly přípravy -  zajistit auto, přichystat vybrané bravospotřebiče a to podstatné, naše 

Motúčka. 

Takto vybaveni jsme v časných ranních hodinách s kolegyní Alicí Vackovou a s malým 

pomocníkem - GPS vyjeli vstříc novým zkušenostem. Samozřejmě nás doprovázely rady od 

rodinných příslušníků „vyhněte se hlavně Praze“. Na vývoj techniky jsme se mohli „opravdu 

spolehnout“- zavedla  nás přímo do matičky Prahy. Takže naše cesta se prodloužila 

s hodinovým zpožděním. 

Po zaregistrování a určení venkovního místa jsme se pustili do stavění stanu. Náročná 

cesta nás malinko vysílila, ale s velkým nadšením jsme začali nabízet naše produkty. Mezi 

prvními zákazníky byli většinou zvídaví senioři, kteří projevovali velký zájem o 

bravospotřebiče. Pro zpestření a větší pozornost  kolemjdoucích návštěvníků  jsme předvedli 

naše Motúčko v akci, a to poněkud originálním způsobem ve spolupráci sousedů z vedlejšího 

stánku, kteří zastupovali firmu ePELETI. Své  produkty prezentovali tak, že využili Motúčko a 

vozili na něm palivo do jimi nabízených kotlů. 

Tento „obchodní tah“ nám přinesl úspěch, kdy jsme v průběhu dne odpovídali na otázky, 

dotazy a zkušenosti spojené s nabízenými výrobky.  
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Večer jsme si vybrali odměnu v podobě spravedlivého spánku, který jsme v dalších 

dvou dnech náležitě ocenili, když nám bohužel nepřálo počasí. Naše zákazníky to však 

neodradilo a měli zájem o naše další produkty, jako přepravní plošinku či napichovák.  

Konec veletrhu nám nabídl ještě závěrečný možný obchod, a to ze strany samotných 

konkurentů. Všimli jsme si, že některé firmy k převozu svých výrobků používají paletové 

vozíky.  Oslovili jsme je s nápadem předělat vozík na hydraulicko -elektricky ovládaný zdvih. 

Předali jsme obchodní listy s kontakty, kdy v případě zájmu bychom přijeli a předvedli naši 

„Máťu Soft“ přímo v jejich firmách. 

I když náš stánek byl v centru povětrnostního dění  a celé tři dny jsme obchodovali v 

sychravém podzimním počasí, tak co nás nejvíce hřálo, byla spokojenost zákazníků, 

objednávky a prodej výrobků spojený s touto návštěvou veletrhu, který byl konkrétně pro 

mě velkým přínosem v dalším náhledu na moji dosavadní vykonanou práci ve firmě IB.  

 

Jana Hurychová 

Marketeer , OK 

 

Vyrobili jsme a prodali více než 11 000 Motúček  

 

Vlajková loď Isolit Bravo na zelené vlně 
 

 

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

světa první sériové, vyrobené v naší továrně Isolit-Bravo. 

 Šestý rok na trhu, jedenáct tisíc prodaných Motúček, to mluví za vše! 

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

Motúček. Pak už šlo vše jako po drátku. Každým rokem jsme navyšovali výrobu a zájem o 

Motúčko rostl rok od roku. Zanedlouho jsme slavili tisíce vyrobených a prodaných Motúček. 

Na sklad se nevyrábí, výroba totiž nestíhá. 

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

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

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

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

zahradníky, vinaře, sadaře, včelaře, kameníky, rybáře, města, obce a také pro hrobaře. 

Motúčko perfektně poslouží mladým i starým, ve firmách i na farmách, prostě pomáhá a šetří 

zdraví člověka. Záleží na tom, ve kterém věku ho člověk objeví, respektive pořídí. 

Motúčko má širokou řadu příslušenství. To se nechá nasadit na samotné Motúčko, ale také 

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

smeták a vidle vpředu. Hrábě a provzdušňovák se dávají pod Motúčko. Sypač a rozmetadlo 

nasazujeme za Motúčko. Důležitým prvkem úplné ochrany zdraví obsluhy Motúčka jsou 

přídavná kola.Třešničkou na dortu je vlastní čerpadlo na 12V poháněné akumulátorem z 

Motúčka. Dále je to měnič napětí, který dokáže z jinak 12V Motúčka vyrazit 220V. Klidně si 

můžete na Motúčko napíchnout jakýkoliv spotřebič až do příkonu asi 1000 Wattů. 
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V posledním roce jsme rozšířili užitné vlastnosti na plošinky o třech kolech a naopak o 

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

mechanismy v halách. 

Naši vynálezci úspěšně vyvíjejí aku čtyřkolku na stavby, která nahradí známého „bobka“, 

jenž se umí otáčet na místě. Vznikne tak vzácná řada s pohony 1x1, 2x1, 3x1, 4x2 a 4x4. 

Pohon 4x2 připravujeme pro podvozek, který bude převážet různé objemné bedny a náklady 

na nedostupná místa. Naši vývojáři se zabývají pojezdem pro přepravu tělesně postižených na 

mechanických vozících. 

Motor z Motúčka byl úspěšně implementován do paleťáku a do rudlíku a dále jako pohon 

hydraulických čerpadel, která zvedají břemena na různých křížových zvedácích. Možnosti 

jsou téměř neomezené. 

Více jak polovina všech Motúček se prodala v Česku a na Slovensku, ale momentálně jsou 

tyto dva trhy drceny trhy zahraničními. Kolegové, kteří se zabývají exportem, si mnou ruce. 

Aby taky ne! Můžeme říci, že Motúčko vyvážíme téměř do všech zemí Evropy, ale více 

v příspěvku exportu. 

Letošní rok byl zatím nejúspěšnější, to vykazuje i graf, který stoupá strmě vzhůru. 

Co na to říkáte? Je to úctyhodné, ale my chceme ještě více, už brzy musí přijít rok, kdy 

vyrobíme a prodáme deset tisíc Motúček za jediný rok!  

Pokud byste měli jakékoli návrhy na vylepšení Motúčka, případně návrh, kde by se dalo ještě 

využít, kontaktujte prosím naše vynálezce, marketéry a nebo prodejce. 

 

  

    Milan Žemlička a 

Motúčko team  

   
 

         

 

 

LEAN Management po roce 

 

Je to přesně rok, kdy jsem psal do Občasníku – zima 2014 článek o zavádění „LEANu“, tedy 

zavádění štíhlé výroby u nás v IB. 

Rok se sešel s rokem a máme možnost bilancovat, co se nám podařilo a co méně. 
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Během roku jsme měli každý týden pravidelné schůzky, kde jsme se věnovali jednotlivým 

oblastem. 

Že je zeštíhlování, tedy optimalizace a zefektivnění výroby, velmi důležité, svědčí i to, že se 

do čela našeho týmu postavil pan ředitel a náš největší zákazník Automotive Lighting Jihlava 

nám poskytl odborníky, kteří  předávají  potřebné informace a rady, jak co nejrychleji a 

nejefektivněji zavádět  nové poznatky do výroby. 

Během roku došlo také ke změnám ve vedení jednotlivých týmů. 

Ti, kteří nebyli ochotni pochopit, že zavádění štíhlé výroby je nezbytné pro 

konkurenceschopnost naší firmy, ale i ti, kteří na to jednoduše nestačili, byli ve vedení týmů 

vystřídáni novými kouči. 

Noví  kouči týmů  se vykrystalizovali v průběhu roku z těch nejschopnějších manažerů. 

Tak jako na začátku máme stále pět týmů, které vedou tito kouči: 

SMED – kouč Petr Tobiška 

Petr Tobiška je tím nejlepším odborníkem na SMED. Dlouhodobě plánuje výrobu na všechny 

lisy a má samozřejmě největší zájem o co nejrychlejší výměny forem, abychom mohli lisy 

maximálně využívat pro lisování. 

Je odborníkem na různé tabulky a grafy. Tato data využívá při práci se seřizovači. 

Vyhodnocuje je a na základě svých zkušeností a dat analyzuje příčiny pomalejších 

výměn.Vede celý tým k efektivnějším a rychlejším výměnám forem a rozjezdu výroby poté. 

Je to jedna z nejdůležitějších činností v oblasti LEANu, tedy efektivnosti a hospodárnosti 

výměn forem. 

 

Standardizace-kouč Vladimír Mejta 

Vláďa Mejta je vedoucím strojní údržby a odborníkem na svém místě. Nebojí se aplikovat 

nové poznatky do práce celé údržby. Rád hledá nová technická řešení a zavádí je na našich 

lisech, aby lisy lépe fungovaly a seřizovači měli jednodušší výměny forem. Nyní například 

zavádí se svým týmem systém rychlospojek na hadicích forem, které mnohanásobně zrychlí 

výměny.  

ŘKJ-kouč Roman Linhart 

Roman je dlouholetým pracovníkem kontroly. Vypracoval se z řadového kontrolora až na 

vedoucího celého oddělení kontroly. Své zkušenosti uplatňuje jak  při řešení reklamací se 

zákazníky, ale především je  přenáší na své podřízené a zároveň řeší problémy výroby, aby 

bylo minimum reklamací. 

Organizace-kouč Karel Slavík 
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Karel Slavík je součástí firmy již od jejího začátku  a také on se vypracoval z lisaře až na 

vedoucího lisovny.  

Jeho práce patří k těm nejtěžším, protože organizovat práci lidem v nepřetržitém provozu s 50 

lisy, to zvládne jen opravdu kvalitní manažer. 

Jeho tým má nyní za úkol vypracovat organizační směrnici pro moderně fungující firmu se 

650 zaměstnanci, kde musí každému zaměstnanci nejen přidělit  práci, ale i  popsat  

povinnosti a ohodnocení každého zaměstnance. 

Logistika – kouč Ivo Danačík 

Mým úkolem je zajištění plynulého dodávání obalů pro výrobu, aby nedocházelo k prostojům 

při lisování. Ovšem nesmíme také mít nadbytek obalů, které by zbytečně ležely na skladech. 

Dále optimalizujeme trasy dodávání obalů a hmoty na lisovnu a odvoz hotové výroby do 

expedice. Ač se to na první pohled nezdá, opět je to LEAN neboli štíhlá výroba. Čím bude 

propracovanější systém navážení obalů od zákazníků a okamžité expedice k lisům, tím více 

budeme mít místa na skladech pro další naše potřeby za předpokladu neohrožení výroby. A to 

samé platí pro plánování tras – čím bude trasa k lisu optimálnější, čím budou všechny úkony 

skladníků efektivnější, tím více času a energie ušetříme na další potřebné činnosti. 

Možná vám připadá, že se za celý rok nic nezměnilo, ale opak je pravdou. 

Naši zákazníci jsou čím dál náročnější na kvalitu dodávaných výrobků. 

Co bylo před rokem dostačující,  je dnes považováno za zmetek. 

Jestliže chceme být i v budoucnu mezi nejlepšími firmami, musíme pro to udělat maximum. 

To přináší zvýšené požadavky na řízení výroby, kontrolu výrobků při lisování, pružné 

expedování výrobků k zákazníkům, a to je přesně LEAN Management. 

Naše firma musí fungovat jako jeden tým, jako švýcarské hodinky. Když se zadře jen jediné 

kolečko, hodinky se zastaví. 

Firma se sice zcela nezastaví, ale i lajdáctví jednotlivce přibrzdí její rozvoj. I jeden jediný 

spolupracovník, který nechce v týmu pracovat, dokáže pokazit práci celého týmu. 

Proto je nezbytné, abychom všichni spolupracovali -  nejen naše LEAN týmy, ale všichni 

spolupracovníci! 

Myslím si, že naším hlavním cílem je prosperita a konkurenceschopnost firmy. 

My, kouči jednotlivých týmů, uděláme maximum proto, abychom vám, našim 

spolupracovníkům, připravili kvalitní podmínky pro vaši práci.  

A je na vás, abyste nám v našem snažení maximálně pomáhali a firma ještě více prosperovala. 

 

Ivo Danačík, vedoucí střediska Logistika 
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Moje „pětiletka“ v Isolitu – Bravo 

 

Letošním červencem uplynulo 5 let od mého nástupu do firmy Isolit – Bravo na pozici 

projektový manager.  Musím upřímně přiznat, že když jsem si uvědomila tuto skutečnost, 

neubránila jsem se vnitřnímu bilancování, co se vlastně za těch pět let událo či změnilo. 

Samozřejmě si člověk jako první uvědomí skutečnosti, které se týkají jeho nejbližšího okolí v 

pracovním prostředí, tj. kolegy v oddělení, kancelář apod. Když jsem nastoupila, bylo nás 

v oddělení Marketing and Sales sedm a jedna spolupracovnice se starala o prodej Motúčka.  

Asi po půl roce jsme se rozrostli ještě o jednu spolupracovnici, která má na starost  

zahraniční prodej Motúček, jelikož se ukázalo, že je o tento výrobek zájem i za našimi 

hranicemi. V celém časovém průřezu jsme pak byli po personální stránce vcelku stabilní 

oddělení, protože většina z nás jsme po dobu cca 4 let setrvala. Pouze jedno pracovní místo, 

jako by bylo zakleté, se personálně měnilo. Vystřídalo se na něm za tu dobu  pět  lidí. 

 V loňském roce 2014 se také  změnilo i naše pracovní prostředí, kdy jsme díky novému 

nábytku mohli udělat vhodnější rozmístění pracovních míst v kanceláři a získat tak prostor 

pro dalšího spolupracovníka. Tento spolupracovník se systematicky stará o poptávku  a výběr 

vhodných obalových prostředků pro nové projekty a spolupracuje při realizaci transportních 

testů. Tak jako u většiny pracovních míst i tady si vychováváme z čerstvého absolventa 

odborníka na tuto problematiku. To vyplynulo z potřeb nových projektů, jelikož přibylo 

takových, kde Isolit-Bravo zajišťuje balení, nebo i zákazníci požadovali, abychom více 

spolupracovali při návrhu a testování vhodných obalových prostředků. 

Práce projektového managera zhruba ze 70% představuje práci pro nástrojárnu, protože po 

získání zakázky na výrobu vstřikovací formy projektový manager koordinuje její výrobu až po 

uvedení do sériového provozu. Ale ani tam jeho práce zcela nekončí. Často spolupracuje 

s lisovnou na řešení oprav nástrojů.  V některých případech spolupracuje s kvalitáři sériových 

výrob na vyjasnění příčin reklamací. 

Když jsem nastoupila, měl projektový manager na starost v průměru 13 projektů na nové 

vstřikovací formy za rok. V následných letech se začala výroba vstřikovacích nástrojů 

kooperovat u jiných výrobců vstřikovacích forem, kde projektový manager řídil i tyto 

projekty a koordinoval pak přesun nástroje pro odladění na sériový lis a rozběh sériové 

výroby, pokud se  forma lisovala v Isolit - Bravo.  Tudíž se pak manager staral průměrně o 17 

projektů/ rok na nové nástroje. V letošním roce 2015 průměrný počet projektů mírně klesl 

na 15 projektů/rok, i  když během roku odešli  dva zkušení matadoři. 

Vývoj realizace zakázek na vstřikovací formy na Nástrojárně v jednotlivých letech je vidět 

v následující tabulce: 
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Samozřejmě se společnost Isolit-Bravo neměnila jenom na oddělení  Marketing and  Sales.  

Firma se začala rozvíjet, počet zaměstnanců se z průměrného počtu 450 dostal na 650 a 

v posledních dvou letech se výrazně pustila do velkých investic jak na Nástrojárně, tak na 

Lisovně, jak zobrazuje níže uvedená časová osa  významných událostí týkajících se výrobního 

procesu firmy. 

 

Během svého působení ve firmě při práci projektového managera jsem ve spolupráci 

s panem Chládkem a dalšími spolupracovníky rozšířila využívání IS HOC. Krátce po mém 

nástupu jsem zjistila, že se IS HOC na Nástrojárně používá spíše jenom pro sběr skutečných 

nákladů a nepoužívá se pro plánování, což byla velká škoda. Využila jsem svých zkušeností 

z plánování strojírenské výroby z předchozího zaměstnání a ve spolupráci s programátorem 

dodavatele IS, kolegy managery a spolupracovníky z Nástrojárny jsme rozvinuli řízení a 

plánování projektů v HOC. Tady mě těší, že jsme se posunuli o velký kus a vedoucí 

Nástrojárny tak získal dobrý nástroj pro řízení a plánování výroby a nákladů pro Nástrojárnu i 

s možností výhledu zatížení kapacit v dlouhodobém výhledu řádově několik měsíců a týdnů. 

Cesta k jeho používání byla trnitá, nyní je důležité zajistit, aby při personálních změnách 
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docházelo k včasnému a dobrému předání činností a k zaškolení nových pracovníků z těchto 

činností prováděných v HOC v oblasti řízení projektů i výroby. 

 

Co v současnosti pozoruji jako problém, který nás ještě hodně potrápí?  Tady musím 

podotknout, že ovšem je to častá neřest v řadě firem, které se prudce rozvíjí, že ne všechny 

útvary dokážou rychle a v potřebném čase reagovat na růst firmy včasnými změnami 

vnitřních procesů a zvýšením efektivity vlastní práce podpůrnými prostředky k potřebám 

rozvoje. 

Nákupem nových strojů na Lisovně a rozšířením pokovovacích linek na Lisovně a též s 

přibýváním nových sériových projektů je již problematické řídit plánování výroby bez plně 

funkční podpory informačním plánovacím systémem. Ovšem, aby takovýto informační 

systém dobře plánoval, je potřeba zajistit správnost informací pro výpočty plánů výroby, 

nejlépe v online režimu. To znamená, že jakýkoliv plánovací informační systém potřebuje 

správné a včasné informace o příjmech a výdejích materiálu, jak granulátu, tak o stavu 

položek na zabalení výrobku či dalších položek potřebných pro výrobu finálního výrobku, 

dále o stavu provozních prostředků – strojů, vstřikovacích forem a v neposlední řadě o 

správném stavu rozpracované a odvedené výroby. Bez těchto informací nebo s nepřesnými 

informacemi  bude samozřejmě plánovací IS špatně nebo nepřesně plánovat, ať bude 

dodavatelem IS kdokoli.  

Velké zlepšení v této oblasti si slibujeme od dokončení výstavby nového velkokapacitního 

skladu, ale v tomto směru je potřeba uvažovat, že je potřeba i tady upravit myšlení 

obsluhujících pracovníků, že na jejich přesnosti a včasnosti informací bude záležet přesnost a 

plánování výroby Lisovny. To bývá někdy horší než výstavba nových prostor, současně s tím 

se mění i nároky na kvalifikaci a schopnosti skladníků. 

Věřím, že tyto záležitosti, které nás aktuálně čekají , zvládneme a dokážeme úspěšně vyřešit, 

byť se to bez skřípotu zubů neobejde. Přeji nám všem hodně síly, pevné nervy a vzájemné 

porozumění při hledání společné cesty k řešení. 

Zároveň využiji toho, že Občasník jistě vyjde v předvánočním čase, a tak mohu touto cestou 

popřát všem spolupracovníkům pohodu o vánočních svátcích v kruhu rodinném a dobrý start 

do nového roku. 

Šárka Slavíčková, 

 projektový manager 
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Motúčko v zahraničí 

 

V letošním roce jsme se v zahraničí ( nepočítaje Slovensko )  zúčastnili celkem 16 výstav. Šlo 

buď o přímou účast našich zástupců,  a nebo výstavu námi podporovanou, které se účastnil  

náš dealer v dané zemi.  Seznam zmíněných výstav naleznete v tabulce níže.  

Výstavy Motúčka v zahraničí – 2015  

výstava město stát 

Have Landskap Slagelse Dánsko 

Foire Beaucroissant Beaucroissant Francie 

46ème Foire d’Avril Beaucroissant Francie 

La Foire de la Balme Bouhans Francie 

Tag der Technik Laimburg Itálie 

Flormart Padova Itálie 

Messe Landwirtschaftliche 
Messe AgrialpTag Lana Itálie 

Demopark und Demogolf  Eisenach Německo 

SÜMO Messe  Koblenz Německo 

I.R.M.S. Messe Willingen Německo 

Hausmesse Jelinek 
Maschinen  Rosenau/S Rakousko 

Astrad und 
AustroKOMUNALL  Wels Rakousko 

Gartenbaumesse Tulln Rakousko 

Suisse Public  Bern Švýcarsko 

Forstmesse Luzern Švýcarsko 

Hard Ware Luzern Švýcarsko 

 

Rok 2015 byl historicky nejúspěšnější, co se týče prodeje v zahraničí. Podařilo se nám 

vyexportovat  1130 ks  Motúček ( stav k 1.12.2015 ) . 

Nejvíce  se jich prodalo v Německu, poté následuje Švédsko a další země – viz níže uvedená 

tabulka. 

                                                              Počet prodaných Motúček   

Německo 404 

Švédsko 150 

Itálie 141 

Francie 124 
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Rakousko 122 

Švýcarsko 59 

Belgie 36 

Finsko 31 

Slovinsko 27 

Dánsko 14 

Norsko 7 

Španělsko 7 

Polsko 4 

Holandsko 2 

Anglie 1 

Maďarsko 1 

  Celkem 1130 

 

Příští rok uděláme vše proto, abychom do zahraničí prodali mnohem více Motúček než letos.  

Plánujeme minimálně 2000 ks.  Doufejme, že se nám to podaří.  

Petr Bodlák, Vedoucí SaM 

 

 

DODEZ v září 2015 
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Provozování horkých rozvodů forem a problematika 

s tím spojená 

 

Horké rozvody forem provozujeme na naší lisovně se zastoupením od firem Synventive, Mold 

Masters, HRS, Günther, Yudo, Hasco, Thermoplay, Incoe a dalších. 

Tato široká škála užívaných výrobců výše zmíněných rozvodů pro následnou údržbu a opravy 

tkví ve správném vytypování náhradního dílu na jednotlivou horkou trysku, což není vždy za 

tohoto stavu zrovna jednoduché. 

Obsah závad se dá shrnout do těchto tří základních  témat: 

1. nefunkční topení nebo čidla 

2. opotřebení částí horkého rozvodu 

3. netěsnost horkého rozvodu, únik taveniny do prostoru trysky 

Bod 1. 

Poměrně častá elektrozávada, nefunkčnost zjistitelná měřením, kterou odstraňujeme ve 

spolupráci s elektroúdržbou.Zde je nutná výměna nefungujícího komponentu za nový díl nebo 

oprava kabelových svazků, viz nedávný problém u forem 20870 a 20872, které jsou osazeny 

horkým rozvodem od firmy Mold Masters. 

Bod 2. 

Zde se zdá, že se nemá na horkém rozvodu co mechanicky opotřebit, ale opak je pravdou. 

Nejčastější závadou je opotřebení sedla horkého rozvodu, což je část, která přichází do styku 

s tryskou komory lisu. Životnost sedla trysky můžeme dost významně ovlivnit správným 

použitím trysky komory lisu. 

Při používání materiálu, kde je velký podíl přísad, např. skla (až 50 ),dochází k opotřebení 

torpéda  trysky. Nejčastější příznaky této závady na formě je nestejnoměrné plnění 

jednotlivých dílů, zamrzání ústí trysky při delší odstávce. Odstranění závady - výměna torpéd 

za nové. 

Dalším neduhem je opotřebení ústí trysky, které přichází do styku s vtokovou vložkou formy 

nebo je umístěno přímo do tvarové vložky.Mezi uložením ústí trysky s formou (H7/h7) 



 17 

dochází při dlouhodobém používání k opotřebení a tím zvětšení vůle mezi ústím a vložkou. 

Při řešení závady velké vůle postačuje výroba ústí trysky se správným přesahem. 

Bod 3. 

Z této závady v rámci horkých rozvodů mají nástrojaři největší respekt. Dojde-li k zastříknutí 

horkého rozvodu, je to spojeno s vysokými náklady na opravu a časovou náročností při 

odstraňování taveniny z vnějšku rozvodu.        

Nejčastější příčiny: 

 - velká vůle mezi ústím trysky a vložkou již viz bod 2 

   - zastříknutí rozvodu směrem od sedla horkého rozvodu (vzniká odstraněním středícího        

kroužku, kdy není horká tryska chráněna proti zpětnému tlaku taveniny a následně dojde i 

k vytlačení trysky viz foto, 

  - opatření –  neodstraňovat středící kroužek na vstřikovací straně !!!      

 -vniknutí taveniny do horkého rozvodu na základě mechanického    

  poškození, kdy dojde příčinou cyklického namáhání k mikrotrhlině na  těle trysky nebo 

vtokového ústí      

Tento poslední případ dokládám zkušeností z nedávné doby, kdy došlo k úplnému zalití 

trysky u formy 21784 pro zákazníka Hella Mohelnice. Po očištění taveniny byla zjištěna vůle 

mezi ústím trysky a vtokovou vložkou 0,05 mm. Po jejím vymezení šla forma opět na lis a 

opět zastříknutá tryska. Jak je to možné? Vůle byla vytěsněna! 

Při ohledání trysky bylo zjištěno prasklé ústí trysky, čímž docházelo k úniku taveniny. 

Považuji tyto závady, kdy nastane prasknutí části rozvodu, za nejhůře zjistitelné a při 

dostupné diagnostice ve většině případů nedojde k zjištění hlavní příčiny hned při první 

opravě, což následně někdy přináší zvýšené pracovní napětí, ale když se zadaří, zase pocit 

z dobře odvedené práce. Oboje asi ke zvládnutí náročných pracovních úkolů čas od času patří. 

Omlouvám se za toto trochu specifické téma v této předsváteční době a zároveň přeji všem 

spoluzaměstnancům hodně zdraví i pracovních úspěchů v roce 2016. 

Aleš Hrdina, 

Vedoucí Servisu Forem 
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Rozšíření a rekonstrukce kuchyně 

Koncem letošního roku dojde k dlouho potřebné rekonstrukci a rozšíření naší 

kuchyně.  Vzhledem k nárůstu počtu vařených jídel zvláště pro externí zákazníky je tento 

krok již více než potřebný.  

Celá akce probíhá v několika na sebe navazujících krocích.  Nejdříve se přesunula 

kancelář vedoucí kuchyně do nových - menších  prostor a místo staré kanceláře a eventuálně 

za ní vznikl sklad na termosy a případně „suché“ potraviny. Nyní se vybourá prostor 

stávajícího skladu na termosy, který bude k dispozici kuchyni.  

Rekonstrukce samozřejmě znamená také nákup nového  gastro zařízení  a vybavení.  Naše 

kuchařky a společně s nimi i my  se můžeme těšit  na : nový kotel  500l na vaření polévek, 

nový konvektomat, nové pracovní desky, výdejní vozíky, vozíky, regály  a mnoho dalších 

novinek. S  rekonstrukcí  dojde i k posílení  vzduchotechniky.  

Pokud to stručně shrnu, tak rekonstrukce nám přinese potřebné navýšení kapacity kuchyně 

až na 1300 jídel denně a hlavně zpříjemnění pracovního prostředí pro kuchařky ( do šaten 

dostanou také nové skříňky na oblečení ).   

A protože nic není zadarmo – výše uvedené nás bude stát zhruba 1  mil. Kč ( samozřejmě bez 

DPH ).              

Petr Bodlák  ,vedoucí SaM                      

 

Stavba Citrónu finišuje 

 

Stavba skladovací haly Citrón, kterou jsme zahájili v únoru 2015 demolicí starých budov, se 

blíží k dokončení. Založení budovy zkomplikovalo jílové podloží a spodní voda. I přes tyto 

problémy se stavební práce nezpozdily.  Stavba skeletu proběhla bez obtíží, i opláštění bylo 

provedeno dle plánu. Po mnohých obavách skeptiků, že vzhled haly nezapadne do okolí, se 

tato předpověď nenaplnila a hala vypadá pěkně.   

V prosinci, devět měsíců po zahájení výstavby, je stavební část Citrónu hotova a provádějí se 

poslední instalační práce. Do konce roku bude dokončena elektroinstalace ve skladovacích 

halách a montáž automatické signalizace požáru.  Automatické hasicí zařízení budov je již 

instalováno, a to včetně strojovny a zásobní nádrže na vodu o objemu 640 m3 vody. Do 
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konce roku budou instalovány regály s kapacitou 11 000 paletových míst a budou dokončeny 

příjezdy k nakládacím rampám. Na leden a únor 2016 je plánováno dokončení topení, 

vestavby kanceláří, instalace automatického hasicího zařízení a automatické signalizace do 

regálů.  Dále probíhá upřesnění zadání na automatizované řízení procesů v novém skladu.  

Poloautomatické vozíky na zakládání palet do regálů budou dodány počátkem března 2016. 

Regály, vozíky a software pro řízení skladu dodává renovovaná firma Still. 

Po spuštění provozu skladu Citrón bude v dubnu příštího roku provedena demolice zbylých 

starých budov bývalé Masny.  Stávající pneuservis se přesune do budovy Žluťák, kde vznikne 

nová dílna autoservisu s možností opravovat i největší kamiony. Dále bude v místě 

demolovaných budov  postavena  původní konstrukce demontované haly Pomeranč. Hala 

bude zateplena a budou do ní umístěny provozy regenerace plastů, sklad hutního materiálu 

s jeho dělením a sklad strojů a forem. Do uvolněného skladu Hala bude umístěn sklad a 

expedice obchodního zboží. 

Po dokončení stavebních prací budou opraveny všechny komunikace. Asfalt bude nahrazen 

zámkovou dlažbou.  Touto poslední stavební úpravou se ze staré Masny stane moderní 

logistické středisko. 

Josef Rubeš  

Vedoucí střediska PZP 

 

Den Vynálezců – říjen 2015 
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Bożonarodzeniowe wspomnienia z dzieciństwa 
 

"Przy wigilijnym stole 

  Łamiąc opłatek święty, 

  Pomnijcie, że dzień ten radosny 

  W miłości jest poczęty". 

                                        Jan Kasprowicz, Przy wigilijnym stole 

 

Święta to magiczny czas. Czas pełen ciepła, radości i wspólnych rozmów.  

Nikt się nie śpieszy, nikt nigdzie nie goni. To czas, który do dzisiejszego dnia przywołuje we 

mnie bezcenne, piękne wspomnienia. Wspomnienia świąt mojego dzieciństwa.  

Odkąd pamiętam święta Bożego Narodzenia spędzaliśmy w rodzinnym kręgu na wsi 

w 

domu dziadków, gdzie święta zawsze były wyjątkowe. W dzień Wigilii już wczesnym 

rankiem ubieraliśmy choinkę i zaczynaliśmy przygotowania do wieczornej wieczerzy.  

Z uśmiechem wspominam wigilijne oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę.  

Wspólną modlitwę, łamanie się opłatkiem i te wszystkie wigilijne przesądy, w które obfituje 

polska świąteczna tradycja. Biały obrus, a na nim siano, zawsze parzysta liczba potraw i jedno 

wolne miejsce dla niespodziewanego gościa. Pamiętam też gorączkowe poszukiwania 1 

grosza ukrytego w wigilijnych pierogach z kapustą i grzybami – grosza symbolizującego 

pomyślność i szczęście w nowym roku oraz pyszne wigilijne potrawy: ryby, kutie, pierogi 

z kapustą i grzybami, kompot z suszu, krokiety, barszcz czerwony z uszkami, karpie, ciasta.  

Po kolacji był czas otwierania prezentów, które pod choinkę przynosił Gwiazdor.  

Muszę jeszcze wspomnieć o rodzinnym kolędowaniu przy akompaniamencie akordeonu na 

którym grał mój wujek. O wieczornym spacerze na pasterkę, w głębi mroźnej nocy, 

wyjątkowo cichej i spokojnej – czynnościach jakże prostych, ale niesamowicie jednoczących 

rodzinę.  

Święta to dla mnie bezcenny czas – wypełniony uśmiechem, życzliwością, zapachem 

kompotu z suszu i nudą. Wspólną nudą, wesołą, świąteczną nudą, która przez te kilka dni w 

roku jest usprawiedliwiona, a nawet pożądana. 

Przez te wszystkie lata zmieniały się okoliczności, problemy z którymi się 

borykaliśmy.  

https://pl.wikiquote.org/wiki/Jan_Kasprowicz
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Zmienialiśmy się my sami. Jednak w tym kalejdoskopie wydarzeń jedno było stałe – Bóg i 

Jego obecność wśród nas. Fragment z Ewangelii Łukasza 2,1–19, który dziadek czy tata 

czytali tuż przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej, pokazywał nam, że nie dla siebie 

samych zbieramy się przy wigilijnym stole, ale dla Boga. To On gromadził nas abyśmy 

wspólnie mogli Go wielbić i cieszyć się Jego miłością. Modlitwa była dla nas schronieniem 

przed codziennością, a słowa anioła:                                  „Nie bójcie się, bo oto zwiastuję 

wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam 

zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym” ( Łk. 2,10-11) były ukojeniem i 

lekarstwem na przerastające nas okoliczności.  

Zachowałam w pamięci obraz Księdza, który wkładał w kopertę opłatek z kolorową 

opaską i 

mówił: „Ten bielutki opłatek  jest dla was, którzy zasiądziecie przy wigilijnym stole, a te 

kolorowe - zielone i różowe są dla zwierząt, które nam służą i dają pożywienie. Włóż je w 

wigilijny wieczór do ich karmy, żeby nie obgadały cię w tę radosną noc."  

Jako dziecko zawsze czekałam na moment czy czasem nie usłyszę jakiegoś zwierzęcia, które 

przemówi do mnie ludzkim głosem. Głęboko wierzyłam w tę legendę. 

Smak i klimat tamtych świąt jest niepowtarzalny. Wszystko było takie prawdziwe,  

takie nasze – polskie. Współcześnie toniemy w powodzi komerci, zachłystujemy się cudzymi 

tradycjami, które z nami nie mają nic wspólnego. Na szczęście moja rodzina znalazła w tym 

zamęcie koło ratunkowe i nasze święta przypominają te z mojego dzieciństwa. Kultywujemy 

polską tradycję świąt, tradycję wspólnego kolędowania, które rozpoczynamy przy wigilijnym 

stole z rodziną. 

Moi dziadkowie niestety już nie żyją. Na święta do dziadków już nie jeździmy.  

Dzisiaj w moim domu rodzinnym ten szczególny dzień zawsze organizuje moja mama – ona 

stwarza klimat i według tradycji wyniesionych z własnego domu komponuje wigilijny stół i 

organizuje święta. 

Święta Bożego Narodzenia zawsze były i są moimi ulubionymi. I żadne inne nie są 

w stanie 

ich zastąpić. Nie chcę wyrosnąć z tej mojej fascynacji Bożym Narodzeniem, bo dlaczego 

miałabym pozbawiać się tej przyjemności? Tak szczerze mówiąc, to trochę żal mi tych ludzi, 

którzy nie potrafią docenić uroku świąt. Którzy nigdy nie odkryli ich magii, bo okres 

świąteczny sprowadzał się dla nich tylko i wyłącznie do nielubianych czynności: do 

przymusowego sprzątania, gotowania, spędzania czasu w niekoniecznie lubianym gronie. 
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Mój przepis na przyjemne święta jest niezwykle prosty. Należy je spędzić tak, jak się 

chce,  

z tym, kim chce się dzielić swój czas. Nie robić nic na siłę, a już napewno nie dlatego, że                                    

„tak wypada” i „tak trzeba”. Sukces tkwi w życiu w zgodzie z samym sobą. Dajmy się otulić 

świątecznej magii, ale nie dajmy się ogłupić przez konsumpcjonizm i komercję. Znajdźmy 

złoty środek. I postarajmy się poszukać w sobie samych dobrych stron, aby koniecznie 

pokazać je w święta.  

Nie wierzę w to, że w każdym z nas tkwią wrodzone pokłady dobra, ale każdy z nas ma w 

sobie serce – okażmy je innym.  

Wiem, że nie każdy czytający moje słowa jest wierzący, ale tym, którzy wierzą, tym, 

którzy 

wiedzą, po co są święta Bożego Narodzenia, życzę przyjemnych i magicznych chwil przy 

świątecznym stole, a także niezapomnianej atmosfery miłości i szczęścia. Atmosfery, która co 

roku każe Wam na nowo poszukiwać tego pięknego czasu, który upłynął na wspólnym, 

rodzinnym biesiadowaniu. A poza tym spełnienia Waszych planów i marzeń. Zdrowych i 

Wesołych Świąt! 

 

Mariola Kraj , VyFi 

 

Prodejna   Bravo Elektro 

Milí spolupracovníci, vážení obchodní přátelé, 

jako již každý rok jsme pro Vás a Vaše blízké připravili vánoční nadílku v podobě akčních cen v naší 

podnikové prodejně elektro i v prodejně papírnictví . 

V řadě nerezových či plastových konvic, vlasové technice, vysavačích či ostatních přístrojích si určitě 

najdete svého favorita.   

Konvice od 399 Kč , sendvičovače od  499 Kč , vysoušeče vlasů od 299 Kč…nebo Vás potěšíme malým 

dárkem za Váš nákup.  
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A proto  připomínám otevírací dobu :  

 

Pondělí – Pátek                        od 9 -12:00  a  od 12:30  - 17 hodin  

Sobota 19.12.2015                   od 8:00 -12:00 hodin   

Neděle 20.12.2015                    od 8:00 -12:00 hodin  

 

Těšíme se na Vaši návštěvu ! 

                   Firemní prodejna a  

Blanka Doskočilová za obchodní divizi D5 

Technický kroužek žáků Základní  školy  Jablonné nad 

Orlicí  v Nástrojárně  Isolit –Bravo 

 

Poslední říjnovou neděli 2015  byl zahájen zajímavý projekt  Technického kroužku pro žáky 

Základní školy  v Jablonném  nad Orlicí,  a to ve firmě Isolit- Bravo.  

Jedná se o snahu   přiblížit  žákům ZŠ zábavnou formou dílenské prostředí, seznámit je 

s řemeslem  a   nadchnout  je.  Nebylo dlouho co vymýšlet,jak celý kroužek zorganizovat,co 

ukazovat, jak zaujmout. Nejlepší bude, když si členové kroužku sami něco vyrobí, u této 

činnosti se seznámí s dnešními  technologiemi a řemeslem jako takovým. Trochu  jsme  

zapřemýšleli,  co by si  tak  účastníci  kroužku v Nástrojárně mohli sami vyrobit  Především,  

aby to byla věc praktická a přitom i tak trochu odhalovala  zručnost  a rodící se osobnost  

dítka. Volba padla na výrobu ozdobné dveřní vizitky z leštěného mosazného plechu.  

Byly určeny čtyři etapy výroby, které na sebe navazují a dětem představí některé  

technologie v Nástrojárně. 

Na první schůzce si žáci z nahrubo ofrézovaného plechu  ručně  vypilovali  úhlednou  destičku 

se zaoblenými  hranami  a  smirkovým plátnem  předpracovali  plochu pro budoucí jméno.  

Musím se přiznat , že mě trochu zarazil  zápal  a nadšení, s jakým se dítka do „nezáživného“ 
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pilování pustila. Nic naplat, umět pilovat  - zalícovat razník  je základní dovednost nástrojaře. 

S výsledkem prvního dne jsme mohli být všichni nadmíru spokojeni, všechny destičky  

úhledně  zaoblené  a začištěné , dokonce  i několik  kousků navíc pro chybějící kamarády. 

 

 

 Tématem druhé schůzky bylo zahrát si na programátora , operátora  CNC obráběcího centra. 

Žáci si v sw Work Nc   navrhli  podobu  svého jména na vizitku,  naprogramovali  obrábění  

gravírováním  na  3D model  vizitky.  K vlastnímu  programu obrábění  si  jako správní 

programátoři vytvořili  technologickou dokumentaci , včetně seřizovacího listu  obrábění pro 

operátora  .  S touto technologickou dokumentací se hlásili u stroje  k obrobení.  Původně  to 

nebylo v plánu,  ale vzhledem  k  zájmu o výsledek si žáčci svá  jména  vygravírovali na CNC 

stroji sami .  Zde jsem s úžasem  sledoval, jak bleskově se orientují v ovládání stroje .  Vše 

stačilo vysvětlit pouze jednou ! 
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Třetí schůzka byla opět o trpělivosti , preciznosti a ruční práci.  Strojně dokončené vizitky je třeba 

vyleštit takovým  způsobem, aby se líbily. Zvolili jsme dva rozdílné povrchy – pohledová plocha 

začištěná jemným smirkovým plátnem v jednom směru.  Vlastní gravírovaný popis  zrcadlový  lesk. 

Opět byla  zřetelná snaha o co nejlepší výsledek .  V podstatě již hotové výrobky si děti mohly poprvé 

odnést domů ukázat rodičům. 

  

 

Posledním tématem na čtvrté schůzce bude měření. Děti si zhotoví výkres  dle vlastních náměrů jimi 

vyrobené vizitky. Prozkoumají si  výrobek pod mikroskopem a vytvoří si program  ku změření dílu na 

CNC měřicím  centru. 

Do nového roku máme v Nástrojárně  mnoho dalších nápadů v pokračování  kroužku . 

Co třeba vyrobit si kompletní šachy? 
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Milan Chládek   

Vedoucí střediska Nástrojárna 

O    ČEŠTINĚ   NEJEN   PRO   ČECHY 
 
 
 
PRANOSTIKA  =  moudro našich předků 
                         =  rčení, které se snaží dávat do souvislosti určité meteorologické jevy 
                             a roční dobu, založené na dlouhodobé lidské zkušenosti 
 
 
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy. 
Prosinec naleje a leden zavěje. 
O svaté Barboře /4.12./ ležívá sníh na dvoře. 
Když na Mikuláše / 6.12./ prší, zima lidi hodně zkruší. 
Lucie /13.12./ – noci upije, a dne nepřidá. 
Na Boží narození /24.12./ o bleší převalení. 
Zelené Vánoce – bílé Velikonoce. 
Jestli vítr o Vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje. 
Na Nový rok /1.1./ o slepičí krok. 
Na Nový rok / 1.1./ déšť – o Velikonocích sníh. 
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Na Tři krále /6.1./ o krok dále. 
Na Hromnice / 2.2./ o hodinu více. 
 
                                                                                        Alena Šafářová 
               učitelka českého jazyka 
 

 

Ondra Moravec na  DODEZ v září 2015 

PF   2016 
 
 
 
LOVE THE  LIFE  YOU  LIVE.         MILUJ ŽIVOT, KTERÝ ŽIJEŠ. 
LIVE   THE  LIFE  YOU  LOVE.       ŽIJ       ŽIVOT, KTERÝ MILUJEŠ.               /Bob Murley/ 
 
 QUAS  DEDERIS  SOLAS  SEMPER  HABEBIS  OPES.  
 JEN TO BOHATSTVÍ, KTERÉ DARUJEŠ, SI ODNESEŠ NA VĚČNOST. 
 
COKOLI  CHCEŠ   UDĚLAT,  UDĚLEJ  TO!   EXISTUJE  JEN  OMEZENÝ  POČET  ZÍTŘKŮ. 
 
IF  I  WERE  AT  YOUR  SHOES… 
KDYBYCH  BYL  VE  TVÉ  KŮŽI… 
                                                                                            redakce Občasníku 
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Význam Vánoc 

V každém století se lidstvo určitým způsobem mění a formuje. Větší příležitosti a 

určité okolnosti nám umožňují prožívat jednotlivé chvíle jinak. Proto i nahlížení na významná 

data v kalendáři jsou jiná, byť se mnozí z nás snaží udržovat určité tradice. Období, které 

prožíváme skoro všichni,  jsou  vánoční svátky.  

Mezi vzpomínkami z dětství, jež se každému vybavují, jsou vzpomínky na Vánoce. 

Jsou milé sluchu i zraku, plné vůní a chutí, které nás provázejí po celý život. Rodinné teplo 

Vánoc milujeme všichni…  

Význam Vánoc se ale během posledních staletí značně posunul. V době  

předkřesťanské se Vánoce spojují s oslavou zimního slunovratu,  v Římě s oslavou syrského 

boha slunce, což znamenalo návrat slunce z jižní zemské polokoule a začátek  nového roku. 

S příchodem křesťanství jsou Vánoce spojovány s památkou narození Ježíše Krista. 

Tato slavnost je označována jako Hod boží vánoční a koná se 25. prosince. Tomuto dni 

předchází Štědrý den, s nímž je neodlučitelně spojena tradice obdarovávání. Dar je po staletí 

jedním z nejdůležitějších způsobů a prostředků navazování, udržování a upevňování styků 

mezi lidmi. Základem výměny darů je víra, že spolu s darem předává dárce i něco ze sebe a že 

ten, kdo dar dostává, vstupuje do těsnějšího svazku s dárcem. Během 19. a 20. století se 

pozvolna změnila stará funkce vánočního daru. Ze Štědrého večera se stal obdarovávací 

svátek  a dar se stal dominantním  znakem Vánoc.  

V období totalitního režimu křesťanský duch  Vánoc takřka vymizel. Křesťanské 

vnímání se změnilo ve  svátek stání front na banány a na pomeranče, generálního úklidu  a 

pečení cukroví. Po  sametové revoluci se některé zvyky zachovaly a postupně se obnovují,  

ale do vánočních svátků se v mnoha oblastech vnesl komerční duch. Obchodní centra nám už 

od doby, kdy jdou děti v září do školy, připomínají svou výzdobou a předvánočními slevami 

Štědrý den a následné sváteční dny. S  myšlenkou, abychom nemuseli dárky nakupovat ve 

shonu v přeplněných obchodech a aby nám  „něco neuteklo“. Proto u většiny z nás se 

předvánoční víkendy stávají zběsilým honem za slevami na dárky, o kterých si myslíme, že 

našim blízkým  udělají  radost.  

Podle názoru různých odborníků je to dáno zjednodušenou představou, že 

v uspěchaném současném světě je potřeba alespoň jednou za rok zapomenout na všechny 

starosti a vynahradit sobě i svým blízkým nějakým způsobem nedostatek času a pozornosti – 

a právě Vánoce se považují za nejlepší příležitost.   
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Měli bychom si uvědomit, že období adventu nám zvěstuje velkou věc, která nás má 

naplnit očekáváním a klidem. Nadcházející chvíle bychom měli trávit podle našeho nejlepšího 

uvážení a ne podle našeptávačů z médií. Vyvarovat se například nesmyslným krokům, jako 

jsou půjčky na vánoční dárky. Každého „normálně“ smýšlejícího jedince potěší i maličkost. 

Darujme vlastnoručně vyrobené dárky nebo pozvěme naše blízké ke společnému stolu, 

zkusme se usmívat, být klidní a milí na lidi kolem nás. Vánoční svátky budeme mít jen  

takové, jaké si je uděláme, a je na nás, zda při myšlence na ně se budeme  usmívat, či nikoli. 

 

                    Bartošová Renáta 

                                             Finanční účtárna 

Veselý příběh 
 
Dnes za mnou přišla paní Keyzerová, která je vedoucí Montáže, že mám napsat článek do 
Občasníku. Já?!  Pomyslela jsem si, jak já to můžu napsat, když jsem nervózní už při té 
představě???  Ale paní Keyzerová byla neodbytná, a tak píšu  :-) ! 
Do IB jsem nastoupila v září letošního roku po mateřské dovolené. Měla jsem obavy už jen ze 
schůzky s panem Martinem Šlesingrem, vedoucím personální kanceláře. Mou trému 
samozřejmě poznal a uklidnil mě, že se nemám čeho obávat. Měla jsem strach, protože jsem 
v takové firmě ani v odvětví nikdy nepracovala. Zpočátku jsem se v nové práci cítila nejistě 
kvůli novým spolupracovníkům i prostředí, ale to netrvalo dlouho. S "holkama" jsme se 
spřátelily. S některými více, s některými méně. To je asi všude :-). 
 Práce na montáži není ani těžká, ani lehká. Někdy vás to baví, někdy méně, ale stejně mohu 
říct, že chodím do práce stále "Veselá".  
 
Blíží se čas Vánoc, a tak bych vám ráda popřála šťastné a veselé vánoční svátky a ať nový rok 
je dle vašich představ! 
 
S  pozdravem  Veselá Šárka :-) 
 

 

Wspomnienia naszego współpracownika z wojska  

Ojczyzna jest to wielki zbiorowy obowiązek. Nie pytaj co Ojczyzna może zrobić dla 

ciebie – ale co Ty możesz zrobić dla niej.  

Kto dał im prawo walk na baczność stawiać sny, gdy moje serce chce bić, zapiąć mnie w 

brązowy pas. Czekaj! Napisze długi list, że zawsze tylko ty, że jeszcze tylko parę dni.  
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Jeszcze dzień wyjdę stąd rzucę bagnet, rzucę broń, przeskoczę ostatni mur. A on był nie do 

przeskoczenia. Żołnierz wiedział, że jeżeli chcesz iść szybko idź sam, ale jeżeli chcesz dojść 

idź razem i jeżeli się zawachasz zginiesz.  

Dwa lata wyjęte z życiorysu – mimo wszystko uważam, patrząc na to z perspektywy 

czasu, że nie były to lata stracone.  

                                                                                                                  Wacław Figlus,ViFy 

 

Waclaw Figlus na vojně – 22 let mlád 

 

ZHLÉDLI  JSME… 
 

 v letošním  roce 70. výročí konce 2. světové války 
 aktuální, skvělý a zdařilý film 
 
DNY POVSTÁNÍ 1945 V JABLONNÉM  NAD  ORLICÍ. 
 
Jeho autorem je známý jablonský amatérský filmař pan Tomáš Šmídl. 
Snímek nás zavádí do dramatických dnů  5. a  6. května 1945, kdy kromě  Jablonného  n. O. 
se ještě bojovalo v Praze a v Holicích. 
Příprava povstání a ozbrojování partyzánů a místních obyvatel probíhaly podle plánu. 
Zvrat přinesl 6.květen, kdy při průjezdu německé kolony nastala dramatická situace. 
Podle velitele SS mělo být Jablonné vypáleno a 200 občanů zastřeleno. 
Po strategickém vyjednávání a síle argumentů  se tak nestalo… 
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Jablonské květnové povstání přineslo oběti  na životech místních občanů, sovětských a 
německých vojáků. 
Čest jejich památce! 
 
„ Lidstvo musí války ukončit, jinak války ukončí lidstvo.“   / J.F.Kennedy/ 
                                                                                                                                                 Alena 
Šafářová 
 
 

        6     DŮVODŮ,  PROČ   BÝT   ŠŤASTNÍ                  

 
 
 

1.   Jestliže jste dnes ráno vstali z postele zdraví, jste na tom lépe než  1 milion lidí, kteří se     
nedožijí příštího týdne. 

2.    Pokud jste nezažili boj ve válce, nepocítili osamělost ve vězení, bolest týraných nebo hlad, 
pak jste šťastnější než 500 milionů lidí na tomto světě. 

3.    Jestliže můžete vyznávat náboženství beze  strachu  z  hrozby, že budete zatčeni nebo 
zabiti, pak jste šťastnější než 3 miliardy lidí na světě. 

4.    Máte jídlo v ledničce? Jste oblečení? Máte střechu nad hlavou a svou postel? Pak jste 
bohatší než 75% obyvatel tohoto světa. 

5.     Jestliže máte konto v bance, nějaké peníze v peněžence a hromádku drobných v krabičce, 
patříte k 20% bohatých lidí na světě. 

6.     Dokážete přečíst tuto zprávu? Skvělé! Znamená to, že nepatříte ke 2 miliardám lidí, kteří 
neumí číst. 
 

 
JAK BÝT ŠŤASTNÍ ? 
 
- Pracujte, jako byste nepotřebovali žádné peníze. 
- Milujte, jako by vás nikdy nikdo nezranil. 
- Tančete, jako by se nikdo nedíval. 
- Zpívejte, jako kdyby nikdo neposlouchal. 
- Žijte, jako kdyby byl Ráj na Zemi. 

 
 
„Pokud budete se vším čekat, až nastane pravý okamžik, pravděpodobně nikdy nic 
neuděláte.“ 
 
                                                                                     Jan Patrman, trenér a kouč 
                                                                                      www.JanPatrman.cz 
 

 
 
 

http://www.janpatrman.cz/
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„Štěstí  je, když míjíš lékárny, protože tě nic nebolí. 

  Míjíš obchody, protože všechno máš. 
  A jdeš domů, protože tě tam čekají.“ 

 
                                                                                      www.pronaladu.cz 
 

 

 

Děti v mraveništi 
Matky v klidu 

 

Matky si povídají a jejich dětičky běhají po mraveništi.  

Každý ví, že u nás v parku je obří mraveniště, a tak je vyloučené, aby matky nevěděly, co jejich 

drahocenné ratolesti, kterých se v dnešní době nikdo nesmí ani zrakem dotknout, jen pár metrů od 

nich způsobují. 

O to více, když je pohledem kontrolují, aby právě tomu jejímu se nic nestalo. Má svého miláčka na 

dohled, hraje si a skotačí s ostatními a o to právě jde. Dítě je spokojené. Je přeci jedno, jakou právě 

dělá spoušť.  

Je to hrozné, v jaké době žijeme! 

Stál jsem u nás na náměstí se starostou a s  několika dalšími lidmi a něco jsme řešili. Pohledy míříme 

do parku na vřískající děti. Nemůžeme uvěřit svým očím. Ony běhají po mraveništi, kopají do něj, a to 

vše pod dozorem svých matek. Hrůza! 

Protože vím, že kdybych je okřikl, byl by z toho malér, co si to vůbec dovoluji, řvát na něčí děti. Začal 

jsem velmi slušně a přiměřeně. Zlehoučka jsem děti upozornil na to, že to, co právě dělají, se nedělá. 

Zlehka jsem zvolal: „Děti, tam bydlí mravenci, to se nedělá, ničit jim domeček, pojďte rychle dolů!“ 

Nic se nestalo. Děti se podívaly směrem k nám, pak na matky, ty pokynuly, že je vše v pořádku, a 

ničení mraveniště pokračovalo. 

S matkami to ani nehnulo! Jedna z nich se podívala směrem k nám, aby zjistila, kdo si to dovolil 

zavolat na ty jejich hodné a vychované dětičky, a otočila se zpět. Žádná reakce, prostě u ní bylo vše v 

pořádku. To už nevydržel starosta a pokusil se o totéž, co já. Již tedy o něco silnějším hlasem, ale 

pořád velmi vstřícným zvolal, že v mraveništi bydlí mravenečci a že by jim určitě neměly ničit 

domeček a ať rychle mraveniště opustí. Dvě děcka se trochu stáhla, ale pošlapovala na okraji, dva 

hoši pustošili mraveniště dál. Jsou přeci naučení od matek, že cizí lidé se  nemají poslouchat. Ředitel 

školy a asi dva další učitelé stáli opodál, bohužel, dnes už ani takové autority na rádoby vychovaná a 

drzá děcka neplatí. 

Co na tom, že jsme na malé vesnici, kde se všichni znají. Ti malí smradi moc dobře vědí, kdo je 

starosta. Nestalo se nic. Starosta znovu zvolal: „Tak běžte z toho mraveniště pryč!!“ Jedna z matek se 

pootočila k nám a pronesla: „Vždyť jsou zalezlí,“ a pohrdavým nadhozením hlavy naznačila, jak jsme 

pitomí, a pokynula na děcka, že je vše v pořádku.  

Bohužel není! Opět upozorňuji na moderní dobu, kde se snad i výchova dětí řídí tím, co si kdo načte 

ve vyhledávačích na internetu.  Jedno vím jistě. Takto vychovaný jedinec ve čtrnácti okrade a zmlátí 

http://www.pronaladu.cz/
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nepohyblivého důchodce v parku a v osmnácti podřízne svoji babičku, protože mu nedá na benzín do 

jeho nového auta, které dostal za maturitu. 

Žádné přehánění! Bohužel, i to se stává a tady na těch zdánlivě malých příkladech to rozhodně 

začíná. Nehledě na to, že právě mravenec je označován za příkladného dříče, kterému je třeba spíše 

se poklonit. Tolik toho o něm bylo napsáno právě v literatuře pro děti a takhle dopadl! 

Nepřehlížejme to prosím a braňme se lidské hlouposti, která bohužel vládne světu! 

   

 

                                                                                                                   Milan Žemlička  

Vedoucí marketeer 

Když tě Pán Bůh miluje 

 Moje švagrová zastává při své hlavní práci zdravotní sestry ještě hospodyni na faře, a 

tak tu a tam maličko nahlédnu do páterova  života. Žije skromně, podle křesťanských zásad a 

farníkům směle může být příkladem – i když, napodobovat ho ve všem by mohlo být leckdy 

až smrtící! Prostý člověk  totiž nepožívá tak vysoký  stupeň boží ochrany  či nemá takový grif 

nebo fortel – každý, nechť si dosadí, čemu sám věří.  

Páter žije zcela v duchu evangelisty Matouše: …Nemějte starost o svůj život ani o své 

tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? 
26Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský 

Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? 27Copak si někdo z vás samými starostmi 

prodlouží život o jediný den?  

A žádné starosti si nepřipouští. Vychází mu to ale naprosto perfektně. Evangelista 

Matouš by měl z našeho pátera  velkou radost! 

Dlouhou dobu mi nešel na rozum technický stav všech-dvou- farských aut. Jsou to 

stařečkové - felicie, koupené  v autobazaru za deset tisíc, všelijak poslepované a slátané.  

Zřejmě silou jakési nadpozemské moci  prorezivělé součásti ještě drží pospolu a při páterově 

hmotnosti mně  vůbec není jasné, jak to, že už dávno nepropadl  se sedačkou  skrze 

papírovou podlahu na zem.  

Onehdy se u nás večer zastavila švagrová. Přijela farským dědečkem felicií a já 

v marné snaze být gentlemanem  (stejně  pro mne nedosažitelné) jsem se nabídl, že jí ho 

správně zaparkuji. To jsem ovšem neměl dělat, neboť jsem se tak jako prostý smrtelník  

nemotorně připletl do hry bohů, podobně  jako protagonisté filmu Souboj Titánů.  

Auto bylo zamčeno, což jsem s ohledem na jeho technický stav docela obdivoval. 

Čekal jsem tak maximálně provázek s petličkou jako u králíkárny.  Po delším úsilí se mi 

podařilo  dveře otevřít a nasoukat se dovnitř. Nějaké problémy se startováním jsem čekal, 

ale realita byla rychlejší – klíč do zapalování nešel vůbec. Po deseti minutách marného 

zkoušení jsem se nechal poddat a šel pro švagrovou. „No jo, já jsem ti neřekla, že v zámku je 
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prasklá jedna západka, která se musí nejdřív  doleva odjistit vlásenkou! “ spráskla ruce a 

začala přípravné odemykání vlásenkou. Jenže, ouha – nešlo to ani jí. „Tys tam ten klíč moc 

narval!“ zlobila se.„ Nenarval, přeci ho tam nemůžu strkat očima! “bránil jsem se chabě. Ať 

jsme teď dělali, co dělali, zámek startování otevřít nešel. 

 Po chvíli přijel páter, ale ani on nebyl schopen autu domluvit.„ Musíme zámek 

odvrtat,  jako to dělají zloději aut!“ rozhodl. Jak řekli, tak udělali. Natáhl jsem prodlužovačku, 

zámek odvrtal-konečně jsme mohli točit volantem- a páter jako bývalý  elektrikář s léty praxe 

šikovně pospojoval dráty, až jsme i startovali. I s imobilizérem jsme si poradili, ale auto ne a 

ne chytit. „No, hurá, volantem ale už točit můžeme, tak tě na faru odtáhnu!“ nabídl jsem se. 

 Roztočili jsme lano, našroubovali oko, když tu volá páterovi farník – automechanik. 

Po vylíčení příhody napadlo automechanika zkontrolovat tři pojistky. Asi už tušíte závěr : 

jedna z nich byla skutečně spálená. Po její výměně páter poslepovaným dědečkem 

s odvrtaným zámkem, s drátovaným zapalováním a obejdutým imobilizérem slavnostně 

odfrčel, jako by se vůbec nechumelilo. 

 Zůstal jsem na silnici sám s naleštěným  fordem  a  díval se za světly - v důsledku 

zoxidovaných kontaktů vesele pomrkávajícími  -  vzdalujícího  se právě resuscitovaného 

dědečka felicie,  dokud mi za mostem nezmizela. Potom jsem jen tiše stál a dlouho se díval 

do jasných hvězd oblohy teplé zářijové noci. 

 Kvantoví fyzikové tomu říkají synchronicitida – dnešními prostředky vědy 

nevysvětlitelný souběh událostí. V případě, že jsou to události šťastné, pak serendipita.  Věda 

tak daleko dnes ještě nedosáhne a ani jeden z těchto jevů vysvětlit neumí – a tak se tu 

otevírá prostor pro naši víru, či fantazii- komu jak  libo. Ať je to ale tak, či onak  – jako 

v některých dnešních reklamách –musím varovat:  

 POZOR! Není určeno k napodobování! 

Kvido Štěpánek 

 

 

Krátké zamyšlení 

 

Denně posloucháme, jak si někdo z nás stěžuje.  

Jednou je to na to, že ten druhý má lepší práci, podruhé na to, že spolupracovník dostal o čtyři 

stovky víc, a tak bych mohl pokračovat…   

Ve světle současných událostí mi to připadá neuvěřitelně malicherné. 
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Ve Francii bylo zavražděno víc jak sto lidí. V ruském letadle zahynuly další skoro dvě stovky 

turistů. Ve většině případů se jednalo o mladé lidi, kteří měli celý život před sebou. 

Člověk je sice tvor věčně nespokojený, ale měl by být také pokorný. 

Važme si práce, kterou máme. Před pěti lety by každý z nás dal cokoliv za takovou práci, 

kterou nyní má. Každý, kdo práci měl, pracoval co nejlépe a bez reptání, jen aby o ni nepřišel. 

Teď, když je práce dostatek, pořád si na něco stěžujeme. Každou chvilku slyším od někoho ze 

svých spolupracovníků, že se na to může vykašlat a že půjde jinam, kde je to lepší. 

S plným břichem zapomínáme na zákony kapitalismu. Teď se máme dobře, ale opět přijde 

období, kdy bude trh přeplněn a továrny budou nuceny omezit výrobu. A zase budeme vděčni 

za jakoukoliv práci. 

Proč se nad tím zamýšlím? Vadí mi, jak se chováme k tomu, co máme. Užívejme si 

současnou dobu. Buďme rádi za to, co máme, a dělejme vše pro to, aby toto období  trvalo co 

nejdéle. 

Mysleme na ty, co takové štěstí nemají, a užívejme si života i nabídnuté práce. 

A věřte mi, že vím, o čem píši. 

Ivo Danačík 

Vedoucí střediska Logistika 

Úsměv prezidenta vykouzlil robot, který podává 

cigarety  

 

Miloš Zeman při návštěvě Žamberku doslova tál. Spokojený 

byl hlavně ve firmě Bühler CZ. 

Očividně dojatého generálního ředitele Jiřího Appeltauera 

chválil, že pro své zaměstnance používá baťovské označení 

spolupracovníci, i za jeho pětatřicetileté působení ve firmě. 

„Kdo má odvahu investovat, má moje sympatie," chválil 

firmu. Radost prezidentovi udělali zaměstnanci, kteří pro něj sestavili jednoramenného robota, 

který dovede podávat drobné předměty. „Takový zajímavý dárek jsem ještě nedostal," 

spokojeně konstatoval prezident. 

Dostal hračku 

„Je to taková krásná domácí hračka, kterou si pan prezident po večerech může vyzkoušet," 

předal hrdě dar Jiří Appeltauer. „Jsem technický talent. Na co sáhnu, to rozbiju," pobavil 

přítomné prezident a pokračoval: „Nejdříve to vyzkouším jako pojízdný vysavač. Když to 

nebude fungovat, zjistím, zda to náhodou není pračka. No a když ne, udělám z toho učícího se 

http://www.buhlercz.cz/images/aktuality/2015/2015-11-05-robot.jpg
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robota, který mne pozdraví, kdykoli přijdu na Hrad nebo do Lán, ukloní se a případně zahraje 

nějakou znělku." 

„Cigaretu vám podá," rozradostnil prezidenta ředitel. „Vynikající, už se těším, až to 

vyzkouším," radoval se Miloš Zeman, a když se cigarety z „rukou" robota dočkal, rozesmál 

desítky zaměstnanců znovu: „Nejdřív vypadal, že je nekuřák, ale pak se dal přesvědčit. 

Děkuji." 

Prezidentská návštěva v Žamberku se nesla v přátelské atmosféře. Že je Miloš Zeman mezi 

svými příznivci, poznal hned, jak vstoupil do sálu Divišova divadla. Až na pár jedinců 

povstali všichni. Řady seniorů narušili jen studenti. Starosta Jiří Dytrt prezidenta chválil, že 

bravurně zvládl odpovědět na všetečné dotazy zastupitelů, s nimiž se před besedou s občany 

setkal. Hejtman Martin Netolický na pódiu zavzpomínal, jak tam s ochotníky hrál Tři 

mušketýry. „Je to můj druhý potlesk v tomto sále," usmíval se spokojeně. „Rád bych slyšel 

vaše názory, protože moje názory už mě poněkud nudí," vyzval Žamberské k diskuzi 

prezident. 

Orlický deník 

Autor fotografií: Petr Wagenknecht 

 

 

Long live  Miloš Zeman! V důchodu! 

 

Prezident Miloš Zeman navštívil první listopadový týden už potřetí ve svém prvním  

volebním období můj rodný  Pardubický kraj. Politologové se přou, co to znamená. Já, jako 

politický laik jsem „to“ vyjádřil slovem v předešlé větě: první. Pokud něco začneme číslovat, 

obvykle počítáme, že to bude více, než jedna. Tentokrát bohužel. Bohužel, je to jasné: Zeman 

se chystá být znovu zvolen, a protože ví, co český lid chce, upřednostnil beze studu bezcílné 

vymetání ve východních Čechách před konferencí prezidentů východního křídla NATO.  

Byl jsem pozván na oběd s ním v hotelu Vista na Dolní Moravě -  a užil si svých pět 

minut slávy, když jsem pozvání v neděli večer e-mailem odmítl. Byla to zrovna ta neděle, kdy 

se tak necitlivě vyjádřil o uprchlících s dětmi a odmítnutí se mi psalo s poukazem na jeho 

chování velmi lehce. Cítil jsem zadostiučinění. Manželka mi navíc řekla, že je na mne za to 

hrdá – a to se mi už hodně dlouho předtím nestalo. 

Krátce před návštěvou oslovil  lokální Orlický deník několik lidí s otázkou  Kam byste 

pozvali prezidenta v Pardubickém kraji? a mezi oslovené osobnosti jsem se nějakým 

nedopatřením  dostal i já. „Nerad bych vám ale způsobil nějaký průšvih“, varoval jsem 

redaktorku, ale prý to v demokracii nic nevadí. Demokracie je tu prý zkrátka od toho, že lidé 

mají různé názory. Ze sedmi oslovených pak čtyři zvali pana prezidenta uctivě, jak se sluší a 
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na hezká místa a tři jsme Miloše Zemana pozvali/poslali do zeleného háje. Podobné skóre  

jsem očekával. Bylo jasné, že noviny nemůžou dát vyznít převaze negativních ohlasů na 

úřadující hlavu státu. Těšil jsem se, že o průběhu návštěvy budou referovat aspoň v podobně 

demokratickém duchu. V demokracii jsou tu noviny přece od toho! Jakkoli nemám čas je číst, 

přece jsem si po úterním návštěvním šílenství v mém rodném městě Jablonném Orlický 

deník koupil. Byl jsem překvapen a zklamán:  Demokratické noviny si samy nasadily náhubek! 

Jakoby do našeho kraje zavítal soudruh Gustáv Husák. V Žambereckém Bühleru …vyloudil 

úsměv na tváři pana prezidenta robot, který mu podával cigarety  (po pokutě za nedovolené 

kouření v anglickém hotelu, kterou platíme my, je téma jeho neovladatelného kouření  vždy 

a všude docela pikantní), ředitel firmy  byl milými slovy pana prezidenta  viditelně dojat a 

v Jablonném na něho pochvalně  volalo zaplněné náměstí (prodavačka z protějšího obchodu 

mi vyprávěla, že doprovodu bylo na náměstí více, než místních a ještě je tajní žádali, aby při 

průchodu prezidenta začali tleskat).  Celé mi to se všemi policejními manévry, velkým 

množstvím dobře placených doprovázejících, narychlo vyasfaltovanou silnicí a dalšími 

šarádami připadlo jako nechutná monstrakce ke zvýšení vlastní popularity dávající tušit, že 

protagonista se chystá strávit na Hradě další řádku let. Bohužel, nelze říci, že by byla 

neúčinná. Jablonské kino bylo na večerní besedu, jak by nabil, přístavky plné a mnozí stáli 

ještě venku. Co očekávali, nevím, show prý nikterak nevybočila z klasických bezobsažných 

řečí, které vede v televizi. Brnkání na struny nízkých pudů, populizmus nejvyššího kalibru, 

povznášející myšlenkový obsah nula. Na závěr čtyři otázky z publika, minimálně částečně 

dopředu připravené. Zeman má kliku, trápilo mě – jediní soupeři, kteří by mu ve druhých 

volbách mohli vzít vítr z plachet, jsou Josef Švejk a Jára Cimrman. 

 Dnes a v pondělí  před čtrnácti dny jsme vyráželi s humanitárními konvoji 

z Jablonského náměstí na východní Ukrajinu – a po Orlickém deníku ani slechu. Inu, Ovčáček 

má to  PR podstatně lépe zmáknuté! 

 Ale přesto ve mně letošní listopad vykřesal jiskřičku naděje: S nastávajícím podzimem 

začal Miloš Zeman vyvádět takové hlouposti, že se snad i před tím podivným národem, jehož 

součástí jsem, znemožní sám! 

Kvido Štěpánek 

 

Swiateczne wspomnienia z lat mojego dziecinstwa 
 

Za oknem snieg, dzieci czekaja w oknie na pierwsza gwiazdke. 

Rodzice szykuja swiateczny stol. Dwanascie potraw obowiazkowo musi byc. 

Choinka pieknie ubrana, w kolo slychac koledy. 

Cala rodzina w swiatecznym nastroju. 

Mama ukratkiem kladzie prezenty pod choinke. 

Oczekiwanie……. 

I jest… Pierwsza gwiazdka. Radosc. 
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Siadamy do stolu, dzielimy sie oplatkiem i skladamy zyczenia. 

W koncu moge Unesc swoje ulubione uszka z barszykiem. 

A potem….. 

Nareszcie mozemy otworzyc prezenty na ktore tyle czekalismy 

Radosc , radosc , radosc. 

Usmiechy na ustach calej rodziny, a przede wszystkim dzieci 

 

Boze Narodzenie magiczny czas ktory jednoczy rodziny 

 

                                                            Magdalena Kołodziej – A.Iliakopoulos 
 

PERLY   ROZUMU 
 
 
Žít – to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje. 
                                                                                                                              Oscar Wilde 
 
Vždycky se nám zdá lepší to, co právě nemůžeme mít, než to, co už máme. 
V tom spočívá romantika a idiotství lidského života. 
                                                                                                            Erich Maria Remarque 
 
Až se svět ohlédne za naším stoletím, bude plakat. 
Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli. 
                                                                                                                              @MLK 
 
                                                                                                                               redakce Občasníku 

První republika 

 

From: Dobré zprávy z IB [mailto:dobrezpravy@isolit-bravo.cz]  

Sent: Monday, August 24, 2015  

To: Všichni uživatelé 

Subject: Významné jubileum 

 

Pocta pro pana armádního generála 

Dne 17.srpna jsme si připomněli významné výročí uplynulých 125 let od narození Ludvíka 

Krejčího, náčelníka generálního štábu naší armády v letech 1933-1939 a hlavního  velitele 

mobilizované Československé armády v září 1938. 

Pan generál je nám v mnohém vzorem i v dnešní době. Čest jeho památce! 
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Von: Jan Vanek / Cornelia Spiegelberg-Vanek [mailto:spva@pt.lu]  

Gesendet: Dienstag, 25 August 2015  

An: 'VK' 

Betreff: WG: Významné jubileum 

Pratele, 

neni to super? Jeste existuji skveli lide i v nasi byvale domovine – viz muj kamarad Kvido 

Stepanek z Jablonneho nad Orlici se svymi prateli. Vsimete si tech nadherne 

“prvorepublikovych” ksichtu akteru na fotce – jsme z ni u vytrzeni a spolu s nami spousty 

nasich pratel a znamych, Cechu a Slovaku v celem svete. Vse dobove, rekvizity souhlasi do 

posledniho detailu. Tak se ma uctivat pamatka tech, kterym vdecime za mnoho. Klobouk 

dolu.  

mailto:spva@pt.lu
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Zdravi  Jan Vanek a Cornelia , Luxembourg 

 

From: Kvido Stepanek 

Sent: Tuesday, August 25 

To: Jan Vanek 

Subject: Re: Významné jubileum 

 

Ahoj Honzo, 

těší mě Tvoje ocenění. Jakkoli fotka vznikla spontánně, dali jsem  do ní skutečně 

svou duši.  

Slunce pražilo a rozpalovalo repliky prvorepublikových uniforem a já jsem 

vzpomínal na svého otce a strýčka. Absolvovali prezenční vojenskou službu těsně 

před Mnichovem, v září 1938 byli mobilizováni do posádky pevnosti  Bouda a při 

demobilizaci z lítosti a vzteku nad porážkou bez výstřelu vytrhali cestou domů 

s ostatními kamarády dvoukolejku ve stanici Těchonín. 

Táta i jeho bratr chodili, jak bylo tenkrát v Sudetech zvykem, na handl do 

německých škol, mluvili německy jako rodilí mluvčí a jejich nejlepší kamarádi byli 

Němci. Přesto naprosto jednoznačně rozeznali strašné nebezpečí přicházející 

z nacistické říše. Když se jich babička později ptala, jak dlouho by v pevnosti vydrželi, 

odpověděli bez zaváhání: Až do úplného konce! Strýček potom své odhodlání během 

války dokázal a padl při protinacistickém povstání v květnu 1945. 

Stál jsem před pamětní deskou generála Krejčího a hlavou mi běžely 

vzpomínky, úvahy a nostalgie. Byla to tenkrát doba těžká, ale jednoznačná, říkal 

jsem si – zlo bylo zlem a člověk věděl, kam se postavit?! Bylo tedy jejich hrdinství o 

to snazší ?! Ale ne, napadlo mě vzápětí. Demagogie, polopravdy, dvojznačnost -  

v tom přece byli nacisté mistry. Celý svět  Hitlera omlouval a ustupoval  mu a on 

kousek po kousku dosahoval svého – podobně jako dnes jiný vůdce, Vladimír Putin. 

Velmoci prohlásily v Mnichově jeho nároky za oprávněné. Přesto tu byli naši 

otcové,strýčkové,dědové, dnes už i pradědové, kteří v srdcích cítili pravdu a byli 

hotovi jít na smrt za nás, kteří se narodí až po XY letech. Věřili první republice, i když 

zažili hospodářskou krizi a problémy třicátých let a ani náhodou neměli na růžích 

ustláno. 

Vpravo hleď! zavelel jsem našemu redukovanému  družstvu a dal jsem do  

toho vojenského pozdravu všechno. Víru ve správnost a pravdu demokracie i  přes 

její parlamentní  žvanírnu  a korupční skandály, víru v malou, ale naši republiku,  

odpor k norimberským rasovým  zákonům, k národnostní nesnášenlivosti,k diktatuře, 



 41 

k rozpínavosti jednoho národa nad ostatními. Víru, že tyto hodnoty je nutné bránit, a 

pak také odvahu – neboť, jak učil Horatius a oni věděli z hodin latiny - Mors et 

fugacem persequitur virum -Smrt dohoní i  toho, kdo z boje utíká!  

Vpravo hleď! Na ten povel vylétly ruce k lodičkám a natáhly řemeny pušek. 

Nedáme se! Možná se mi podařilo část svého nadšení a víry přenést na naše 

polodružstvo – ale daleko spíše v tu chvíli na kratičký okamžik také ostatním přeběhl 

krásný mráz po zádech a pocítili totéž, co já: Genia loci  první republiky! 

Tak vznikla  momentka, jejíhož ducha jsi, milý Honzo, zcela správně rozeznal. 

Zdravím, 

Kvido 

From: mazizkova@seznam.cz [mailto:mazizkova@seznam.cz]  

Sent: Tuesday, August 25, 2015  

To: Dobré zprávy z IB 

Subject: Re: Významné jubileum 

 

Milý pane řediteli a všichni přátelé, 

děkuji Vám všem za krásnou vzpomínku na tatínka. Většina z vás ho nikdy nepoznala a přece 

mu prokazujete tak dojemnou poctu...Netušíte, jak velký význam to má pro celou naši rodinu 

a jak on by byl šťastný. Ke konci života zažil jen samé ústrky a přece si nikdy nepostěžoval. 

Ještě jednou vřelý dík. 

 

Vaše vděčná 

Marie Žižková, rozená  Krejčí 

 

Trochu falešná Óda na radost 

V naší historii je celá řada přelomových momentů nebo chceme-li přelomových let. Paradoxní je, že si 

přímí účastníci těchto důležitých událostí málokdy uvědomovali, že jsou svědky něčeho výjimečného. 

Něčeho, co bez nadsázky ovlivní celé generace. Kdo by například tušil, že celkem bezvýznamná bitva 

třicetileté války v roce 1620 kdesi u Prahy určí osud našeho národa na 300 let dopředu? Nebo kdo by 

byl v úvahách tak odvážný a poznal, že demise 12 ministrů v únoru 1948 spustí státní převrat, který 

určí orientaci naší země na dlouhých 40 let? Tyto dějinné události mají jedno společné – začínají 

většinou nenápadně, bez patřičné pozornosti, ale o to větší mají následky.   

Ano, považuji rok 2015 za přelomový. Nikoliv kvůli uprchlické krizi jako takové, ale proto, že se 

v plném světle zjevila naše hloupost, nerozhodnost, populismus a nebojím se říct i morální 

degenerace. A slůvkem „naše“ myslím celou „vyspělou“ část Evropy, nyní sdruženou pod modrý 

mailto:mazizkova@seznam.cz
mailto:mazizkova@seznam.cz
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prapor s 12 hvězdičkami a nazývanou Evropská unie.  Mašinérie, která je například schopná stvořit 

směrnici pro pěstování zelí o tisících stranách a která zaměstnává desítky tisíc byrokratů, není 

schopná důstojně zareagovat na největší humanitární krizi naší doby.  

Vraťme se v čase zpět. Stěžejní konflikt v Sýrii začal 15. března 2011 poklidnými demonstracemi v 

rámci tzv. arabského jara, rozvinul se do povstání značné části obyvatelstva a v roce 2012 plně 

eskaloval do občanské války. Rok 2012 také odstartoval hromadný útěk obyvatel a jejich následnou 

internaci v uprchlických táborech především v sousedním Turecku. V těchto táborech přežívaly 

milióny lidí v otřesných podmínkách bez většího zájmu Evropy a světa (okolní arabské státy 

nevyjímaje) přes dva roky. Pomoc byla alibistická a většinou ji zajištovaly pouze nevládní organizace. 

Místo toho, aby se bohatá Evropa ujala vůdčí role v této bezprecedentní krizi, tak si dlouho hrála na 

mrtvého brouka. Však ono se to nějak vyřeší. A vyřešilo. Nikdo již dnes asi nezjistí, co bylo tím 

impulzem, který dal do pohybu statisíce lidí. Jestli to byly turecké prezidentské volby, ukázková práce 

mafiánských gangů či pouhá spontánní reakce. Jisté je to, že se obrovské masy vydaly na pochod, 

celkem bez problému prošly v podstatě zbankrotovaným Řeckem, organizovaně se dostaly přes 

korupcí prolezlý Balkán a náhle stály před branami oné staré dobré Evropy. Nepružný aparát, který 

v mnohém snese srovnání s c.k. úřady starého Rakouska, jen zíral s otevřenými ústy. Vlak se dal do 

pohybu. 

Jsem přesvědčený, že tomuto stavu šlo dlouho zabránit. Stačilo, aby Evropa nezavírala oči před 

lidským utrpením a chovala se v duchu slov své hymny, která mnohokrát zdůrazňuje, že „všichni lidé 

jsou si bratry“. Historie nezná kdyby, ale pokud by se vybudovaly důstojné podmínky v uprchlických 

táborech, nastavila jasná pravidla pro migraci těchto zoufalých lidí a dala jim perspektiva na lepší 

život, nemuseli jsme nyní zažívat krizi takových rozměrů. To, co jsme my Evropané svojí liknavostí 

způsobili, je totiž nesmírně nebezpečné pro samou podstatu naší civilizace.  Nemyslím teď statisíce, 

možná už milióny živelně příchozích běženců odlišné víry, zvyků a životního stylu, se kterými si 

nevíme rady a jejichž plošné zařazení do západní společnosti je téměř vyloučené. To bude bezesporu 

ožehavý problém nejbližší doby. Podobné věci totiž probouzí démony i v nás samých. 

Najednou se každý štamgast v hospodě cítí být odborníkem na migraci, islám, terorismus a spoustu 

dalších věcí. Ale to je ještě ta lepší podoba dialogu, daleko horší je internetová špína, prezentovaná 

v anonymních diskuzích, ze které se normálně uvažujícímu člověku dělá nevolno. Veřejný nepřítel je 

nyní známý a on může za většinu (lépe všechny) naše problémy. Od nezaměstnanosti (přicházejí nám 

přece brát práci), přes nedostatek peněz (musíme je přece živit) až po kriminalitu (všichni 

samozřejmě jen čekají na šanci někoho okrást či zabít). Podobně se rodily všechny hrůzy dob dávno i 

nedávno minulých – jednou byli za špatné označeni protestanti, jindy byl třídní nepřítel kapitalista 

nebo bylo potřeba odstranit všechny Židy.  Pak přicházejí rádoby spasitelé s jednoduchými recepty na 

řešení krize, kteří se chytí své šance. Vždycky se najdou viníci! Kulisy jsou postaveny a chce to už jen 

toho správného…vůdce!   

Ani já se nechci dožít, že budu pětkrát denně slýchat hlas muezzina nebo že se budu bát vyjít na ulici 

ze strachu před gangy cizích výrostků v kapucích (což je mimochodem celkem běžný stav třeba na 

severovýchodních předměstích Paříže, jak jsem osobně zažil). Samozřejmě, že se do Evropy 

nekontrolovaně dostali teroristé a kriminálníci, kteří zde nikdy neměli být. A taky je mi jasné, že 

dnešní populistická Evropa není schopná většinu těchto lidí zařadit do společnosti a že je zaděláno na 

velký malér. Ale také se snažím zachovat si zdravý rozum a ten jasně říká, že mnozí z uprchlíků si náš 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%A9_jaro
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_v%C3%A1lka
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soucit zaslouží, že to jsou zoufalí lidé, kteří pouze touží po klidu a míru. Jsou to rukojmí, kteří 

nemohou za hloupost našich politických elit a za zpackanou migrační politiku. Mimochodem, milý 

čtenáři,…víš jistě, že se jednou nemůžeš stát uprchlíkem i ty? 

 

Martin Šlesingr 

HR manažer 

Vystupte z davu, nikdo jiný to za vás neudělá 

Když víte, co je třeba udělat, udělejte to! 

 

Vzhledem k tomu, že hodně cestuji, stává se mi celkem často, že přijíždím k nehodám, které 

jsou poměrně čerstvé. Vývoj po nehodě je různý, ale většinou převažuje nevolat lékaře a 

nějak ta zranění, která na první pohled nejsou moc vidět, prostě rozchodit. K tomu 

samozřejmě nahrává lidská lhostejnost a možná i neznalost. Pomíjím zákon o poskytnutí 

první pomoci, to není důležité, když někdo neví, co má udělat, tak může spíše ublížit. 

Na co chci poukázat, je to, že přímí účastníci jsou po nehodě otřeseni a často zraněni, i když 

to na první pohled není vidět, dále bývají v šoku atd. Prostě se jim v hlavě honí takové 

myšlenky, že nemyslí na své zdraví. A to postihuje i jejich blízké, kteří jsou u nehody s nimi. 

Všichni by v tu chvíli byli nejraději, jak se říká, v jinou dobu na úplně jiném místě!  

Bohužel, už stalo a v tu chvíli je potřeba eliminovat poškození zdraví a případnou zbytečnou 

ztrátu života. To je věc, kterou si nikdo neuvědomuje. Vím to. Lidé většinou počítají a 

vyhodnocují ztráty, co bude stát oprava, ale také to, že kdyby se volal lékař, přijela by policie 

a možná by se přišlo na to, že je alkohol v krvi atd. Skutečně člověk v takových potížích je 

ochoten dát do hry život  proti záchraně řidičáku a nebo jiných, nesmyslných hodnot. 

Stalo se mi celkem nedávno, že jsem přijel k hloučku stojících cyklistů, kde paní upadla 

hlavou přímo na silnici. Zastavil jsem a položil dotaz, jestli to mají pod kontrolou a jestli 

nepotřebují moji pomoc. Hlásili, že to mají pod kontrolou, že už jede pro paní její muž 

s autem a že ji vezme domů. Poděkovali a řekli mně -  tak nashle. Paní seděla na silnici a 

vůbec jí nebylo dobře. „Kde má helmu?“ ptám se. „Nemá,“ odpověděli jednohlasně všichni. 

Bylo mi jasné, že pád na hlavu není odřený loket. Vylezl jsem z auta a začal konat svoji 

občanskou povinnost, která nezačíná, až když je člověk v životní nouzi, ale tady na samém 

začátku. 

Zeptal jsem se paní, jak jí je, jestli pociťuje  nějakou bolest a jak se celkově cítí. Paní mi 

rozechvěným hlasem sdělila, že nic moc nevidí, spíše tmu. A bylo hned vše jasné. Volal jsem 

ihned záchranku. Sanitka z města, kde se to stalo, už byla na jiné trase, a tak mně tam poslali 

sanitu až ze vzdáleného místa. Je to docela dlouhá doba čekání, vždy je třeba tu dobu zkrátit 

povídáním si se zraněným a udržovat ho v komunikaci, v teple a také v klidu. Nesmí vám 

nikdy usnout. V těchto případech se nechá volat i zpět na to číslo 155 a nebo 112, např. pro 
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radu a nebo informaci, jak daleko je od vás ta pomoc. V tomto případě jsem tam volal 

dvakrát, protože stav paní se zhoršoval. Nakonec se stalo to, že ta vyjetá sanitka jela kolem 

nás a dorazila minutu před tou vzdálenou. Paní si převzal do péče první tým a předal 

následně tomu přijíždějícímu. 

Týden nato jsem sjížděl v Mohelnici z dálnice, najíždím na most a přímo přede mnou odletělo 

auto, které bylo zasaženo čelním nárazem do dveří řidiče. Bylo to nedání přednosti na stopce 

a já jsem to měl o fous. Z aut se zakouřilo a byl klid. Z havarovaného vozu začali vylézat lidé, 

kterým nic nebylo. Všichni říkali, že jsou ok. 

Řidička a spolujezdec z auta, které nedalo přednost v jízdě, seděli ve voze a ukazovali, že jsou 

ok, ale nevylezli.  

Nikdo z přihlížejících se pochopitelně k ničemu neměl. Obě auta rozštípaná na třísky, airbagy 

vylítané, z aut tekl benzín, ale nikdo se k ničemu neměl. Takže jsem opět musel nastoupit. 

Jdu automaticky, nedělá mi to problém. Vždy se ptám, jestli je někdo z přihlížejících lékař. 

Ohledal jsem řidiče a spolujezdce, všichni říkali, že jsou ok. Již na první pohled bylo jisté, že 

paní, která to koupila na levé dveře, nemohla být ok, málem jsem jí ani nestačil říci, ať si 

rychle někde sedne, stačil jsem ji zachytit v pádu na zem. To teprve přihlížejícím došlo, že se 

stala nehoda. Sanita byla na cestě, tu jsem volal hned naslepo z auta, než jsem vyběhl ven. 

Prostě jsem to odhadl, že ten náraz byl velký a nějaké ošetření bude třeba. Dohodl jsem se 

s nimi, že zjistím, jak je  velké, a případně, že mi tam pošlou druhou záchranku. 

Požádal jsem jednu paní z davu, aby ohlídala zraněnou. Šel jsem znovu k posádce, která 

nevylézala. Paní seděla zařezaně v autě a koukala na svůj airbag. Demonstrativně hýbala 

rukama i nohama, kroutila hlavou a krkem a ukazovala, že je v pořádku. Pan spolujezdec 

dělal, že tam není. Oba říkali, že jsou v poho a také tak vypadali. Bylo mi to jejich chování 

divné, ale nechal jsem je. Přeci jen to byla těžká nehoda a následky mohly být daleko horší. 

V podstatě se nestalo nic vážného, co by ohrožovalo jejich životy. Na druhou stranu seděli ve 

voze, který byl o metr kratší, tekl z něj benzín a hrozilo vzplanutí. Vozidlo neopustili. Prostě 

divné, ale bylo to jejich rozhodnutí. Po nehodě je lepší s lidmi nehýbat, a to až do příjezdu 

lékaře, takže dokud je auto bezpečně, ať si tam sedí. 

Do toho si začali přihlížející lidé stojící nad kaluží benzínu zapalovat cigarety. Hrozné! Co my 

lidi jsme za blbce?! Odkázal jsem je okamžitě pryč a šel jsem uvolnit kolabující dopravu, která 

již blokovala dálnici. Pokud je to možné, je třeba obnovit dopravu, byť kyvadlově. Po krátké 

době jsem v koloně objevil auto s policistou. No, musel jsem ho malinko pobídnout, abych 

mu to předal do odborné péče.  

Následně nato  přijela rychlá. Předal jsem jim lidi z havarovaných aut. Vždy je třeba stručně 

říci, jak se to stalo, kdo je kdo  a kdo potřebuje nejvíce pomoci. Je zbytečné, aby se tam 

minuty orientovali a ztráceli drahocenný čas. Poslal jsem doktora  do vozu, kde seděli ti dva, 

kteří dělali, že jim nic není. Prostě se mi to nezdálo. Nakonec na tom paní byla docela špatně, 

byla v šoku, a tak šla na řadu jako první. Pánovi na místě vedle řidiče nic nebylo, ten seděl jak 

zařezaný a vypadalo to, že přemýšlí, jak se vypařit. Myslím, že to byli milenci a více než na 

poraněné zdraví jednoho z nich mysleli na to, jak to budou vysvětlovat. Ta stopka 

v Mohelnici je dost velká  a přehlédnout ji  jasně signalizuje, že řidič nebyl v plné kondici řídit 
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vůz a věnoval se asi jiným věcem než řízení vozu. Navíc v tomto případě bych skoro hovořil o 

neposkytnutí pomoci, když se pán z vozu, který byl ok, nezajímal o zdraví lidí kolem sebe. 

Do třetice jsem přijel k nehodě, kde stálo přede mnou asi deset aut a byly tam již všechny 

záchranné složky. Všichni lidi seděli zatvrzele v autech a čekali, až se to uvolní. Sice to šlo 

jednoduše objet tím, že se kilometr vrátí, ale sledovali akci záchranářů. Z dálky bylo vidět 

několik pomlácených vozů, jeden ležel dokonce pod silnicí v roklince. Bylo jasné, že je to 

nadlouho. Další přijíždějící auta se automaticky otáčela a objížděla to jinudy. 

Nesnáším čumily, ale šel jsem se tam podívat. Když se chci podívat, jdu se podívat a nebudu 

čumět z auta, když není skoro nic vidět. Bylo to totiž dva kilometry od místa, kde bydlím. 

V první řadě jsem chtěl vyloučit, že je to někdo známý, a pak jsem chtěl vědět, co se děje. Na 

silnici oživovali člověka, kolem stálo asi deset lidí. Šel jsem blíže, byli tam kluci od nás ze 

zásahovky, masáž srdce prováděli právě oni, hasiči. Musím říci, že tohle jsem viděl poprvé 

v životě na živo, a musím říci, že mi to hodně dalo. Je to pořádná dřina! Přišel ke mně jeden 

z hasičů, kdysi jsem s ním pracoval v nástrojárně, byl to můj učeň, se slovy: „Pán dostal 

infarkt za jízdy, začal kličkovat a pomlátil několik aut, než se to zastavilo, tady je to nadlouho 

a vypadá to blbě.“ Ještě chvíli jsem se díval na provádění masáže, kterou na žádném školení 

v takovém podání neuvidím, a odjel jsem vybaven životní zkušeností. Lehce jsem si spočítal, 

že když tam jsou už všechny složky v akci, tak je to minimálně 15 až 20 minut od chvíle, co se 

to stalo, takže šance na záchranu se začaly přibližovat nule.  

Byť bych u těchto akcí raději nebyl, věřím, že když bych se dostal do situace, která by 

vyžadovala tuto pomoc nejtěžší a nejdůležitější, šel bych do toho s vědomím, že vím, jak na 

to. Moc bych si přál, aby se nám tyhle věci vyhýbaly, ale ony prostě jsou. 

Nebuďme lhostejní, nedělejme, že se nás ty věci netýkají! 

Vystupme z davu, vyhodnoťme situaci a řešme ji! 

 

Milan Žemlička  

Vedoucí obchodní kanceláře D5 

 

      

 

Životní hodnoty – nejcennější dar 

Vzhledem k tomu, že se blíží nejhezčí období celého roku, které by mělo  být plné lásky, 

pohody a štěstí, tak jsem se rozhodla pozastavit se nad těmi opravdovými životními 

hodnotami. 

 Přijde mi, že s každým rokem naše lidská populace více a více zapomíná na to, jak a proč 

svátky vznikly… Od většiny lidí je slyšet pouze -  musím ještě nakoupit dárky, já ještě nic 

nemám anebo to bude zase peněz za ty dárky !!!  
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Lidé zapomínají na ty opravdové životní hodnoty, kvůli kterým člověk žije, kvůli kterým  

prožívá skutečné emoce. Jsou pro něj neopakovatelným zážitkem, jenž přináší ten nejhezčí 

pocit uspokojení a štěstí… 

Možná tím, že jsem zažila dobu, kdy si člověk nemohl dovolit mít všechno, co ho napadne, 

ale na úkor toho měl  to nejcennější – štěstí, pocit uspokojení v rodinném kruhu a  se cítil 

dobře mezi lidmi, které  miluje, a oni zase jeho, ctím životní hodnoty. 

Kdysi se láska nepředváděla tím nejdražším dárkem, ale upřímným objetím. Říká se, že 

člověk neví, co má, dokud to neztratí. Bohužel na to lidé přicházejí, až když už je pozdě…. 

Zajímalo by mě, čím by se lidé obdarovali, kdyby všechny obchody byly zavřené a 

v peněžence nebyla ani koruna. Jak by potěšili ty, na kterých jim nejvíce záleží? Každý dárek 

samozřejmě potěší, ale nikdy žádná věc nedokáže nahradit upřímné objetí, upřímný polibek 

anebo upřímné pohlazení… 

Člověk je natolik dokonalá bytost, že ničím nedokáže oklamat  skutečný pocit radosti a 

vnitřního uspokojení. Na nějakou určitou a  krátkou chvíli možná drahý dárek přinese pocit 

uspokojení, ale na co si vzpomene člověk, když se zrovna necítí nejlépe… Vzpomene si na 

krásné chvilky ve svém životě a ne na to, co dostal pod stromečkem před rokem…  

Dnes již ani nevím, co jsem obdržela před dvěma lety pod stromečkem, ale dodnes si 

vzpomínám na Vánoce před 20 lety, kdy celá naše rodina byla pohromadě. I když na stolech 

nabylo tolik všelijakých dobrot a pod stromečkem nebyly dárky, tak se zpívalo, všichni se 

smáli  a dávali jeden druhému to, co se jednoduše za peníze koupit nedá…. 

Přeji všem krásné prožití vánočních svátků. :-) 

Dejte vašim nejbližším ten největší dárek! Ukažte jim, jak je máte rádi, jak je milujete a jak 

jste rádi, že můžete to nejkouzelnější období celého roku prožít společně… 

Ganna Keyzerová 

Vedoucí střediska VyFi 

Žili jsme si v klidu a míru 
Psal jsem dopis Reaganovi 
 

V roce 1981 jsem chodil asi tak do páté třídy. Všudypřítomná komunistická propaganda 

varovala před imperialisty ze Západu, že nás napadnou, a my jako děti jsme žily hrůzou, že se 

to může stát. Pořád nás strašili válkou. Bylo to v období tzv. studené války. Určité riziko, že 

někdo zmáčkne ten knoflík na odpálení jaderných zbraní, skutečně hrozilo. 

Jednoho dne přišla naše třídní a podsunula nám, abychom napsali dopis americkému 

prezidentovi s žádostí o mír. Tenkrát jsem si prezidenta Reagana představoval jako hroznou 
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nelidskou zrůdu, která nás chce pozabíjet. Konec konců, tak nějak nám všechny představitele 

západních mocností prezentovala dějepisářka. Podotýkám, že byla cenzura a nebyl internet, 

nešlo si ty věci vyhledat jako dnes, za pár vteřin. Běhání do podzemních krytů s plynovými 

maskami a poslouchat, jak mají imperialisté na nás namířené rakety, bylo téměř na denním 

pořádku. Dokonce byly zavedeny hodiny civilní obrany. To už dnes nikdo neví. 

Dopis jsme napsali a odeslali do Bílého domu. Léta plynou a já si na to občas vzpomenu… 

Když někde vidím slovo mír, mám ten dopis pořád před očima. Stále jsem si kladl otázku, jak 

je mír důležitý, jak to, že mír bereme jako samozřejmost. 

Je to prostě jako se vším, čeho je dost. Zdá se nám normální, že je na planetě voda, kyslík a 

v našich zeměpisných šířkách i mír. Bohužel ty hodnoty dokážeme ocenit až v momentě, kdy 

o ně přicházíme.  

Poslední dobou všichni vidíme, že právě přicházíme o to nejcennější, a to je mír a bezpečí ve 

společnosti. Bere nám ho záhadně řízená skupina lidí. Útočí jako jednotlivci ,a to dosti 

zákeřně. 

Začíná být docela nebezpečno. Je to věc, se kterou jsme vůbec nepočítali, byli jsme až moc 

demokraticky namyšlení. Každý se zabývá jen sám sebou, jak dobře se osobně mít a na 

celosvětový mír a obecné blaho nás všech  moc nemyslí. Ne že bychom to mohli nějak přímo 

ovlivnit, ta situace je příliš složitá, ale rozhodně budeme muset hledat nějakou společnou 

cestu, jak se s tím vypořádat. Na to „pouhá“ demokracie nestačí. 

Těžko říci, komu napsat dopis s žádostí o celosvětový mír. Můžeme se jen dohadovat, odkud 

vítr fouká a jakou adresu na dopis napsat.  

Místo psaní dopisu, který nikdo nepřečte, raději hledejme cesty, které jsou. Je to rozhodně o 

nové generaci slušných a kvalitních politiků, které musí vyprodukovat naše a celosvětová 

společnost. Je třeba takových politických špiček, které budou uvažovat  globálně pro dobro 

všech a nezaměřovat pozornost  jen na sebe a na své bohatství.  

Nedomnívám se, že bychom u nás vychovali přímé šéfy světa, ale částečně naši budoucnost 

ovlivnit můžeme.  

Bude to běh na dlouhou trať. Bude to boj o bezpečí na Zemi. 

 

Mír je stav, kdy mezi lidmi, skupinami a státy nevládne nenávist a konflikty mezi nimi 

nevedou k hromadnému násilí. 

Milan Žemlička  
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MÁM   RÁD   VLAKY,  CO   NĚKAM   JEDOU... 

 

 
 

 
Nádražní budova v Jablonném nad Orlicíč.p. 128 
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Málokterá budova ve městě je spjata s rozvojem obchodu, průmyslu a cestovní-ho ruchu tak 

jako Nádražní čp.128.  

Její historie je i příběhem lidí, kteří svůj život zasvětili službě v tzv. modré armádě a přispěli 

svou prací nejen k rozvoji železniční dopravy, ale i společenského a kulturního života 

městečka. 

Dějiny železnice v našem regionu začaly 20.srpna 1845, kdy byla Severní státní dráhou (od 

roku 1855 rakouská společnost Státní dráhy StEG) zprovozněna železniční trať spojující 

Prahu (Masarykovo nádraží)  – Českou Třebovou – Zábřeh – Olomouc. Nejbližší zastávka 

této trati byla v Ústí nad Orlicí (dnes za-stávka Ústí nad Orlicí – město), vzdáleném necelých 

25km od našeho města. Už tehdy se ozývaly hlasy převážně z vojenských a obchodních 

kruhů, aby Ústí nad Orlicí bylo dopravně spojeno s regionem Kladska v Prusku. V roce 1848 

přijela do Jablonného nad Orlicí komise složená z pruských inženýrů, aby vyměřila trať 

vedoucí údolím Tiché Orlice. Mimo jiné by spojila města Ústí nad Orlicí – Kyšperk 

(Letohrad) – Jablonné nad Orlicí –  Králíky – Mezilesí – Vratislav.  Ke stavbě trati ale 

nedošlo, a to ani na začátku 60. let 19.století, kdy se pruské a rakouské noviny zamýšlely nad 

výhodami a přínosy stavby této dráhy. 

 Až po podepsání pražské mírové smlouvy (23.srpna 1866) po prohrané prusko – rakouské 

válce došlo ke změně. Prusko si tento bod dalo jako jednu z podmínek mezistátní smlouvy a 

bližší podrobné jednání bylo obsaženo v oboustranné státní úmluvě  z  5.srpna 1867. Již 

předtím 20.června 1867 povolilo ministerstvo obchodu hraběti Michalu Karlovi z Althanu 

provádět přípravné technické práce k vytyčení železnice z Ústí nad Orlicí přes Kyšperk, 

Jablonné nad Orlicí a Mladkov do Dolní Lipky. Hrabě Althan vytvořil společné konsorcium 

s Rotschildovou firmou ve Vídni. V roce 1868 jsou povoleny další technické práce na 

projektu dráhy údolím Tiché Orlice, ale v tom samém roce jsou též povoleny přípravné 

technické práce konkurenčnímu projektu Dr.Smeykala a firmě StEG (viz obrázek). Proti 

konkurenčnímu projektu protestovalo mezi prvními Jablonné nad Orlicí (17.březen 1869), 

postupně se přidala další města a obce, např. Kyšperk, Králíky, Lanškroun, Libchavy, Dolní 

Dobrouč, Černovír, Hnátnice, Lanšperk, Písečná, Orlice, Jamné, Těchonín, Mladkov, 

Studené, Lichkov a další. Jablonné nad Orlicí hledá přímluvu i u hejtmana generálního štábu 

ve Vídni, rytíře Alfréda Vivenota, který snahy městečka aktivně podporuje.   

 

 

 

3.září 1870 bylo vystaveno stavební povolení Rakouské severozápadní dráze ÖNWB 

s podmínkou, že stavební práce musí začít do tří měsíců. Společnost už dříve preferovala 

projekt tratě vedoucí údolím Tiché Orlice. O vítězství společnosti Rakouské severozápadní 

dráhy ÖNWB rozhodl fakt, že nepožadovala po státu vysoký garantovaný zisk. Trať vybuduje 

na své vlastní náklady a stát ji na oplátku osvobodí na 30 let od placení daní a dá jí koncesi na 

dobu 90 let. Poslední dny v roce 1870 podalo protest na ministerstvu obchodu proti vytyčené 

trase železnice město Žamberk a další obce žamberského a rokytnického okresu.  Konečné 

rozhodnutí o směru dráhy přinesl výnos ministerstva obchodu z 8.března 1871 č.24025, 

kterým bylo společnosti ÖNWB dáno povolení ke stavbě dílčího úseku železniční dráhy Ústí 

nad Orlicí – Kyšperk. Vybudováním další železniční tratě Chlumec nad Cidlinou – Hradec 

Králové – Kyšperk bude uspokojen protest města Žamberk a dalších obcí. Nové tratě Ústí nad 

Orlicí – Kyšperk (trať byla otevřena 5.října 1874) a Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové 

– Kyšperk – Lichkov (provoz na trati byl zahájen 10.ledna 1874)  tvořily ve společnosti 

ÖNWB tzv. síť B (doplňovací síť). Společnost ÖNWB za dobu svojí existence (1869 – 1909) 

patřila mezi největší dopravní společnosti v Rakousko-Uhersku, jejím sídlem v českých 

zemích bylo Severozápadní nádraží v Praze, známé pod názvem Praha – Těšnov (Denisovo, 

Vltavské nádraží). 
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10.března 1872 začala firma bratří Jungů z Würtenbergu stavební práce na železniční trati 

v Jablonném nad Orlicí. Stavebním dozorem byl pověřen místní občan Václav Vacek. Kromě 

dělníků z nejbližšího okolí pracovali na stavbě dráhy i dělníci z jižního Tyrolska a Benátska, 

kteří osvědčili svoji šikovnost při odstřelu skal dynamitem, při stavbě terasů, kanálů a mostů. 

Mnoho nepří-jemností vzniklo při vykupování pozemků. Společnost se snažila koupit 

pozemky co nejlevněji a využívala neinformovanosti místních obyvatel. Při stavbě dráhy byly 

zbourány domy čp.6 a čp.13. Nejvíce pozemků byl nucen prodat Jan Frank z čp.7. Na jeho 

pozemku je dnes postavena budova nádraží ČD. Velkou výzvou pro stavitele trati byl 

v Jablonném nad Orlicí úsek u Frankovy skály a úprava řečiště Tiché Orlice v místě zvaném 

Pánova tůň, která stavbou železnice zanikla. Jedinou nepříjemností při stavbě železnice ve 

městě se stala smrt dělníka při odstřelu Frankovy skály. Díky mírné zimě v roce 1872 

pokračovaly stavební práce na železniční trati nepřetržitě až do prosince 1873. Společně 

s hlavní budovou nádraží byly postaveny budovy skladiště (čp.136) a strážní domky č.68 a 

č.69 (dnes čp.129 a čp.130).  

První vlak do Jablonného nad Orlicí přijel neoficiálně 19.prosince 1873 ve 13 hodin ze směru 

od Králík a pokračoval směrem na Kyšperk, Žamberk, Hradec Králové, Chlumec nad 

Cidlinou, Nymburk, Lysou nad Labem a Prahu. Jeho posádku tvořila komise, která si 

prohlédla nově dokončenou železniční dráhu.  

Slavnostní otevření trati proběhlo 10.ledna 1874 a v kronice města je tato historická 

událost popsána následovně: „Níže psaného dne a roku zavítal opět do městečka našeho parní 

vlak, který z 1 stroje parního s nápisem STUART MILL a 4 vozů rozličného druhu sestaven 

byl. Účel příjezdu tohoto vlaku jest přijímání dráhy z Hradce Králové až do Grulicha od 

Slavné komise, která vlakem tímto sem přibyla. Den tento oslavilo zastupitelství zdejší 

střelbou z hmoždířů pro věčnou památku, neboť dobře, kde městečko naše dráhu železnou 

získá, sluší zajisté co pro budoucnost znamenitou pro všeobecné dobré oslaviti a v knihu tuto 

vepsati. Na požádání městské rady a zastupitelstva v době této panujícího níže podepsaného, 

páni slavné komise této, jakož i ostatní úředníci této dráhy, též podnikatel stavby svoje jména 

v knihu tuto laskavě podepsali. Stalo se v nádraží při městečku Jabloném dne 10.ledna 1874.“ 

Prvním přednostou stanice v Jablonném n.O. byl jmenován kontrolor ÖNWB Gustav 

Wimmer (1874 – 1905). František Merta uvádí ve své Kronice městečka Jablonné nad Orlicí 

jako prvního přednostu stanice p.Süssla,v oficiální kronice města je ale uváděn jako první 

přednosta stanice Gustav Wimmer. Vlivem vzrůstající obchodní činnosti byly v Jablonném 

opravovány nebo nově postaveny silnice do Orliček, Těchonína a Verměřovic. Koncem 90. 

let 19.století došlo i k úpravě kolejiště v traťmistrovském okrsku Jablonné nad Orlicí. 

Stavební úpravy dozoroval traťmistr Adolf Kleibl.  
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Parní stroj III b.50 STUART MILL společnosti ÖNWB na točně výtopny v Mezilesí v roce 

1890  (zdroj nadraziletohrad.wz.cz) 

 

 
 

Jeden z prvních vlaků zachycený na nádraží v Jablonném nad Orlicí 

 



 52 

 
Po odchodu Gustava Wimmra převzal vládu nad železniční stanicí Jablonné nad Orlicí 

inspektor ÖNWB Robert Strnadel (1905 – 1919). V roce 1909 byla Rakouská severozápadní 

dráha ÖNWB znárodněna státem a začleněna do společnosti Císařsko – královské státní dráhy 

kk.StB.  

V období 1.světové války vlivem nedostatku mazavých olejů docházelo ke zpožďování nebo 

rušení vlaků. Zprávu o vzniku ČSR 28.října 1918 se jako první v Jablonném oficiálně 

dozvěděli zaměstnanci drah zvláštní depeší nového ministra železnic Dr. Isidora Zahradníka 

v následujícím znění: „Z nařízení Dr.Zahradníka! Vyhlášení čsl.státu u sochy sv.Václava na 

Václavském náměstí v Praze v 11hod. dopoledne. Ihned odstraniti odznaky bývalého 

rakouského státu, veškeré zásilkové vozové i kusové jedoucí do Vídně i do Německa ihned 

zastaviti, do Prahy provoznímu úřadu telegraficky oznámiti za příčinou ohlášení Národní 

radě. Provoz v našem vnitrozemí v dobrém stavu udržeti. Ať žije Československý stát. Nazdar! 

Dr.Zahradník .“  

 
Pavel Kalous, Mlýnská 545, Jablonné nad Orlicí - pokračování v příštím čísle  

 

 

 

Hřbitůvek 

 V minulém roce jsme zvelebili část hřbitůvku v Jablonném a ani letos jsme nezaháleli. Nyní 

jsme se pustili do druhé, spodní poloviny.  

    Dne 8.9.2015 jsme se sešli za IB Pauk, Repa, Vraňák a za dobrovolníky pan Fait z Mistrovic 

a pánové Mařík, Krejčí a Krátký z Jablonného. Odsunuli jsme náhrobky a vykopali jámy pro 

nové poctivé základy sahající do nezámrzné hloubky. O odvoz zeminy se výborně postarala 

dvě Motúčka.  

    Další práce byly naplánovány na 17.9.2015, kdy se k naší osvědčené trojce z IB přidali 

pánové Šváb, Vacek ml., Faltus a pan farář Pokorný. Tentokrát jsme se pustili do betonování 
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základů. Všichni se ukázali jako muži činu a práce šla pěkně od ruky. Motúčka vozila beton 

jako o závod a po poledni bylo hotovo. Vybetonovali jsme jedenáct základů a vrchní části 

vyhladili a vytvarovali pomocí dřevěných rámečků, které vyrobil pan Mařík.  Nyní nezbývalo 

než čekat, až beton vyzraje, což trvá minimálně tři týdny. Mezitím pan Vacek z naší 

nástrojárny a dobrovolníci obrousili zašlé kovové součásti a natřeli je speciální barvou, dále 

zarovnali terén u náhrobků a provedli údržbu dřevin.  

    Třetí etapa začala 14.10.2015, kdy jsme se pustili s pány Maříkem, Krátkým a Vackem ml. 

do usazování náhrobků na nové základy. Počasí nám tentokrát nepřálo, neustále mírně 

pršelo a teplota taky nebyla zrovna příznivá, ale nejsme z cukru a něco vydržíme, řekli jsme si 

a pustili se rychle do práce. Namíchali jsme vápenný štuk a začali s usazováním. Náhrobky 

nebyly zrovna nejlehčí, ale uměli jsme si poradit a kromě třech nejtěžších je všechny  uložit 

na své místo.  

      Poslední a závěrečné práce proběhly 23.10.2015, kdy se dostavili Pauk, Mrázek, Vraňák, 

Krátký, Faltus a čekalo nás usazení posledních třech velmi těžkých náhrobků. Nejtěžší měl 

odhadem přes 500 kg. Nyní nám velmi pomohla firma, která pracuje na úpravě terénu u 

hřbitova. Poskytli nám malý pásový bagřík, který si s těžkými náhrobky hravě poradil.  

 

Na revitalizaci 11 hrobů bylo použito 2,4 kubíku betonu B15, který darovala firma Vacek 

s.r.o.  

Další náklady hradil Kvido Štěpánek, ředitel naší firmy. 

Speciální poděkování panu faráři Pokornému za vítané občerstvení. 

 

Ladislav Pauk  

recepční 

       Tak už je zase rok za námi….. , 

 
slyšíme to všude kolem sebe a v tu chvíli si každý uvědomuje jak stárneme  a jak ten čas 

opravdu  letí. Připadá mi to jako chvilka ,kdy jsem psala přehled darů za rok 2014 a už je tu 

konec roku 2015. Tak jak  všichni bilancují ,dovolte mi napsat pár čísel za tento rok. 

 

Celkem k 30.11.2015 poskytla firma  finanční dary v celkové hodnotě:  

                                           2.967.576,-Kč 

 

 

    Jedním z velkých úkolů tohoto roku byla a je  organizace   humanitárních  konvojů na 

pomoc lidem válkou zmítanou Ukrajinou do dvou tisíce kilometrů vzdáleného Slavjanska . 
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Vypravili jsme zatím tři konvoje, kdy druhá část humanitární pomoci „Konvoj Jablonné nad 

Orlicí“ právě probíhá. K datu uzávěrky občasníku  máme zatím vyčísleny náklady za dva 

konvoje a to Konvoj Tichá Orlice a Konvoj Suchý vrch   a částka činí 965.825,-Kč.  

      

Mezi organizace ,které dlouhodobě podporujeme patří Hospic v Červeném Kostelci a Domov 

Olga v Blansku ,těmto organizacím jsme v tomto roce  poslali 200.000,-Kč. 

    Ostatním neziskovým organizacím jako např.(sdružení Jasněnka ,Charita Litomyšl,SOS 

dětské vesničky nebo FOD) jsme v roce 2015 poslali 331.751,-Kč. 

Naší strategií je přispívat  hlavně jednotlivcům, rodinám s postiženými dětmi, lidem, kterým 

nějaký handicap neumožňuje plně se zapojit do aktivního života . V tomto roce jsme zatím 

jednotlivcům poskytli  970 000 korun(mezi naše dárce patří i poměrně dost  rodin, kterým 

pomáháme dlouhodobě, radujeme se s jejich  úspěchů, a ony nám posílají fotografie, vyjadřují 

své díky, píší nám o úspěších, kterých dosáhli  díky našemu příspěvku, ať už je to nákup 

invalidního vozíku, zdravotních pomůcek nebo zajištění rehabilitačních pobytů). 

 Také jsme nezapomněli na Nadační fond S námi je tu lépe na podporu Orlickoústecké 

nemocnice, kam jsme poslali 500.000,-Kč jako příspěvek na endoskopickou věž pro ORL. 

 

               Nepřeji si ,aby čas zas tak moc rychle utíkal ,ale všechno nejlepší v roce 2016. 

  Renáta Bartošová 

         účetní FÚ 

 

 

 

 

 

ČESKÝ  GOODWILL 2015 
 

ocenění pro podnikatele a společnosti, kterých si lidé váží, 
 
zamířilo do Isolitu –Bravo,s.r.o. 
 
                     1.MÍSTO  v kategorii  MECENÁŠ 
 
                                      získal  Kvido Štěpánek 
 
za odpovědný přístup k podnikání, férové jednání , etický přístup k nejširšímu okolí firmy, 
za trvalou podporu a pomoc potřebným v ČR i v zahraničí 
 
Blahopřejeme! 
                                                                                                                     
                                                                                                             redakce Občasníku 
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Z lásky k Česku 

 
Předpokládám, že asi každý z vás zná toto vzletné motto jednoho z největších řetězců 

hypermarketů v ČR.  

Ano, Kauflandu. Pouze upozorňuji, že Kaufland je obchodní značka řetězce 

německých supermarketů, hypermarketů a obchodních domů provozovaných 

kromě Německa i na 

území Česka, Slovenska, Polska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska společností Lidl & 

Schwarz-Gruppe. Takže logicky na Slovensku toto motto zní trochu jinak, a to: „ Z lásky 

k Slovensku.“ 

Síť  diskontních prodejen Penny Market , kterou vlastní  německá firma - REWE, zase „útočí“ 

na zákazníky jiným podobným mottem: „Nakupujte hezky česky!“. A takto bych mohl 

pokračovat. Nevím, kolik lidí těmto rádoby líbivým sloganům věří, ale bohužel 

předpokládám, že jsou tací a možná jich není málo.  Takže prosím, uvědomme si, že z lásky 

k naší vlasti nikdy nikdo cizí nehne ani brvou, natož nějakou částí lidského těla.  

Dovolím si zde tedy výše zmíněná motta opravit na jediná správná a pravdivá, a to: „Z lásky 

k zisku z Česka!“  ( pro naše slovenské spoluobčany, aby jim to nebylo líto, samozřejmě: „zo 

Slovenska“ ).  

Vždy, když vidím v nějaké reklamě či letáku výše uvedené ( a „povedené“ ),  tak si vzpomenu 

na článek, který jsem četl asi před rokem ( prosím, omluvte v některých částech jeho časovou 

zastaralost) a o který se s vámi podělím, protože dle mého názoru obsahuje mnoho 

pravdivého. Článek uveřejňuji bez autorova svolení, protože autora neznám. Nicméně si 

myslím, že by proti jeho zveřejnění určitě nic nenamítal.  

 

Petr Bodlák 

 

 

ČEŠI PRACUJÍ, ZISKY ODCHÁZÍ … 

(Hitlerovy myšlenky dovedeny do konce) 

Obr. „Potřebuji v tomto prostoru klid, aby český dělník zde nasadil 

pro německé válečné úsilí svou pracovní sílu ... k tomu patří i to, že se 

přirozeně musí dát českým dělníkům tolik žrádla, mám-li to  tak 

zřetelně říci, aby mohli splnit svou práci..." Reinhard Heydrich 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerad se chlubím cizím peřím. Na úvod proto předesílám, že následující úvaha není má. 

Vyprávěl mi ji můj dobrý známý, kterého níže nastíněný problém velmi trápí, ale 

nemůže o něm sám napsat. 

 

Nejdříve exkurze do nedávné historie 

Příchod zahraničního kapitálu do ČR byl vítán se slávou. Zahraniční »strategičtí partneři« 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypermarket
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chorvatsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bulharsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rumunsko
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lidl_%26_Schwarz-Gruppe&action=edit&redlink=1
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byli podporováni dotacemi, dostávali daňové prázdniny a podobně. Výsledkem této politiky je 

dnes skutečnost, že podstatná, převažující část ekonomiky je dnes v rukou zahraničního 

kapitálu a dividendy a zisky plynou do zahraničí. O osudu tuzemských podniků se už 

rozhodují majitelé v zahraničí, aniž by tuto zemi vůbec navštívili. Podle Hospodářských 

noviny ze 150 největších firem v České republice je reálně sedmdesát procent v rukou 

zahraničního, převážně německého kapitálu. Cizincům tedy patří 70 procent největších firem 

a polovina ekonomiky. 

V bankovnictví není ani jedna banka v českých rukou. Ani v jedné bance nemá významný 

podíl stát a nemůže tak aktivně zasahovat do vývoje finanční, a tím i ekonomické situace 

společnosti. Stát nemůže ani garantovat úspory občanů, protože prodal Českou spořitelnu. 

Stále více se v tomto smyslu dostáváme do pozice banánové republiky, polokoloniální země. 

Stát není schopen provést zdanění vytvořených zisků, zabránit vyvádění peněz v rozporu s 

českými daňovými předpisy mimo území ČR nebo peněz z trestné činností. Za této situace 

byla za premiéra Mirka Topolánka dokonce  prudce snížena sazba korporátní daně na 19%. S 

tím byla spojena i naivní představa, že nižší daně se zaplatí tím, že se sníží daňové úniky a 

"určitě" zvýší investice. Vyšší růst a nižší šedá ekonomika měla udržet rovnováhu veřejných 

financí, přestože toto není žádnými empirickými daty  potvrzeno a neexistuje mezi nimi 

prokázána korelace
1
… 

 

Jaká je současná realita? 

Přítel  XY je zaměstnancem tuzemské společnosti, která má německého vlastníka. 

Jak se ta společnost jmenuje, je vlastně jedno. Je jich takových u nás na několik stovek a 

celoevropsky i několik tisíc. Problém, o kterém mluví, není tedy jen specificky český 

problém, je to problém stejně tak polský, jakož i jiných zemí pod německým vlivem. Tři 

příklady: 

 

Zde jsou konkrétní výsledky hospodaření "jedné" německé firmy u nás. (Platy u nich jsou 

nadprůměrné). Dělníci vydělávají přes 25 tisíc měsíčně - to dělá ročně cca 300 tisíc. Jenže v 

přepočtu každý dělník vyprodukuje firmě ročně čistý zisk 285 000 euro. To je 7 125 000 

korun. Pokud mi někdo bude říkat, že je to spravedlivá odměna, tak ho pošlu někam. Takový 

zisk je nemravný a je oprávněné ho zdanit. Jenže kapitalisté u nás se pojistili, a tak firma u 

nás žádné daně neplatí! Není to nádherné?? 

 

Jiný příklad. Voda jako základní lidská potřeba se  stala předmětem finančních spekulací 

národních i nadnárodních firem a jejich nadměrné zisky platí odběratelé vody. V letech 2002 

až 2008 bylo z vodárenské firmy SmVaK odčerpáno na dividendách 4,1 miliard korun, 

přičemž její základní kapitál činí 3,5 miliard korun. Tyto firmy (Veolia aj.) realizují velké 

zisky prakticky bez práce, jen za to, že vybírají peníze od odběratelů. Obcím, podle smluv, 

zůstala na krku údržba vodovodních systémů. Na jejich údržbu nedostávají od Veolie a EU 

nic. Občané tak mají zajištěno, že budou ještě desítky let platit monopolním dodavatelům za 

vodu přemrštěné ceny. 

 

Jiný příklad Firma Renault už přiznává, že rumunská Dacia vytváří automobilce velké zisky. 

„Dacia je opravdu dojná kráva pro společnost," například v závodě Tanger si pracovníci 

vydělají méně než čtyři eura na hodinu. To dělník ve Francii by za tutéž hodinu práce dostal 

asi 34 eur. 

Německá kancléřka Anděla Merkelová se chlubí 

rozpočtovým přebytkem. Ještě v dubnu se hovořilo o 

tom, že by přebytku mělo Německo dosáhnout už v roce 

2015. Překvapivě nepřekvapivě pak na závěr zuřivé 
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předvolební kampaně, tedy na konci srpna, německá média oslavně hlásila, že přebytek je na 

světě už letos. Za první půlrok prý Anděla ušetřila až 212 miliard korun. Oč více je v přebytku 

Německo, o to více jsme v deficitu my či Poláci. Německý hospodářský zázrak je totiž 

postaven mimo jiné na vysávání filiálek německých firem v zahraničí. Tedy i u nás. 

Češi pracují, zisk se u nás generuje, ale daně nejdou do české státní pokladny, jak bychom 

si mysleli a jak by to být mělo. Němci ho šikovnými triky odsávají do Říše. Své by o tom 

mohli vyprávět pracovníci mnoha takových německých filiálek u nás, říká můj známý (firem 

s německou účastí je v ČR zhruba 1400, dodávám já). Sám to zná ze své práce. Upije ze 

sklenice piva a na prstech počítá, jakými způsoby Němci zisk z Čech převádějí do pokladny 

Merkelové. 
Německé firmy u nás se snaží co nejvíce osekat výdaje na mzdy, mají málo zaměstnanců, 

vzájemně si pomáhají, kšeftují spolu, drží při sobě. Když už má německá firma něco prodat, 
protože si ukousla příliš velké sousto (celosvětová ekonomická krize přirozeně dopadá i na 
Němce), prodá to opět jen jiné německé firmě. Na zaměstnancích se šetří. Benefity, které ještě 
před několika lety existovaly, jsou tytam. Češi pracují za třetinové, spíše čtvrtinové mzdy, než 
by firmu stáli zaměstnanci v Německu. 
 

Proč je Česko rájem německých poradců… (event. manažerů, školitelů a jiných 
expertů...)? 

Zisk, který zde přesto vyprodukují, který není zanedbatelný a který by 
se u nás měl zdanit, putuje celý za hranice. Je ihned - už v průběhu roku - 
umořován pomocí fiktivních služeb, na které jsou najímány opět německé 
firmy. Společnosti s německým vlastníkem si zvou německé poradce, 
německé manažery, německé školitele, experty, pořádají nekonečná 
školení s německými lektory, kteří přijíždějí do Čech, ubytovávají se v 
nejluxusnějších hotelích. 

Donekonečna radí, školí, poučují, komandují, Češi jim poklonkují. 
Nekončící stěhování, nekonečné výdaje, které mají budit zdání, že firma vlastně žádný velký 
přebytek nemá, protože co vydělá, vzápětí utrácí za tyto zbytečné a úmorné služby. Jenže vše 
je jen na oko. Peníze za tyto předražené a nepotřebné služby tečou opět -do Němec. 

České republice tak utíkají miliardy, které mají patřit do jejího rozpočtu. Ve skutečnosti 
plynou ale do rozpočtu Anděle Merkelové, která pak s nimi vyhrává volby. Kalousek to ví, 
ale neměl odvahu s tím cokoli udělat, třebaže Němci své povinnosti vůči českým finančním 
úřadům povýšeně a okázale rok co rok ignorují. 
 

Němci kašlou na daňová přiznání, vysvětluje můj známý. 
Pošlou finančnímu úřadu jen nějaké peníze, které uznají za 
vhodné, vyplňováním formulářů s daňovým přiznáním se vůbec 
nezdržují. Když se finanční úřad dotazuje, ani se neobtěžují mu 
odpovědět, takže ten se už podruhé neozve. Je to arogance těch, 
kteří vědí, že nás mají ekonomicky v hrsti. 

Čeští politici nemají odvahu s tím cokoli dělat. Zahraniční 
kapitál je plachá srna, říká se už roky omluvně na vysvětlení toho, 
proč se kolem zahraničních investorů chodí po špičkách - aby se 
náhodou nezvedli a nešli někam dál, na Východ. A tak chodíme po 

špičkách a necháváme je, aby potichu vyváděli kapitál domů. 
České firmy jsou naopak finančákem popotahovány za kdejakou maličkost. Ve 

skutečnosti lze říct, že EU je dnes vlastně Německá říše. Z ČR si udělala dojnou krávu pro své 
banky a otroky pro vlastní firmy. Neumožňuje nám vyvážet finální výrobky, pouze montovat 
polotovary. Neumožňuje nám mít vlastní zemědělství, zato jsme nuceni kupovat německý 
potravinový odpad, který nám sem dovážejí. 

Kdyby se finanční úřady skutečně podívaly německým firmám na zoubek, mohli bychom 
být o desítky miliard bohatší.„Je to Hitlerova myšlenka dovedená do konce," říká známý. 

Netřeba válek, ovládají nás - a vlastně celou Evropu skrze EU - ekonomicky. 
 

V neděli Anděla drtivě vyhrála volby ... 

 

Petr Bodlák, vedoucí SaM 
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Hokej v IB 

 

Sportovní Klub Response – sekce ledního hokeje shání nové spoluhráče.  

Hraje se každou druhou neděli v 9 hod na zimním stadionu v Ústí nad Orlicí.  

Bližší informace u Petra Bodláka  - linka  322 nebo na  602 314 109 

Neseďte v neděli dopoledne doma, pojďte si zahrát!!!!!! 

 

IB On-line 

- na dział Lisovny kupiliśmy w tym roku dziesięć nowych wtryskarek do tworzyw sztucznych 

Engel z bogatym wyposażeniem i akcesoriami  

- liczba wtryskarek na dziale Lisovny wzrosła na pięćdziesiąt. Ponadto zakupiliśmy 

grawimetry, sprzęt komputerowy hardware i oprogramowania software 

- wyburzyliśmy wszystkie stare, zniszczone i niezagospodarowane budynki areału NT 

z wyjątkiem części Starego, która zostanie wyburzona wiosną 2016 roku i ustąpi miejsca 

Nowej Pomarańczy 

- budowa magazynu hali Citrón dobiega końca. W grudniu zostaną zamontowane regały,                          

a w lutym dostarczone systemowe półautomatyczne wózki widłowe. Po uruchomieniu hali 

poprawi się funkcjonowanie całej firmy. Istotny jest również fakt, że wszystko to realizujemy 

bez dotacji i odbudowy, a nowe budynki powstają na terenie starej firmy, który w 

przeciwmym razie stałby się terenem zdegradowanym (braunfieldem) 

- uruchomiliśmy nową część Lisovny – Małą lisovnię  

- wprowadziliśmy do użytku czwartą linię galwaniczną PylonMet VXL 

- sprzedaliśmy jedenaścietysięcy Taczek  

- zorganizowaliśmy kółko techniczne dla dzieci z lokalnej ZDŠ 

- wprowadziliśmy do użytku 3D Skaner  

- odnowiliśmy elewację Náístrojárny 

- dział Nástrojárny i Lisovny zyskał kilku nowych klientów  

- wysłaliśmy łącznie szesnaście samochodów ciężarowych z pomocą humanitarną dla 

wschodnij Ukrainy  
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- przygotowujemy konwuj humanitarny na grecką wyspę Lesbos 

- zaplanowaliśmy odbudowę domu noclegowego Rybárna, który stanie się schronieniem dla 

potencjalnych uchodźców z dalekiego wschodu  

- na cele dobroczynne podarowaliśmy w tym roku około cztery miliony koron  

- uzyskaliśmy nowe zlecenie produkcyjne od firmy Philips na produkcję części z blachy i drutu  

- wprowadziliśmy bezpłatny transport autobusowy do Kłodzka  

-Splnění emerytów w tym roku odbędzie się w piątek 18 grudnia w Atrium, a Splnění 

pracowników o dzień później, zatem w sobotę 19 grudnia w hotelu Filipínu 

- jesienią zaczniemy odbudowę Rybárny na luxusowy dom noclegowy z planowanym 

terminem całkowitego ukończenia prac na wiosnę 2017 roku.  

 

IB On-line 

-do Lisovny jsme v letošním roce zakoupili deset nových lisů Engel s rozsáhlým vybavením a 

příslušenstvím 

-počet lisů v naší Lisovně tak vzroste na padesát.Všechny jsme navíc vybavili gravimetry, 

dosoušecími zařízeními a nové také hardwarově i softwarově integrovanými termy 

-demolovali jsme všechny staré vyžilé a neupotřebitelné budovy areálu  NT vyjma části 

Starého, která  bude zdemolována na jaře 2016 a ustoupí tak Novému  Pomeranči 

-stavba skladovací haly Citrón je před dokončením. V prosinci budou instalovány regály a 

v únoru dodány systémové poloautomatické zakládací vozíky.Po spuštění  tak vznikne 

ucelený  výrobní tok celou firmou. Vynikající na to kromě jiného  je, že jsme to  vše realizovali 

bez  dotací a rekonstrukcí nebo  demolicí a novostavbou budov ve starém závodě, který by 

se jinak stal braunfieldem. 

-zprovoznili jsme novou část Lisovny-Malou lisovnu 

-uvedli jsme do provozu čtvrtou pokovovací linku PylonMet VXL 

-prodali jsme jedenáctitisící Motúčko 

-zahájili jsme technické kroužky pro děti z místní ZDŠ 

-uvedli jsme do provozu 3D Skener  

-rekonstruovali jsme obvodový plášť Náístrojárny 

-v Nástrojárně i Lisovně jsme získali několik nových perspektivních zákazníků 
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-vypravili jsme celkem šestnáct kamionů s humanitární pomocí  na východní  Ukrajinu 

-připravujeme humanitární konvoj na řecký ostrov Lesbos 

-nabídli jsme rekonstruovanou ubytovnu Rybárna Správě uprchlických zařízení  pro uprchlíky 

ze Středního východu 

-na dobročinnost jsme věnovali v letošní roce přes čtyři miliony korun 

-novou zakázkou pro  Philips oprašujeme naše schopnosti nástrojařství a výroby součástí 

z plechu a drátu 

-zavedli jsme bezplatnou autobusovou linku do Klodska 

-Splnění důchodců tentokrát v pátek 18.prosince v Atriu a Splnění pracujících o den později, 

tedy v sobotu 19.prosince ve Filipínu 

-na podzim jsme zahájili rekonstrukci Rybárny na luxusní ubytovnu s termínem dokončení na 

jaře 2016 

Redakce Občasníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

           

           

           

           



 

 

 


