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zima - zima - winter

List pracovníků a spolupracovníků firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Kwartalnik pracowników i współpracowników firmy Isolit-Bravo, społ. s r.o.
A quadrimonthly gazette of colleagues of Isolit-Bravo

Úvod
Vážení spolupracovníci, příznivci IB, přátelé,
rok 2018 se chýlí ke konci a my můžeme rekapitulovat, co a do jaké míry se nám podařilo.
Každý by si měl vyhodnotit sám za sebe, jak ten rok naplánoval a čeho dosáhl. Spokojeni můžeme být více či
méně a je jen na nás, jestli případné nezdary vezmeme za své, či je budeme poukazovat na druhé.
Každopádně za naše společné dílo to byl rok velmi úspěšný!
Podařilo se nám posunout o krok vpřed v mnoha oblastech. Máme modernější technologie, proškolili jsme a
zvýšili kvalifikaci spoustě z nás, prošli jsme úspěšně mnoha audity důležitých zákazníků, kteří nám na základě
toho dávají nové zakázky, otevřeli jsme praktické učiliště pro nástrojaře, přispěli jsme nemalými prostředky na
dobročinnost, získali jsme titul Firma roku a titul Odpovědná firma roku. Vyrobili jsme a prodali tisíce dalších
Motúček našim spokojeným zákazníkům.
Co více si přát, než aby to pokračovalo…
Děkujeme všem spolupracovníkům, dodavatelům, zákazníkům na všech úrovních a přátelům IB.
Do nového roku Vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí, pracovních úspěchů a rodinné pohody.
Milan Žemlička
Personalista IB

Wprowadzenie
Szanowni współpracownicy, zwolennicy IB, przyjaciele
rok 2018 dobiega końca, a my możemy podsumować, co i do jakiego stopnia nam się udało. Każdy powinien ocenić
sam siebie, jak zaplanował ten rok i co osiągnął. Możemy być mniej lub bardziej usatysfakcjonowani, to zależy od
nas, czy ewentualne niepowodzenia weźmiemy na siebie, czy będzemy je przypisywać drugim.
W każdym razie był to bardzo udany rok dla naszej wspólnej pracy. Udało nam się zrobić krok naprzód w wielu
dziedzinach. Posiadamy bardziej zaawansowane technologie, wyszkoliliśmy i wykwalifikowaliśmy wielu z nas, pomyślnie przeszliśmy wiele audytów ważnych klientów, którzy dają nam nowe zlecenia produkcyjne, otworzyliśmy
szkołę praktyczną dla narzędziowców, przekazaliśmy kolejne środki finansowe na cele charytatywne, otrzymaliśmy tytuł Firmy roku i tytuł Odpowiedzialnej firmy roku. Wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy tysiące kolejnych
Motúček naszym zadowolonym klientom.
Czego więcej sobie można życzyć, niż żeby to kontynuować ...
Dziękuję wszystkim współpracownikom, dostawcom, klientom na wszystkich poziomach i przyjaciołom IB.
Życzę Wam wszystkim w nowym roku dużo zdrowia, szczęścia, sukcesów w pracy i szczęścia w rodzinie.
Milan Žemlička
Pracownik działu personalnego IB
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IB On-line
Firma roku jede…
- Rok se chýlí ke svému závěru…
- Adventní čas probudil vánoční besídky a my všichni se již těšíme na svátky vánoční, kdy si odpočineme
od každodenního shonu a načerpáme nové síly do roku dalšího…
- Továrna, která má duši, ale myslí jinak, a to ve smyslu slov - nikdy není hotovo. Požaduje další investice, které nás
posunou do roku 2019 tak, abychom byli dostatečně konkurenceschopní.
- Ukončili jsme výběrové řízení na nový 2K lis – po dlouhých cenových „tahanicích“ jsme objednali lis Engel – dodán
bude v lednu 2019. Cena lisu je 13 mil. Kč.
- Lisovna sloučila další pracoviště, kde montujeme přímo u lisů. Odpadla nám tak zbytečná logistika, čímž se zvýšila
produktivita práce a konečně tak budou všichni spolupracovníci D1 ve výrobní divizi, která bude mít jediný cíl - plnit zakázky zákazníků bez rozlišování D1 a D3.
- Obchodní divize D5 začala prodávat vysoce kvalitní hobby nářadí Ryobi a lepidla, silikony a tmely španělské značky
Ceys, připomíná prodej baterií a led žárovek za bezkonkurenční ceny! Také zavedla novu řadu bravospotřebičů –
více než padesát novinek.
- Obchodní divize D5 hlásí splnění plánu jako v roce předešlém, kdy obchodníci ještě využívají posledních pár dní,
aby toto číslo ještě vylepšili.
- Motúčko se letos prezentovalo na řadě výstav doma i v zahraničí a již se chystá na veletrhy v roce 2019. Hned v
úvodu roku oslavíme 25 OOO. majitele tohoto převratného vynálezu!
- Kromě toho bude Motúčko opět k vidění v pořadech: „Polopatě“ a „Rady ptáka Loskutáka“ a dost možná i v
běžných seriálech u obvyklé práce.
- Centrum praktické výuky v nástrojárně se těší z prvního půlročního působení a můžeme říci, že se nám daří velmi
dobře. Žáci nabírají praktické zkušenosti od zkušených instruktorů, které jsou pro jejich budoucí profesi k nezaplacení.
- Vedle toho běží praxe nástrojařů a strojírenských techniků, kteří již pracují samostatně, takže si na praxi ještě
vydělají slušné peníze.
- Dále po celý školní rok organizujeme dvakrát do měsíce oblíbené Technické kroužky pro základní školy, které budou hned po novém roce pokračovat. Letos se nám přihlásil rekordní počet dětí (22).
- Robotická linka nástrojárny pojede nepřetržitě v době našich vánočních svátků, kdy bude odstávka fabriky. Je to
další důkaz, kdy musíme robota vyzdvihnout nad nás běžné smrtelníky. Kromě toho, že nemarodí, na nic se nevymlouvá, nemá blbé nálady aj. lidské neřesti, pracuje také o svátcích a nespěchá ke štědrovečernímu stolu… (zatím ,
až nám roboti budou vládnout, bude to ale).
- V Laté pokračujeme v restrukturalizaci a zeštíhlení týmu logistiky, který vykazuje lepší efektivitu práce.
- Jablonský Gurmán rozšířil svoji nabídku o vaření vynikajících domácích polévek s sebou. Dále jsme rozjeli show
Ládi Dolejše „Ano, Láďo“, kterou můžete vidět na našem FB. Ve třetím dílu naší show vystupuje dokonce pan ředitel
v díle „Dnes vaří ředitel“.
- Výrobní linka Motúčka zaznamenala vzácnou návštěvu, a to významného herce Patrika Děrgela, který Motúčko
zdědil po svém tchánovi, a dále režiséra Miroslava Krobota, který si přijel Motúčko servisovat (nikoli naší vinou).
- Od počátku roku 2018 jsme vedle toho všeho přispěli na dobročinnost částkou 3.630.000 Kč a do konce roku věnujeme více než 4 mil. Kč.
- V prosinci proběhlo Setkání důchodců, kde jsme oslavili konec roku s šedesátkou našich bývalých spolupracovníků. K poslechu nám zahrály mladé naděje hudební scény ze ZUŠ Jablonné n.O. pod taktovkou pana ředitele a paní
učitelek ZUŠ.

- V zimě se – sice opožděně, ale bude stát za to – rozběhne rekonstrukce šaten a sprch v ceně zhruba 3 mil. Kč.
- Na jaře potom rekonstrukce světlíků Lisovny v ceně asi 1 mil. Kč.
- Rovněž se na jaře připravuje výstavba parkoviště před Zeleným domem.
- Probíhá rekonstrukce světel Lisovny a Skladů (mimo Laté a Pomeranč, kde jsou nová).
- V počátku nového roku proběhne rekonstrukce chlazení firmy.
- Oprášíme vlastní studnu IB a rozhodneme o případném zrušení vlastní čističky a napojení na veřejnou kanalizaci,
bude-li to ekonomické.
- Byla dokončena rekonstrukce a zateplení Pneuservisu, na jaře bude tamtéž provedena litá podlaha.
- Jablonskému Gurmánu naše firma zakoupila kuchyňský robot v ceně přes 100 000 Kč.
- Vyhráli jsme obě soutěže Vodafone – Firma roku 2018 a Odpovědná firma roku v Pardubickém kraji! Také naše
umístění v rámci republiky, které před uzávěrkou nevíme, by mělo být na předních místech.
- Investovali jsme do dvou nových osobních aut značky Škoda.
- Zrušili jsme divizi Doprava a ponechali si pouze tři kamiony pro dopravu vlastních výrobků a jeden „Kinder“ kamion.
- Po dlouhém výběrovém řízení jsme koupili pro Lisovnu software Comes v ceně asi 4 mil. Kč.
- Provádíme výběrové řízení na software Nástrojárny, který bude v podobné cenové relaci.
- Robotizované pracoviště Nástrojárny jsme na podzim rozšířili o HSC 5- osou frézku v ceně 10 mil. Kč.
- Ve skladu D5 byly na podzim takové „točky“, že tam chodili vypomáhat i recepční. „Díky vám, Lenko, Aleši, Milane,
Láďo a Víťo!!!“
- Divize D5 uvedla v letošním roce na česko-slovenský trh 59 novinek a jejich obrat činil více než 10,5 mio Kč.
- Ve finanční účtárně byl zahájen projekt digitalizace příjmu faktur a totéž se později přenese do Laté, kde dojde k
digitalizaci dodacích listů.
- Od 1.1.2019 zrušíme pobočku Isolit-Bravo Slovakia a prodej na Slovensku budeme kompletně zajišťovat z Isolitu v
Jablonném. Tento krok nám podstatně zjednoduší účetnictví.
Vaše redakce

IB On-line
Firma roku jedzie ...
- Zbliża się koniec roku
- Adwent obudził świąteczne przyjęcie, a my wszyscy czekamy i już się cieszymy na święta Bożego Narodzenia, kiedy sobie odpoczywamy od codziennego pośpiechu i nabieżemy siły do nowego roku ...
- Fabryka, która ma duszę, ale myśli inaczej w sensie słów, że nigdy nie jest wszystko zrobione. Wymaga kolejnych
inwestycji, które nas przesuną do 2019 roku, abyśmy byli wystarczająco konkurencyjni.
- Zakończyliśmy przetarg na nowe prasy 2K - po długich negocjacjach cenowych zamówiliśmy prasę Engel –
dostarczona zostanie w styczniu 2019 roku. Cena prasy to trzynaście milionów koron.
- Lisovna połączyła kolejne stanowiska pracy, gdzie wykonuje się montaż bezpośrednio przy prasach, więc odpada
zbędna logistyka, czym zwiększyła się wydajność pracy, a ostatecznie wszyscy pracownicy D1 w dziale produkcji
będą mieli jeden cel. Tym celem będzie realizacja zleceń produkcyjnych bez rozróżnienia między D1 i D3.
- Dział handlowy D5 zaczął sprzedawać wysokiej jakości hobby narzędzia Ryobi oraz kleje, silikony i cement
hiszpańskiej firmy Ceys, przypomina o sprzedaży baterii i ledowych żarówek za bezkonkurencyjne ceny, a także
wprowadził nową ofertę produktów - ponad pięćdziesiąt nowych produktów.
- Dział handlowy D5 informuje o wypełnieniu planie podobnie jak w poprzednim roku, handlowcy , w dalszym
ciągu korzystają z ostatnich kilku dni, aby jeszcze bardziej tę liczbę poprawić.
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- Motúčko było prezentowane w tym roku na wielu wystawach w kraju i za granicą. Przygotowuje się już do targów
w roku 2019 roku. Zaraz na początku roku będziemy świętować 25 000 właściciela tego rewolucyjnego wynalazku.
- Ponadto Motúčko znów będzie można zobaczyć w programach: „Polopatě“ i „Rady ptáka Loskutáka“ i bardzo
możliwe, że nawet w serialach przy codziennej pracy.
- Centrum kształcenia praktycznego w narzędziowni cieszy się z pierwszego półrocza i możemy powiedzieć, że powodzi się nam bardzo dobrze. Uczniowie zdobywają praktyczne doświadczenie od doświadczonych instruktorów,
którzy są bezcennymi nauczycielami dla ich przyszłego zawodu.
- Ponadto odbywa się praktyka narzędziowców i inżynierów technicznych, którzy już pracują samodzielnie, także
na praktyce zarabiają dobre pieniądze.
- Ponadto przez cały rok szkolny organizujemy dwa razy w miesiącu popularne kółka techniczne dla szkół podstawowych, które będą kontynuowane również po nowym roku. W tym roku zapisała się rekordowa liczba dzieci (22).
- Linia robotyczna narzędziowni będzie działać nieprzerwanie w czasie naszych świąt Bożego Narodzenia, kiedy
fabryka zostanie zamknięta. To kolejny dowód, kiedy musimy robota wyodrębnić nad nas zwykłych śmiertelników.
Oprócz tego, że nie narzeka, nic nie mówi, nie ma głupich nastrojów jak ludzkie, pracuje także w czasie świąt i nie
spieszy się do stołu wigilijnego ... (na razie :), aż nami roboty zaczną rządzić, ale to będzie :().
- W Laté kontynuujemy restrukturyzację i redukcję zespołu logistycznego, który wykazuje lepszą wydajność pracy.
- Jablonský Gurmán poszerzył swoją ofertę o gotowanie doskonałych domowych zup, a poza tym rozpoczeliśmy
nowy show Ládi Dolejše „Ano Láďo“,który można zobaczyć na naszym FB. W trzeciej części naszego show występuje nawet pan dyrektor tytuł odcinka “Dzisiaj gotuje dyrektor”.
- Linia produkcyjna Motúčka miała wizytą sławnego aktora Patrika Děrgela, który odziedziczył Motúčko po swoim
teściu, a także reżysera Miroslav Krobota, który przyjechał Motúčko serwisować (nie nasza wina).
- Od początku 2018 roku przyczyniliśmy się do działalności charytatywnej w wysokości 3 630 000 Kč, a do końca
roku podarujemy ponad cztery miliony.
- W grudniu odbyło się Splnění emerytów, na którym świętowaliśmy koniec roku z udziałem sześćdziesięciu naszych
byłych współpracowników. Słuchaliśmy młodej nadziei sceny muzycznej ze ZUŠ JnO, pod batutą dyrektora i pań
nauczycielek ZUŠ.
- W zimie - opóźniona, ale będzie tego warta - rozpocznie się rekonstrukcja szatni i natrysków za około 3 miliony Kč.
- Na wiosną rekonstrukcja świetlików Lisovny za cenę około miliona koron.
- Również na wiosnę przygotowujemy budowę parkingu przed Zeleným domem.
- Przebuiega rekonstrukcja oświatlenia Lisovny i Magazynu (poza Laté i Pomeranč, gdzie oświetlenie jest nowe).
- Zaraz po nowym roku przebiegnie rekonstrukcja systemu chłodzenia firmy.
- Będziemy myć własną studnię IB i zdecydujemy o możliwym przerwania własnego oczyszczania i podłączenia do
kanalizacji publicznej, jeśli jest to ekonomiczny.
- Zakończono rekonstrukcję i ocieplenie Pneuservisu, na wiosnę będzie tam wykonana betonowa podłoga.
- Jablonskému Gurmánu nasza firma zakupiła robota kuchennego o wartości ponad stu tysięcy koron.
- Wygraliśmy dwa konkursy Vodafone – Firma roku i Odpowiedzialna firma roku w Regionie Pardubickim,
a tym samym nasze położenie w ramach republiki, powinno być w czołówce.
- Zainwestowaliśmy w dwa nowe samochody firmy Škoda.
- Znieśliśmy dział Transportu, pozostawiając tylko trzy ciężarówki do przewozu naszych własnych produktów i jedną ciężarówkę „Kindr“.
- Po długim przetargu kupiliśmy dla Lisovny oprogramowanie software Comes za około cztery miliony koron.
- Przeprowadzamy przetarg na oprogramowanie software Nástrojárny, które będzie w podobnym przedziale cenowym.
- Zrobotyzowane stanowisko pracy Nástrojárny zostało jesienią rozbudowane o HSC 5-osiową frezarkę o wartości
10 mln koron.
- W magazynie D5 jesienią pojawiły się “bonusy”, że chodzili tam pomagać pracownicy recepcji. “Dziękujemy wam:
Lenko,Aleši, ,Milane, Láďo i Víťo!!!“
- Dział D5 wprowadził w tym roku 59 nowych produktów na rynek czeski i słowacki, osiągając obroty przekraczające
10,5 miliona Kč.

- W rachunkowości finansowej rozpoczęto realizację projektu digitalizacji faktur,
i to samo zostanie przeniesione do Laté, gdzie dojdzie do digitalizacji listów przewozowych.
- Od 1 stycznia 2019 roku zniesiemy oddział Isolit-Bravo Slovakia, a kompletną sprzedaż na Słowacji zapewnimy
z Isolitu w Jablonném. To znacznie uprości naszą księgowość.
Wasza redakcja

Snímek nástrojaře z SOU Lanškroun.

Pan učitel při výuce žáků v učilišti IB.

Pan ředitel při komunikaci se žákem učiliště.

Žáci při montáži formy v rámci praktické výuky.
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Člověk se musí umět nadchnout pro věc
Nemusím lidi, kteří šíří od rána blbou náladu…

Člověk by měl dělat věci pro radost, ne pro zlost. Taková radost je vlastně motivace, která žene člověka kupředu.
Je to určitý stav, který v sobě vyvolává každý z nás, a není až tak složité umět se v tomto ohledu ovládnout k lepšímu. Je třeba ovšem naladit pozitivní mysl na sebe sama.
Naučte se porovnávat a ocenit důležité hodnoty a pozvedněte je nad maličkosti a malichernosti a máte vyhráno. V
životě to zpravidla znamená, že když se člověk ráno probudí, je zdravý, má střechu nad hlavou a nějaké to zaměstnání, kde si vydělává peníze na živobytí, měl by si toho vážit.
No, a pokud má člověk tak nějak vyřešené základní podmínky k životu, může vydělávat a utrácet, a to by přeci
mělo být s radostí a velkým nadšením! Každý člověk má ve svém zaměstnání lepší a horší pozice, to tak prostě je,
ale musí se přes ně umět přenést a s nadšením očekávat třeba tu lepší činnost, jednodušší práci, a dokonce i větší
pohodu.
Nesnáším pohledy některých lidí, které práce nebaví, a už vůbec ne ty, které u toho mají různé průpovídky. Takový
člověk kazí zdravé ovzduší ostatním a kazí jim tak j jejich radost a nadšení z dobré práce, ať je jakákoliv. Pokud jste
těmi, kteří se neumí nadchnout a dělají práci z nějaké povinnosti, najděte si raději jinou práci a neobtěžujte svojí
negativní přítomností ty, kteří jsou naladěni na jiné vlně, vlně pozitivní.
Už vůbec nemám rád lidi, kteří od rána naříkají, jaký je den blbec, že se jim hned ráno něco přihodilo, přičemž
z nich pak vypadne, že jsou to naprosté prkotiny. Vadí mi chování lidí, kteří ráno přijdou do otevřené kanceláře
nebo na dílnu, kde je x lidí, a tam začnou ze sebe sypat negativa a zlo! Pryč s takovými lidmi! Jak k tomu přijdou
ti ostatní, kteří jsou právě nadšení? Proč by jejich radost z toho, co ten den přinese, měl ovlivňovat a kazit nějaký
kazisvět a škarohlíd? Nenechte si to líbit, a pokud na tento problém narážíte, obraťte se na svého šéfa, případně na
personální oddělení. Pokud by to šéf neřešil, anebo dokonce byl sám tím, kdo má dost často „den blbec“, svěřte se
nám. Rozhodně vám pomůžeme věci napravit a ovzduší vyčistit.
Toto vám chci sdělit, vážení spolupracovníci, protože jsem přesvědčen, že je třeba vážit si toho, co máme, pracovat
s nadšením, a pokud nám to někdo kazí, je třeba ho zkusit napravit, a pokud by se to nepovedlo, vyčlenit. Nenechte si kazit jednu třetinu svého života, kterou trávíte na pracovišti, přítomností těch, kteří kazí dobrou náladu!
A co vy, našli jste se na druhé, té špatné straně? Poznáváte se? Že máte rysy a sklony výše popisovaného? Pak není
nic lepšího, než na sobě pořádně zapracovat.
K zamyšlení: Jak by asi vypadalo, když by záchranáři přijeli k nehodě, kde jsou třeba zaklínění lidé v pomačkaném
autě, když by vyhodnotili situaci s komentářem: „No to je hrozný! Podívejte, jak jsou rozflákaný, to bude zase
práce! To je zase den blbec! Hned po ránu tohle, já bych se na to nejraději vykašlal! Proč já jsem vůbec vstával!“ No
jejda, to by bylo kritiky na takové zdravotníky…
Tak vidíte, to už vůbec není žádný med, a nikdy se s takovým jednáním naštěstí nesetkáme! Dělají to s obrovským
nadšením a přesvědčením! A že mají také své problémy, tomu věřte, ale nemají chuť ani čas dávat je někomu najevo… V jejich tváři je vždy velké odhodlání a tak by to mělo být i u našich mnohem jednodušších činností.
A moje poselství na závěr? Nemám rád seriály a nedívám se na ně, ale když občas zahlédnu akce na obrazovce ze
seriálu Modrý kód, mám z takové tvorby radost. A to z jednoho prostého důvodu. Aniž byste to věděli a uvědomovali si to, filmaři nám ukazují obraz naší společnosti. To, co tam provádějí, je naprostá realita s cílem ukázat lidem,
jak se chovají v krizových situacích. Většina lidí se pochopitelně baví těmi intrikami a bláznivými scénami, které
život přináší a oni je dokonale sehrají. Ti, kteří vidí dál než na plochu obrazovky, se na to dívají jinýma očima, a to
je dobře.
Média na nás působí tak, aby byla naše společnost lepší. Pokud jste to nevěděli, tak už to víte.
Milan Žemlička
Váš personalista

Człowiek musi umieć robić z entuzjazmem
Nie lubię ludzi, którzy od rana szerzą zły nastrój ...

Człowiek powinien robić więcej rzeczy z radości, nie z gniewu. Taka radość jest właśnie motywacją, która ciągnie
człowieka do przodu. Jest to pewien stan, który każdy z nas w sobie wywołuje i nie jest to, aż tak skomplikowane,
aby móc przejąć nad nim kontrolę. Trzeba zacząć pozytywie myśleć. Należy nastawić umysł na pozytywne myślenie.
Nauczyć się porównywać i doceniać ważne wartości i podnosić je ponad małe rzeczy, a wtedy wygracie. W życiu
oznacza to zwykle to, że każdy człowiek się budzi rano, jest zdrowy, ma dach nad głową i jakąś pracę, w której zarabia pieniądze na życie, dlatego powinien to docenić.
No, a jeśli człowiek ma zagwarantowane jakieś podstawowe warunki życia, może zarabiać i wydawać, a to przecież
powinno być robione z radością i wielką ekscytacją. Każdy człowiek ma w swojej pracy lepsze i gorsze zajęcia, tak
po prostu jest, ale musi się przez nie umieć przedostać i entuzjastycznie oczekiwać na te lepsze, na lżejszą pracę i
jeszcze większy komfort. Nienawidzę niektórych poglądów ludzi, którzy nie lubią pracować, którym praca nie daje
satysfakcji, a już zwłaszcza tych, którzy mają do tego dużo do powiedzenia. Taki człowiek psuje zdrowe powietrze
pozostałym i psuje im również ich radość i entuzjazm z wykonywanej pracy. Jeśli jesteście tymi, którzy nie mogą z
radością wykonywać swojej pracy z jakiegoś powodu, to znajdźcie sobie raczej inną i nie zarażajcie swoją negatywną
obecnością tych, którzy są nastawieni na inną falę, falę pozytywną. Nie lubię ludzi, którzy od rana narzekają, jaki
ten dzień jest zły, że już rano się im coś przydarzyło, a potem okazuje się, że są to drobiazgi. Przeszkadza mi zachowanie ludzi, którzy rano przyjdą do otwartego biura czy na halę produkcyjną, gdzie jest x ludzi i zaczynają wylewać
z siebie negatywy i zło! Precz z takimi ludźmi! Jak do tego odniosą się ci pozostali, którzy są entuzjastycznie nastawieni?
Dlaczego na ich radość z tego, co im ten dzień przyniesie, mieliby wpływać jacyś pesymiści?
Nie podoba ci się to, a jeśli napotkasz się z tym problemem, skontaktuj się ze swoim szefem lub działem personalnym. Jeżeli szef nie będzie tego problemu rozwiązywał, albo sam jest tą osobą, która ma dosyć często „zły dzień“,
przekaż to nam. Oczywiście pomożemy wam to naprawić i powietrze oczyścić. To jest to, co chcę wam przekazać,
drodzy współpracownicy, ponieważ jestem przekonany, że musimy doceniać to, co mamy, pracować z entuzjazmem,
a jeśli ktoś go nam psuje, musimy spróbować go poprawić, a jeśli się to nie uda, odseparować go. Nie pozwólcie sobie
psuć jednej trzeciej swojego życia, którą spędzacie w pracy w obecności tych osób, które psują dobry nastrój! A co
wy, znalaźliście się po drugiej stronie, po złej stronie? Czy rozpoznajecie siebie? Czy macie opisane powyżej cechy
i nachylenia? Wtedy nie ma nic lepszego niż naprawdę zacząć nad soba pracować.
Pomyślcie: jak by to wyglądało, gdyby ratownicy przyjechali do wypadku, w którym znajdują się ludzie w pogniecionym samochodzie, kiedy ocenili by sytuację z komentarzem: “Cóż, to jest straszne! Zobacz, jak są zmiażdżeni, to
będzie znowu pracy! To jest znowu kiepski dzień! Natychmiast z rana, ja bym najchętniej się na to wypiął! Po co ja
w ogóle wstawałem! No, to byłaby krytyka takiego człowieka ...
Tak więc widzicie, to już nie jest żaden miód i nigdy się z takim zachowaniem nie spotkacie! Ratownicy wykonują
swoja pracę z wielkim entuzjazmem i przekonaniem! A że mają także swoje problemy, w to wierzcie, ale nie mają
ochoty ani czasu, by o tym opowiadać ... Na ich twarzach zawsze jest dużo determinacji, i tak powinno być w
przypadku naszych znacznie prostszych działań. A moje przesłanie na koniec? Nie lubię seriali i nie oglądam ich,
ale kiedy sporadycznie widzę akcję na ekranie z serialu Modrý kód cieszę się z tego. A to z jednego prostego powodu.
Nie wiedząc o tym i nie zdając sobie z tego sprawy, filmowcy pokazują nam obraz naszego społeczeństwa. To, co tam
przedstawiają, to rzeczywistość, robią to w celu żeby pokazać ludziom, jak zachowują się w sytuacjach kryzysowych.
Większość ludzi, oczywiście, dobrze się bawić z intryg i szalonych scen, które przynosi życie i grają doskonale. Ci,
którzy widzą więcej, niż tylko obszar ekranu, patrzą na to z inej perspektywy i innymi oczami i to jest dobre.
Media działają na nas tak, aby nasze społeczeństwo było lepsze. Więc jeśli tego nie wiedzieliście, to już o tym wiecie.
Milan Žemlička
Pracownik działu personalnego
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Ocenění osobností u příležitosti 100. výročí
založení republiky

V rámci 100. výročí založení ČSR bylo jablonskou veřejností navrženo více než třicet zdejších osobností, které se v
průběhu století zasloužily o rozvoj nebo společenský a sportovní život našeho města.
Komise neměly lehkou práci. Z široké nabídky vybraly patnáct osobností, které doporučily zastupitelstvu jako kandidáty na ocenění městem.
Mezi nimi je i náš pan ředitel KVIDO ŠTĚPÁNEK
– za úspěšný rozvoj společnosti Isolit-Bravo, která stále sídlí v Jablonném n.O., a za dlouholetou charitativní činnost.

PANE ŘEDITELI, SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!

redakce Občasníku
Kvido Štěpánek a Filip Chalupník při vývoji Extraktoru.

Ono tady vůbec nic není, šéfe! Je to tu prázdný!
Z Vánoc jsem vždycky trochu nervózní a oddychnu si, když jsou úspěšně za námi.
Možná je to tím, že je srovnávám s dobou, kdy jsem byl malý. Ne, že bychom byli chudí – to za socializmu nebyl nikdo - ale vycházelo to tak akorát na skromné živobytí. Vánoční dárky? Knížka a svetr s obměnou, že
příští Vánoce to byly zimní boty a knížka. Srovnejte s Ježíškem dnes. A tak když se mě doma ptají, co bych chtěl
k Vánocům, vzpomenu si na dětská léta a odpovídám standardně: Knížku! Svetr nepotřebuji, protože v práci
přetápíme, a boty dvoje už mám!
Loni mně přání splnili a dostal jsem krásnou knížku: Our Mathematical Universe – od nekonvenčního
jaderného fyzika Maxe Tegmarka , a navíc v originále. Nebudu napínat, přečetl jsem dosud asi dvě třetiny, a až
dočtu – bude to, to už teď tuším, bomba! Udělám na tohle téma přednášku v Atriu a dost možná, že nalákáno pohoštěním tam tak pět šest lidí přijde. Ale vážně: Tenhleten Max mi padl do noty. On se totiž se čtivě píšícími jadernými fyziky roztrhl pytel a knížek na téma Vesmír, Hmota, Čas, Temná hmota, Temná energie,Černé díry, Červí
díry (poslední dobou nějak vymizely Bílé díry), Jedenáct rozměrů prostoru a dva času vychází mnoho. Ale vždycky
tak nějak končí u popisu, kam se fyzika až dostala, a nikdo se neodváží na tenký led dále. Asi kvůli své vědecké

kariéře. A to se Max Tegmark odvážil a podpořen matematickým aparátem – kterému nerozumím, ale důvěřuji Tegmarkovi – dochází k závěru, že vesmír není fyzikální, ale matematický. No, a co?! A co s tím mám co společného?!
řeknete si.
Budete se divit, ale hodně. Tedy všecko. Možná si vzpomenete, že už ve středoškolské matematice se probírala nekonečna a nějaký pán Cantor přišel už v předminulém století na to, že není nekonečno jako nekonečno. Když
vezmu řadu celých čísel, je evidentně nekonečná. Když vedle ní vezmu řadu čísel odstupňovaných po desetině, je
evidentně také nekonečná, ale zákonitě by tohle nekonečno mělo být desetkrát větší než první nekonečno! Jenže
– nekonečna jsou matematické pojmy a jako takové nikde ve skutečnosti neexistují. Ty řady, ta čísla, ta nekonečna
prostě nejsou, ale logicky a matematicky do sebe krásně zapadají a dají se popsat matematickými vztahy. A to samé
je podle Tegmarka s naším vesmírem. Není fyzikální, a když dojdete k nejmenším částicím – kvarkům – je jich sice
třicet dva, ale žádný z nich neexistuje jako tvrdá pecička, která by vás trefila do nosu, a bolelo to. Prostě není to
hmota tak, jak o ní uvažujeme. Jsou to pouhé matematické vztahy. A tu mi Max Tegmark krásně vědecky nahrál na
to, co jsem si laicky myslel už dávno: Že totiž všechno ve vesmíru je obráceně, než se nám to jeví. Myslíme si, že skála
je tvrdá, vichřice silná, povodeň nebezpečná a plamen horký. Ale přitom ani jedno z nich ve skutečnosti neexistuje.
Je to jenom sen. A vedle toho si myslíme, že láska, zlost, sympatie, nenávist, žárlivost, velkorysost, šlechetnost ,
zbabělost, statečnost – jsou jenom slovní pojmy a schémata, do kterých zařazujeme lidské chování, a že mizí jako
obláček dýmu a nezbude po nich za chvíli ani stopy. A ono to je přesně naopak. Jsou tvrdé a pevné a přežívají z
hlediska vesmíru věčnost. Skála se sice od doby Alexandra Makedonského zdánlivě nehnula a přetrvala věky, ale je
to jenom matematický vztah. Zato statečnost, o kterou nebyla v té době nouze, se nerozplynula tím, že upadla do
zapomnění – je to ta nejtvrdší substance a v některém ze zmíněných jedenácti rozměrů žije přesně tak, jak ji její
tvůrce – konkrétní člověk - tehdy vytvořil.
Závěr je tedy, že se zbytečně staráme o věci zdánlivě hmotné, které jsou ale ve skutečnosti pouhé matematické
vztahy , a v hmotné podobě zlato, domy, peníze, auta, pozemky vůbec neexistují. Málo se staráme o věci zdánlivě sice nehmotné, ve skutečnosti ale tvořící podstatu vesmíru. Kdyby se někdo dokázal zmenšit na subatomární úroveň a cestovat do nitra hmoty, volal by zpátky : Ono tady vůbec nic není, šéfe! Je to tu prázdný!
Vzpomněl jsem si v té souvislosti na příhodu svého pražského kamaráda z doby socializmu: Vlezl v posledním jedenáctém patře paneláku na Jižním Městě do výtahu, zmáčkl tlačítko a výtah sjel o několik málo metrů dolů a zasekl
se. Kamarád zvonil, křičel , dupal, bušil. Teprve po několika hodinách ho přišel vysvobodit konečně sehnaný výtahový
technik a ten nejdříve vlezl do budky strojovny, která byla na horním konci výtahové šachty, tedy na dobrý doslech od
kamaráda, a tam spráskl ruce: Vono tady vůbec nic není, šéfe, a celej vejtah visí na jednom takovým klacku, co se prohejbá!
Kvido Štěpánek

Nic tu nie ma, szefie! Jest tu pusto!
Święta Bożego Narodzenia sprawiają, że zawsze jestem trochę podenerwowany i odpoczywama, kiedy z
powodzeniem są już za nami.
Może jest to spowodowane tym, że porównuję je do czasu, kiedy byłem mały. Nie, że byliśmy biedni - za
czasów socjalizmu nikt nie był - ale to było skromne życie. Prezenty świąteczne? Książka i sweter na zmianą, że na
następne święta będą zimowe buty i książka.
Porównajcie z Ježíškem dzisiaj. Kiedy pytają się mnie w domu, co chcę dostać na Boże Narodzenie, przypominam sobie lata dzieciństwa i udzielam standardowej odpowiedzi: Książkę! Swetra nie potrzebuję, ponieważ w
pracy przegrzewamy się, a dwa buty mam!
W zeszłym roku moje życzenie się spełniło, dostałem piękną książkę: Our Mathematical Universe - od
niekonwencjonalnego fizyka jądrowego Maxa Tegmarka, a co więcej w oryginale. Nie będę się nadwerężał, przeczytałem do tej pory dwie trzecie, a kiedy skończę czytać - będzie to, to już czuję teraz, bomba! Wygłoszę na ten tem-
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at wykład w Atrium i dosyć prawdopodobne, że pojawi się na nim pięćset osób. Ale poważnie: Tenhleten Max uderzył we mnie. On mianowicie wraz z czytelnikiem fizyki jądrowej, rozerwał worek książek na temat Wszechświata,
Materii, Czasu, Ciemnej Materii, Ciemnej Energii, Czarnej Dziury, Tunelu Czasoprzestrzennego (ostatnimi czasy
jakoś zniknęły Białe Dziury). Jedenaście wymiarów przestrzeni i dwa czasu wychodzi dużo. Ale zawsze kończy się
opisem , gdzie fizyka się dostała i nikt nie odważył się nadal stąpać po cienkim lodzie. Prawdopodobnie ze względu
na swoją karierę naukową. A Max Tegmark się odważył, wspierany przez aparat matematyczny - którego nie rozumiem, ale ufam Tegmarkovi - dochodzi do wniosku, że wszechświat nie jest fizyczny, ale matematyczny. No i co?! A co
z tym mam wspólnego?! Powiedzcie sobie.
Będziecie się dziwić, ale bardzo. Wszystko. Może pamiętacie, że matematyka już w szkole średniej była
zawsze, a jakiś pan Cantor stwierdził już w ubiegłym wieku, że nie jest nieskończona jako nieskończoność. Kiedy
wezmę rząd liczb całkowitych, jest ewidetnie nieskończony. Kiedy obok nich wezmę rząd liczb stopniowanych
po dziesiątce jest oczywiście również nieskończony, ale ta nieskończoność powinna być dziesięć razy większa niż
pierwsza nieskończoność! Jednak - nieskończoność jest pojęciem matematycznym i jako takie nigdzie w rzeczywistości nie egzystuje. Te rzędy, te liczby, nie są nieskończone, ale logicznie i matematycznie dopasowane i pasują do
matematycznych związków. To samo jest według Tegmarka z naszym wszechświatem. I tutaj Max Tegmark pięknie
udokumentował naukowo to, o czym my laicy myśleliśmy już dawno: Że wszystko we wszechświecie jest odwrotnie,
niż się nam wydaje. Uważamy, że skała jest twarda, wichura jest silna, tort słodki, a płomień gorący. Podczas gdy,
żaden z nich faktycznie nie istnieje. Jest to tylko sen. A poza tym uważamy, że miłość, gniew, sympatia, nienawiść,
zazdrość, hojność, tchórzostwo, odwaga - to tylko słowa i schematy, w którym stawiamy ludzkie zachowania, które
znikają jak chmura dymu i po jakimś czasie nie zostawiają po sobie śladu. A to jest dokładnie odwrotnie. Są twarde
i stałe i przetrwają z perspektywy wszechświata na zawsze. Skała przecież od czasów Alexandra Makedonského
nie poruszyła się i przetrwała wieki, ale jest to jedynie związek matematyczny. A odwaga, której nie było w czasie
zagrożenia, nie rozpłynęła się przez popadnięcie w zapomnienie - jest to najtwardsza substancja i w jednym z jedenastu wymiarów żyje dokładnie tak, jak jej twórca – konkretny człowiek - wówczas ją wytworzył.
Wniosek jest taki, że dbamy niepotrzebnie o rzeczy pozornie namacalne, które w rzeczywistości są jedynie
matematycznymi związkami, a w formie materialnej złoto, domy, pieniądze, samochody, ziemia wcale nie istnieją.
Nie troszczymy się o rzeczy pozornie niematerialne, ale faktycznie stanowią one istotę wszechświata. Gdyby ktoś
mógł się skurczyć do poziomu subatomowego i podróżować wewnątrz materii, oddzwoniłby: Nic tu nie ma, szefie!
Jest tu pusto!
Przypomniałem sobie w związku z tym o przygodzie swojego praskiego kolegi z czasów socjalizmu: Wsiadł
do windy na ostatnim - jedenastym piętrze bloku znajdującym się w Południowej części miast, nacisnął przycisk i
winda zjechała kilka metrów w dół, po czym się winda zablokowała. Kolega dzwonił, krzyczał, tupał, walił. Dopiero
po kilku godzinach przyszedł go wyciągnąć w końcu znaleziony technik windy, a ten najpierw wszedł do kabiny
maszynowej, która znajdowała się na szczycie szybu windy tutaj dobrze usłyszal od kolegi, który wciąż wisiał w kabinie windy, i klasnął w ręce: Tutaj nic nie ma, szefie, a cała winda wisi na jednym takim kołku, który się chwieje!
Kvido Štěpánek

Udržitelný blahobyt
Můj kamarád Honza Hofta mi vyprávěl o výstižném kresleném vtipu z kteréhosi – dnes z nepřeberného
množství – časopisu.
Sedí tři staré babičky na lavičce a říkají si: Přežily jsme nacisty, přežily jsme komunisty , tak snad přežijeme
i ten blahobyt!
Pocity mám ze vtipu smíšené – na jednu stranu je to jako rouhání se, na druhou ale smutná pravda. Jsme zdivočelí

blahobytem! Jak nám malinko něco nesedí a nevyhovuje, nadáváme, dáváme výpovědi, nechodíme k volbám, a
když tam jdeme, zvolíme nejhorší populisty, kteří slíbí nesplnitelné. Žádné hospodaření, žádná starost o budoucí
generace. Česky se tomu říká - promiňte - prožrat budoucnost.
Čas od času mě oslovují novináři s dotazy – nedělám si iluze, že bych byl tak chytrý, ale nějak vybočuji z
řady tím, že říkám, co si myslím. Nedávno mě oslovil redaktor Hospodářských novin. Korespondence je samovysvětlující.
From: Němec, Jan [mailto:jan.nemec@economia.cz]
Sent: Thursday, November 22, 2018 12:40 PM
To: Kvido Štěpánek
Subject: dotaz ke mzdám, Ekonom
Vážený pane Štěpánku,
zdravím Vás z redakce týdeníku Ekonom a obracím se na Vás s prosbou. Chystáme s kolegou do příštího čísla velké
téma o mzdách v Česku. Kolega Pravec v hlavním textu vychází ze zajímavé studie docenta Benáčka z FSV UK, z
níž - mimo jiné - vyplývá, že současný výrazný růst mezd v české ekonomice, obzvláště pokud by měl pokračovat,
už je poněkud na hraně a může ohrozit konkurenceschopnost některých tuzemských firem.
Oslovuji Vás, protože bychom k článku rádi připojili také anketu se zkušenostmi konkrétních firem - jak se na růst
mezd dívají ony. Chtěl jsem proto požádat o stručné zodpovězení několika otázek (viz níže). Pokud máte zájem se
vyjádřit, můžete mi prosím odpovědi poslat do pondělního odpoledne? Předem moc děkuji za vstřícnost.
otázky:
- zvyšovali jste mzdy v letech 2016 a 2017, případně letos? Můžete uvést, o kolik mzdy v těchto letech vzrostly?
- považujete tlak na růst mezd obecně v Česku za udržitelný?
- odboráři se nechali slyšet, že by si v příštím roce představovali další růst mezd, a to o 7 až 9 procent (podle oboru
i konkr. firmy). Je pro vás takový růst mezd v roce 2019 přijatelný, nebo by už negativně ovlivnil byznys, konkurenceschopnost?
Ještě jednou děkuji a přeji hezký den. S pozdravem,
Jan Němec
redaktor
From: Kvido Štěpánek [mailto:stepanek@isolit-bravo.cz]
Sent: Thursday, November 22, 2018 12:51 PM
To: ‘Němec, Jan’
Subject: RE: dotaz ke mzdám, Ekonom
Vážený pane redaktore,
zde odpověď naší Mzdové účtárny:
From: Věra Kalousová [mailto:kalousova@isolit-bravo.cz]
Sent: Friday, November 23, 2018 11:06 AM
To: ‘Kvido Štěpánek’
Subject: RE: dotaz ke mzdám, Ekonom
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Ahoj,

průměrná hrubá mzda v naší firmě za rok:
2016: 26 517,--Kč
2017: 28 759,--Kč
2018/1-10/: 30 648,--Kč
Velké zvyšování bylo v 6/2016, kdy se úkol. dělníkům měnila zaručená mzda z 67 Kč na 80 Kč/hod + ostatní mzdové
třídy, a dále v září 2017 z 80 Kč na 90 Kč/hod + zvýšení produktivity z 1000,--Kč na 1700,--Kč/měsíc.
Od září 2017 se vyplácí čtvrtletní prémie pro všechny zaměstnance.
Pokud takhle stačí, popř. ještě doplním.
S pozdravem, Věra.
K Vašim dalším otázkám:
Odpovědi nejsou zcela jednoznačné, protože – když se řekne A, musí se také říci B. Myslím to takto:
Růst mezd by byl udržitelný v případě, že by byl oprávněn ještě rychlejším růstem produktivity práce. Ale to není.
A teď to hlavní, co se od ekonomů ze sterilního bankovního prostředí nedozvíte: Pro nás, napsal bych černochy,
ale v dnešní době radši napíšu neutrálně modré límečky z fabrik není produktivita práce jenom číslo, ale je to
zájem spolupracovníků. Jejich nadšení pro věc, jejich aktivita, nápady, soucítění s firmou, hrdost na vlastní profesi a kumšt, chuť na sobě pracovat, ochota sehnout se pro papírek, válející se na zemi, zavřít dveře, když táhne, a
zhasnout zbytečně svítící žárovku. Potěšit zákazníka, takže o nás bude vyprávět. A tohle všechno a mnohé další
potom skládá číslo produktivity práce.
A to se- a to je to B – třikrát bohužel se zvyšováním mezd a s obrovským hladem po pracovnících – ber kde ber –
jenom zhoršuje. Takže po krátké analýze musí být moje odpověď na obě zbývající otázky NE – podle mne není
tento růst celospolečensky trvale udržitelný.
Very best regards/ S přátelským pozdravem,
Kvido Štěpánek
Ještě jednou zdravím, pane Štěpánku, a moc díky za vyjádření - ocituju v článku.
Pěkný den, s pozdravem, JN.

Blahobyt nás může vyjít dost draho…
Rád naváži na příspěvek pana ředitele a přihřeji si svoji polívčičku...
Již delší dobu sleduji bláznovství kolem Vánoc.
Města se předhánějí o nejkrásnější strom, který si dovezou z obrovské dálky, kde ho již celé léto vyhlížejí, a postaví
si ho na náměstí a ozdobí.
Já osobně považuji toto chování za největší zvrhlost, kterou může člověk udělat! Města mají prostě ustrojit strom
přirozený nebo ho vzít v nejbližším okolí, jako to mají vyspělé státy! Stačí se zajet podívat do Vídně.
Vzít v kase půl mega, dovézt strom přes půl republiky a ozdobit ho, to není umění. Je to plýtvání, pohrdání prostředky a životním prostředím! Přijde vám normální, že motory strojů spálily asi tak 200 litrů nafty, než se ten vánoční
strom dostal na Staromák? Mně ne!

Letos se u mě na žebříčku pohrdání hodnotami vyšvihla Praha hlavní město.
Nikdy mně nikdo nevysvětlí rozhazování a promrhávání prostředků na převoz vánočního stromu ze vzdálených
Rynoltic na Liberecku. Smrk ztepilý putoval asi 130 km. Ta monstrózní akce, která byla dokonce zveřejněná v TV, kdy
obrovský pásový jeřáb zvedá 23 m strom a převáží ze zahrady majitele – dárce, následně je pokládán na trajler, který
doprovází policie několika auty až do Prahy…. Mám pokračovat? Ne! To nemá smysl… Udělejte si obrázek sami…
Současně se ale ptám, kde jsou všichni ti zelení ochránci přírody, kteří se kvůli každé maličkosti uvazují ke
stromům…? Kdyby to s ekologií mysleli vážně a nechtěli se jen zviditelňovat, blokovali by silnici např. při těchto
nesmyslných, do nebe volajících akcích.
Vše je ale jen jedno velké divadlo a v podstatě záleží na tom, kdo tahá za provázky.
Nebuďme tedy loutkami, které poslušně na vše kývou, uvažujme o všem, co je nám podstrčeno a naučme se třeba i
nesouhlasit.
Začněme si vážit toho, co máme, a nerozhazujme!
Jinak nám ten blahobyt může vyjít skutečně draho!
Milan Žemlička, personalista IB

Zrównoważony dobrobyt
Mój kolega Honza Hofta opowiedział mi o zwięzłym dowcipie rysukowym z dzisiejszych niezliczonych
czasopism. Siedzą trzy stare babcie na ławce i mówią: “Przeżyliśmy nazistów, przeżyłyśmy komunistów, więc może
przeżyjemy ten dobrobyt!
Mam mieszane uczucia co do dowcipu - z jednej strony jest to jak bluźnierstwo (zbrodnia), z drugiej
smutna prawda. Zdziwaczeliśmy Dobrobytem! Jak nam coś trochę nie pasuje, nie odpowiada, krytykujemy, składamy wypowiedź, nie chodzimy na wybory, a kiedy idziemy, wybieramy najgorszych populistów, którzy obiecują
niewykonalne. Brak zarządzania, brak troski o przyszłe pokolenia. W Czechach się mówi na to za przeproszeniem
pożerać przyszłość.
Od czasu do czasu dziennikarze zadają mi pytania - nie robię złudzenia, że jestem tak sprytny, ale jakoś
wychodzę z szeregu, mówiąc to, co myślę. Niedawno zwrócił się do mnie redaktor Hospodářských novin.
Korespondencja nie wymaga wyjaśnień.
From: Němec, Jan [mailto:jan.nemec@economia.cz]
Sent: Thursday, November 22, 2018 12:40 PM
To: Kvido Štěpánek
Subject: dotaz ke mzdám, Ekonom
Szanowny panie Štěpánku,
pozdrawiam Pana z redakcji tygodnika Ekonom i zwracam się do Pana z prośbą. Przygotowujemy z kolegą do
przyszłego numeru duży artykuł na temat odnoszący się płac w Czechach.
Kolega Pravec w tekście
głównym opiera się na interesującym opracowaniu profesora Benáčka z FSV UK, z czego - między innymi - wypływa, że obecny znaczny wzrost płac w czeskiej gospodarce, zwłaszcza jeśli by miał być kontynuowany jest już
poniekąd na krawędzi i może zagrozić konkurencyjności niektórych firm krajowych.
Apeluję do Pana, ponieważ chcielibyśmy dołączyć do artykuł ankiety z doświadczeniem konkretnych firm - w jaki
sposób postrzegają one wzrost płac. Dlatego chciałem poprosić Pana o krótką odpowiedź na kilka pytań (patrz
poniżej). Jeśli jeste Pan zainteresowany wypowiedzeniem się na ten temat , może mi Pan odpowiedzieć na moje
pytania odesłać do poniedziałkowego popołudnia? Z góry dziękuję za pomoc.
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Pytania:
- czy podwyższaliście płace w latach 2016 i 2017, ewentualnie w tym roku? Może Pan określić o ile wzrosło wynagrodzenie w tych latach?
- uważa Pan, że nacisk na wzrost płac w Czechach jest możliwy do utrzymania?
- związkowcy mogli usłyszeć, że spodziewają się dalszego wzrostu płac w przyszłym roku, od 7 do 9 procent
(według branży i konkr. firmy). Czy taki wzrost płac w roku 2019 jest do zaakceptowania, czy może miałby już
negatywny wpływ na biznes, konkurencyjność?
Jeszcze raz dziękuję i życzę miłego dnia. Z poważaniem,
Jan Němec
redaktor
From: Kvido Štěpánek [mailto:stepanek@isolit-bravo.cz]
Sent: Thursday, November 22, 2018 12:51 PM
To: ‘Němec, Jan’
Subject: RE: dotaz ke mzdám, Ekonom
Cześć,
średnie wynagrodzenie brutto w naszej firmie za rok:
2016: 26 517,--Kč
2017: 28 759,--Kč
2018/1-10/: 30 648,--Kč
Duży wzrost nastąpił 6/2016, kiedy pracownikom zmieniło się gwarantowane wynagrodzenie z 67 Kč na 80 Kč/ na
godzinę + pozostałe klasy płac, a we wrześniu 2017 roku z 80 Kč na 90 Kč/ na godzinę + wzrost wydajności z 1000,-Kč na 1700,--Kč/na miesiąc. Od września 2017 roku zostają wypłacane wszystkim pracownikom kwartalne premie.
Z poważaniem, Věra.
Co do Państwa dalszych pytań:
Odpowiedzi nie są całkowicie jednoznaczne, ponieważ - kiedy mówi się A, należy również powiedzieć B. Myślę, to
następujące: Wzrost płac byłby zrównoważony w przypadku, gdyby był uprawniony do jeszcze szybszego wzrostu
wydajności pracy. Ale tak nie jest. A teraz najważniejsze, to, czego nie dowiecie się od ekonomistów ze sterylnego
środowiska bankowego: Dla nas, napisałbym murzynów, ale w dzisiajeszych czasach napiszę raczej neutralnie niebieskich kołnierzyków z fabryki produktywność pracy nie jest tylko liczbą, ale jest to zainteresowanie współpracowników. Ich entuzjazm dla rzeczy, ich aktywność, pomysły, sympatia do firmy, duma z własnego zawodu i
kumszt, chęć do pracy, ochota schylenia się po leżący na podłodze papier, zamykanie drzwi kiedy ciągnie i gaszenia niepotrzebnie świecącej żarówki. Zadowolony klient, też o nas będzie opowiadał. A to wszystko i wiele więcej
składa się na liczbę produktywności pracy. A to a - a to jest B - trzy razy niestety wraz ze wzrostem płac i ogromnym głodem pracowników – bierz gdzie bierz - tylko się pogarsza. Po krótkiej analizie moja odpowiedź na dwa
pozostałe pytania brzmi NIE. Uważam, że wzrost nie jest w całym społeczeństwie możliwy do utrzymania.
Very best regards/ S přátelským pozdravem,
Kvido Štěpánek
Jeszcze raz was pozdrawiam, panie Štěpánku, i bardzo dziękuję za wypowiedź – zacytuje w artykule.
Miłego dnia, pozdrawiam, JN.

Rozhodl jsem se to udělat pořádně
a podle toho to také dopadlo…jsme Firma roku
Letos na jaře přišla informace o přihlášce do soutěže Firma roku 2018.
Jedná se o soutěž, kde vítěz dostává prestižní ocenění, které firmě dává určitý punc kvality dovnitř i ven. V minulosti
jsme sbírali různá ocenění v podobných soutěžích, kde jsme dosahovali druhých a třetích míst. Již dlouho jsem si
říkal, že bych rád za svého působení na nějaký takový titul za naši firmu dosáhl. Člověk chce prostě za sebou zanechat určitou stopu. Tak to prostě má být, a pokud to tak nemáte, rychle s tím začněte něco dělat. Být jen nějakým
stereotypním výkonným článkem něčeho, nemůže člověka bavit. Je třeba být přínosem!
Každá práce jde udělat mnoha způsoby, co se týče jejího řádného odvedení. A tak, když jsem viděl dotazník neboli
formulář přihlášky do soutěže Firma roku, nenechal jsem se odradit tím, že budu muset něco vyplňovat, vyhledávat,
popisovat, zpracovávat a jednoduše jsem si řekl, že je to výzva jako hrom! Nadchl jsem se pro tu věc s cílem uspět co
nejlépe, a pokud je to vůbec možné, vyhrát tu soutěž!
Na druhé straně je přesně ten obyčejný způsob kancelářské šedé myši, která si řekne: „Ach jo, zase nějaká blbost, no
co, nařídili mně to vyplnit a poslat to tam.“ Takový člověk ten formulář zaplácá slovy a souvětími, aby splnil úkol a
měl hotovo. Bohužel takto odvedená práce nikoho neosloví, rozhodně neposune firmu dál a snad ani nemůže někoho těšit. Tak doufám, že se v tom nevidíte právě vy!
V první řadě jsem se podíval na termín, do kdy se má takto řekněme složitá věc odevzdat. Bylo na to dokonce několik měsíců! Tzn., že nemá smysl udělat to zbrkle ihned a poslat to tam, ale na druhou stranu nejde to nechat ani na
poslední chvíli. Rozložil jsem si to na několik etap a postupně jsem ty věci doplňoval. Pomohla mně pochopitelně
řada spolupracovníků, které jsem průběžně dotazoval na určitá témata, a hledali jsme společně nejlepší řešení pro
řádnou prezentaci.
Hned na začátku jsem si totiž zjistil, jak soutěž probíhá, a odhadl myšlení porotců, co a jak budou hodnotit, abych
prezentaci pojal řekněme moderně vůči jejím požadavkům a představám. Napsat totiž jenom stroze, co a jak děláme,
v této moderní protřelé době nestačí. Všichni požívají všelijaké fígle a taktiky, takže jsem nenechal nic náhodě a byl
jsem důkladný hned v úvodní stručné prezentaci firmy, abych zaujal něčím, co působí jako pořádný příběh. A tak
jsem trefil hřebíček na hlavičku!
Vzpomněl jsem si na to, když dcera dělala na stavebce projekt domečku na svahu, v soutěži středních stavebních
škol. Poradil jsem jí, aby upoutala hned na titulní stránce, aby tu složku porotci vůbec otevřeli. Byla to práce navíc!
Celou noc probrečela, co to po ní táta chce za blbosti, pak ten dům namalovala v řezu až do země, a ještě ve 3D, dala
to na obal, a šla, jak se říká, s kůží na trh.
Přijela domů ze školy a křičela radostí, že když to porotce viděli, ani ten materiál neotevírali a hodili to na hromádku
finále. Tam pak získala 2. místo v rámci ČR a jako první holka vůbec se prosadila v této soutěži mezi chlapci. Ten
dům si nakonec převzala projektová firma, která soutěž sponzorovala, a dnes se normálně staví. Nedávno byl na FB,
kde ho dokonce jeden architekt vydával za svůj. Musel jsem ho ale skromným komentářem, že se jedná o závěrečnou
školní práci žáka 3. ročníku z roku 2010, umravnit. Pak to nenápadně stáhl.
Tak to jsem jen chtěl říci, jak je důležité umět tu věc prodat hned v úvodu, aby to vůbec někdo začal číst a případně
pokračoval v hodnocení. Takže zpět k naší soutěži Firma roku 2018.
Upoutat se mi podařilo, takže bylo třeba se trochu rozepsat. Hlavní věc, která mě napadla, byla ta, že nesmím plýtvat místem na běžné věci, jako jsou, že má firma obrat, že investujeme do technologií a do lidí, že si všichni dobře
vydělávají, že platíme řádně daně a že tvoříme zisk. To se dnes považuje za základní pravidla podnikání čili za běžný
standard. Za to vám nikdo žádnou cenu neudělí. Místa ve formuláři bylo dost, i když omezeně. Bylo třeba nenudit
a nadchnout.
V podstatě jsem prezentoval jen to, co děláme a jak to děláme. Vypíchl jsem samozřejmě všechny naše činnosti a
aktivity, které jsou nad rámec běžného podnikání, na které jsem si prostě vsadil. Pro info uvedu pár příkladů. Je to
naše dobročinnost, humanitární pomoc na Ukrajinu, vlajka Tibetu na firmě, pomoc Číňanům, kteří žádali v ČR o
azyl, natáčení různých klipů, filmů včetně historického dokumentu, rekonstrukce starého hřbitova, náš Anděl v
Hradiskách, vývoj a úspěšné použití Extractoru na vytahování kloubních protéz, včetně naší účasti při operaci v
Motole, organizace technických kroužků a otevření učiliště pro nástrojaře, provozování školky Městu Jablonné za
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1 korunu ročně, pořádání večírků a zájezdů pro důchodce a tak bych mohl pokračovat… K tomu jsem samozřejmě
musel prodat příběh pana ředitele, který je na dnešní dobu ve svém postavení nad běžný rámec skromný, pokorný
a je stále velkým příkladem. Že je ve fabrice každý den a spolupracuje s týmem. Z toho všeho společně s fungující
továrnou se pak lehce složí příběh, který dává smysl. Hned je potom všem jasné, že slogan „Továrna, která má duši“
není jen nápis, ale hluboká realita.
Po odeslání všech informací do soutěže se začaly dít zvláštní věci. Začaly chodit emaily o finálovém kole, které
proběhne v Pardubicích za účasti poroty, jež bude vyhodnocovat další prezentace účastníků tohoto finále. V každém
kraji bylo vybráno do finále 15 firem, které pokračovaly.
Tam nám sdělili, že budeme prezentovat naši firmu, kterou zastupujeme, před porotou, která to bude hodnotit a
určí vítěze. Na prezentaci bylo jen 5 minut, pak následovaly dotazy porotců. Křížově pokládali otázky a prezentující
odpovídali. Proběhlo toto kolo a porotci na 2 hodiny odešli, aby to celé vyhodnotili. Mezitím byl společenský večer,
různé prezentace, raut.
Následoval zlatý hřeb večera, kde došlo k zúčtování. Přes to, že jsem doufal v nějakou cenu, byl jsem velmi mile
překvapen, když jsme zvítězili hned v obou hlavních kategoriích. Z tohoto finále jsem odvezl titul 1. místo Firma
roku Pardubického kraje, a dále titul Odpovědná firma roku.
Domů jsem jel s velmi dobrým pocitem. Určitě to naši firmu posunulo o velký kus dopředu! Taková zpětná vazba je
moc důležitá pro všechny spolupracovníky firmy. Ne každý má to štěstí pracovat ve Firmě roku!
Nicméně druhý den jsem obdržel pozvání do celorepublikového finále, kam vlastně postoupili jednotliví vítězové
krajů. Byla to další výzva, kde jsme stáli opět na začátku 15 členného finále, tentokrát republikového.
Soutěž pokračovala další prezentací, tentokrát před finálovou porotou v Praze, která se skládala z 15 odborníků.
Nové pokyny zněly, připravit si prezentaci firmy na 15 minut, vzít si s sebou třeba nějaký produkt, který firma vyrábí,
a vše prezentovat v několika slajdech a promítnout na zeď. Na konci pokynů byla zvýrazněná poznámka, že vše, co
jsme již o námi zastupované firmě prezentovali, nemá smysl opakovat, protože porotci mají naše materiály dobře
nastudované. Byla by to ztráta času, říkat jim to, co už vědí.
To byla docela velká výzva, nic méně, bylo třeba opět něco vymyslet, něco, co zaujme a posune nás, zase do boje
o první příčky, tentokrát v celorepublikovém finále. Musím říci, že při zamyšlení, že na začátku bylo přihlášených
5000 firem, mně z toho mrazilo. Tohle je velká věc, to není žádný okresní přebor!
No nic, vsadil jsem na Motúčko a na další naše aktivity… Vzal jsem Motúčko a vyrazil do Prahy. Hned na Václaváku
mě nezávisle na sobě oslovili dva muži, kteří si všimli, že má Motúčko motor, vyzkoušeli si ho a vzali kontakt na
objednávky. Byli nadšení a šli ho hned objednat na náš eshop. Když jsem přijel do Diamantu, jak se nazývá budova,
ve které se finále uskutečnilo, zjistil jsem, že se jedná o luxusní palác, kam recepce rozhodně jen tak někoho nepustí.
Když jsem se hrnul s naloženým Motúčkem do výtahu, málem mě vyrazili zpět na ulici. Vysvětlil jsem jim, že jedu
do finále soutěže Firma roku a že tam bylo v propozicích jasně napsáno, že si máme vzít s sebou nějaký produkt,
který vyrábíme. Pustili mě nahoru.
Tam seděli všichni finalisté u svých počítačů, pili kafe a přeříkávali si svoje prezentace, které měli připravené na flash
disku. V tu chvíli se na mě všichni dívali jako na blázna. S něčím takovým, jako je Motúčko, se tam nikdo neodvážil!
Na druhé straně si je třeba uvědomit, že nikdo nic takového nemá!
Nadešel čas. Přejel jsem do bloku, kde seděla porota. Hostesky mě nasměrovaly před porotce a odstartovaly stopky.
Já jsem tam doslova vletěl, udělal jsem tam velký poprask, začaly padat dotazy, proč jsem tam přijel s tímto strojem…. Odpověděl jsem jasně: „V propozicích máte napsáno, že mám s sebou vzít nějaký náš produkt, tak jsem vás
vzal za slovo!“ To mělo u porotců velký ohlas, začali se zajímat o Motúčko a dva z nich hned projevili zájem o jeho
pořízení. Odkázal jsem je na naše stránky, poděkoval za jejich zájem, ale zároveň jsem požádal o dodržení schématu
naší prezentace, protože mi to ukrajovalo drahocenné minuty. Nicméně byla to show, a to jsem přesně potřeboval!
Získal jsem si je! Dále jsem opět hovořil o naší firmě, o tom, jak si tady žijeme a vypíchl jsem další věci, které jsem
měl připravené. V prezentaci jsem použil video Triglav, dále jsem měl natočeného pana ředitele se vzkazem a jeho
stručným příběhem a v závěru jsem odprezentoval 40 slajdů, které jsem měl připravené jako důkaz našich aktivit. Ty
jsem vzal letem světem, v rychlosti, jen aby viděli, že vše, co jsem celou soutěž prezentoval, je pravda a tvrdá realita.
Že to vše děláme s láskou, radostí a hrdostí!
V závěru jsem dostal několik dotazů, které nám docela nahrávaly, takže odpovědi byly příjemné a srdečné jako celá
soutěž.

Když jsem odcházel ze salónku, ve kterém probíhaly prezentace, vyběhl za mnou jeden porotce, který mi sdělil,
že jsem předvedl nejoriginálnější prezentaci, která v ten den zazněla, že jsem velice zaujal porotu příběhem pana
majitele Kvida Štěpánka, včetně jeho vynálezu Motúčka, a že rozhodně můžeme mít ambice na vysoké umístění.
Odjel jsem s dobrým pocitem, že jsem pro to udělal maximum.
Tak uvidíme, jak dopadneme na slavnostním vyhlášení Firma roku ČR, které proběhne 12. prosince v Praze na
Žofíně.
Milan Žemlička
Váš personalista

Milan Žemlička na Václavském náměstí s Motúčkem.

Postanowiłem zrobić to porządnie
i tak też się stało…

W tym roku na wiosnę pojawiła się informacja o zgłoszeniu do konkursu Firma roku 2018.
Chodzi o konkurs, w którym zwycięzca otrzymuje prestiżową nagrodę, która daje firmie pewną ocenę jakości
wewnątrz i na zewnątrz.
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W przeszłości zdobyliśmy różne nagrody w podobnych konkursach, w których odnosiliśmy zwycięstwo zajmując
drugie i trzecie miejsce. Już długo powtarzałem sobie, że chciałbym poprzez swoją działalność uzyskać dla naszej
firmy jakiś tytuł. Człowiek chce pozostawić po sobie jakiś ślad. Tak właśnie powinno być, a jeśli tak nie macie, szybko
zacznijcie z tym coś robić. Bycie tylko stereotypowym członkiem wykonującym, nie może dawać człowiekowi radości. Każdą pracę można wykonać na wiele sposobów, aby wykonać ją właściwie. Kiedy więc zobaczyłem kwestionariusz, formularz zgłoszeniowy do konkursu na Firmę roku, nie zniechęciło mnie to, że będę musiał go wypełniać,
wyszukiwać, opisywać, przetwarzać i powiedziałem sobie, że jest to wyzwanie! Byłem tak podekscytowany tą rzeczą
z celem, aby odnieść sukces w najlepszym, a jeśli to możliwe, wygrać tę konkurencję. Z drugiej strony, jest to zwyczajny sposób szarej myszki biurowej, która mówi: “Och, tak, jakieś bzdury, ale co, kazali mi to wypełnić i wysłać tam.”
Taki człowiek zapełni ten formularz słowami i zdaniami, aby wykonać powierzone mu zadanie i mieć zrobione.
Niestety, tak wykonana praca do nikogo nie przemówi, zdecydowanie nie przesunie firmy o krok do przodu, a prawdopodobnie nie może nikogo zadawalać. Mam nadzieję, że nie widzisz siebie. W pierwszym rzędzie spojrzałem
na termin, do kiedy można wiosek złożyć. Było na to kilka miesięcy. To znaczy, że nie ma sensu, aby robić to w
pośpiechu natychmiast i wysłać tam, ale z drugiej strony nie można pozostawić tego na ostatnią chwilę. Rozłożyłem
to sobie na kilka etapów i konsekwentnie dopełniałem te rzeczy. Pomogło mi wielu współpracowników których
ciągle pytałem o pewne tematy i wspólnie szukamy najlepszego rozwiązania dla właściwej prezentacji. Zaraz na
początku dowiedziałem się, jak przebiega konkurs i oceniłem myśli jurorów, co i jak będą oceniać, aby prezentacja
była nowoczesna pod względem wymagań i pomysłów. Napisać tylko słowami co i jak robimy, nie wystarczy w tej
nowoczesnej epoce. Wszyscy stosują jakieś sztuczki i taktyki, więc nic nie pozostawiłem przypadkowi, na wstępie
przedstawiłem krótką prezentację firmy, aby wziąć na siebie coś, co działa jak dobra historia. Więc uderzyłem w
goździkiem w głowę! Przypomniałem sobie jak córka robiła w szkole budowlanej projekt domu na stoku, w konkursie budowlanych szkół średnich. Poradziłem jej, aby zwróciła zaraz na stronie tytułowej uwagę, żeby ten plik jurorzy
w ogóle otworzyli. To była praca dodatkowa! Płakała przez całą noc, co za bzdury tata od niej chce, następnie ten
dom namalowała , a dodatkowo zaprojektowała w 3D, położyła go na opakowaniu i poszła, jak to mówią, ze skórą
na targ.
Wróciła ze szkoły do domu i krzyczała z radością, że gdy jury to zobaczyło, nawet nie otworzyli tego materiału tylko
rzucili to na stos finału. Tam zajęła drugie miejsce w ramach ČR i w ogóle jako pierwsza dziewczyna wygrała między
chłopakami w tej konkurencji. Ten dom został ostatecznie przejęty przez firmę projektową, która sponsorowała
konkurencję i obecnie jest normalnie stawiany. Ostatnio był na FB, gdzie opublikował go nawet jeden z architektów
jako swój. Musiałem go swoim skromnym komentarzem uświadomić, że jest to praca szkolna ucznia 3 rocznika z
2010 roku. Po czym to niepostrzeżenie usunął. Chciałem więc tylko powiedzieć, jak ważne jest, aby sprzedać rzecz
na samym początku, aby każdy mógł ją przeczytać i ewentualnie kontynuować ocenę. Także wracamy z powrotem
do naszej konkurencji Firma roku 2018.
Musiałem się trochę rozpisać. Najważniejszą rzeczą, która przyszła mi do głowy, było to, że nie powinienem się
trzymać rzeczy pobierznych takich jak zwrot firmy, że inwestujemy w technologie i ludzi, że wszyscy zarabiają dobre pieniądze, że płacimy podatki właściwie i że osiągamy zysk. Jest to dziś uważane za podstawowe zasady biznesu
lub jako standard. Za to nikt nie da wam żadnej nagrody. Miejsca w formularzu było dużo, choć ograniczone. Należało zainteresować. W zasadzie przedstawiłem tylko to, co robimy i jak to robimy. Oczywiście usunąłem wszystkie
nasze działania i akcje wykraczające poza normalną działalność, na które stawiam. Dla informacji podam kilka
przykładów. Jest to nasza dobroczynność, pomoc humanitarna dla Ukrainy, flaga Tybetu na firmie, pomoc dla
Chińczyków, którzy ubiegali się o azyl w Czechach, nakręcanie różnych klipów, filmów, w tym dokumentów historycznych, rekonstrukcja starego cmentarza, nasz Anioł w Hradiskách, opracowanie i udane wykorzystanie Extraktoru do ekstrakcji protez stawowych, w tym nasz udział w operacji w Motole, organizacja kółek technicznych i
otwarcie centrum szkoleniowego dla narzędziowców, obsługa przedszkola w Jablonné za 1 koronę rocznie, organizacja przyjęć i wycieczek dla emerytów, i tak mógłbym kontynuować. Do tego musiałem oczywiście dodać historię
pana dyrektora, który jak na swoja pozycję jest nad wyraz pokorny, skromny i nieustannie jest dla nas wielkim
przykładem. Jest w fabryce każdego dnia i pracuje z zespołem. Z tego wszystkiego, wraz z działającą fabryką, lekko
układa się historia, która ma sens. Dla wszystkich jest jasne, że hasło “fabryka, która ma duszę” nie jest tylko znakiem, ale głęboką rzeczywistością. Po przesłaniu wszystkich informacji do konkursu, zaczęły się dziać interesujące
rzeczy. Zaczęły przychodzić e-maile o rundzie finałowej, która odbędzie się w Pardubicach, z udziałem jury, które
oceni dalsze prezentacje uczestników tego finału. W każdym regionie do finału wybrano 15 firm. Tam powiedzieli

nam, że przedstawimy naszą firmę, którą reprezentujemy, jury, które oceni ją i wskaże zwycięzców. A prezentacja trwała zaledwie 5 minut, a następnie następowały pytania jury. Wymienili pytania, a mówcy odpowiedzieli. Ta
runda odbyła się, a następnie jury na 2 godziny wyszli, aby to wszystko ocenić. Między tym był wspólny wieczór
towarzyski, różne prezentacje, bankiet.
Następował złoty gwóźdź wieczoru, kiedy doszło do ogłoszenia wyników. Mimo, że liczyłem na to, że jakąś nagrodę
otrzymamy, byłem bardzo mile zaskoczony, gdy wygrywaliśmy w obu głównych kategoriach. Z tego finału uzyskałem tytuł I miejsce Firma roku Regionu Pardubice i tytuł Odpowiedzialna firma roku.
Jechałem do domu z bardzo dobrym samopoczuciem, z pewnością to naszą firmę posunęło o duży krok naprzód.
Takie opinie są bardzo ważne dla wszystkich partnerów biznesowych firmy. Nie wszyscy mają szczęście pracować w
firmie roku. Jednak następnego dnia otrzymałem zaproszenie do ogólnoregionalnego finału, w którym poszczególni zwycięzcy regionów faktycznie przeszli. To było kolejne wyzwanie, w którym ponownie stanęliśmy na początku
15-osobowego finału. Konkurs był kontynuowany kolejną prezentacją, tym razem przed finałowym jury dlatego w
Pradze, które składało się z 15 ekspertów. Nowe wytyczne brzmiały, żeby przygotować prezentację firmy w 15 minut,
zabrać ze sobą jakiś produkt, który firma produkuje, zaprezentować w kilku slajdach i wyeksponować.
To było wielkie wyzwanie, nie mniej jednak, trzeba było znowu coś wymyślić, coś, co przyciągnęłoby jury i wprowadziło nas w walkę o pierwsze miejsce, tym razem w ogólnoregionalnym finale. Muszę powiedzieć, że kiedy pomyślałem, że 5000 firm zostało zarejestrowanych na początku, miałem dreszcze. To wielka rzecz, to nie jest okręgowy mistrz!
No nic postawiłem na Motúčko i na nasze inne aktywności ...
Wziąłem Motúčko i pojechałem do Pragi. Natychmiast na Václaváku podeszli do mnie dwaj mężczyźni, którzy zauważyli, że Motúčko ma silnik, wypróbował go i wzięli ode mnie kontakt w celu zrobienia zamówienia. Byli podekscytowani i poszli je natychmiast zamówić w naszym esklepie. Kiedy przyjechałem do Diamantu, tak się nazywa
budynek, w którym odbył się finał, odkryłem, że jest to luksusowy pałac, gdzie pracownik recepcji zdecydowanie do
wnętrza nie wszystkich puści. Kiedy podszedłem z Motúčkem do windy, żeby je tam wsadzić, prawie wyrzucili mnie
z powrotem na ulicę. Wyjaśniłem im, że wybieram się na finał konkursu “Firma roku” i że tam było w wytycznych
wyraźnie napisane, że powinniśmy zabrać ze sobą produkt, który produkujemy. Pozwolili mi iść na górę. Tam wszyscy finaliści siedzieli przy swoich komputerach, pili kawę i przekrzykiwali swoje prezentacje, które mieli przygotowane na pamięci usb. W tym momencie wszyscy patrzyli na mnie jak na głupca. Z czymś takim jak Motúčko, nikt
się nie odważył przyjechać. Z drugiej strony należy zdać sobie sprawę, że nikt takiego czegoś nie ma! Nadszedł mój
czas, wjechałem do pomieszczenia, w którym siedziało jury. Hostessy skierowały mnie przed ławę jury i uruchomiły
stoper. Dosłownie wleciałem tam, zrobiłem duży trzask, zaczęły padać pytania, dlaczego przyszedłem tam z tym
urządzeniem ...
Odpowiedziałem jasno: “w wytyczych mają Państwo napisane, że mam zabrać ze sobą niektóre nasze produkty, więc
wziąłem za słowo!” Miało to duże uznanie u jurorów, zaczęli się interesować Motúčko, a dwóch z nich natychmiast
wyraziło zainteresowanie zakupem. Skierowałem ich na naszą stronę, podziękowałem im za zainteresowanie, ale
jednocześnie poprosiłem o przestrzeganie schematu naszej prezentacji, ponieważ kosztowało mnie to drogocenne
minuty. Nie mniej jednak to było show i tego właśnie potrzebowałem. Mamy ich. Rozmawiałem również o naszej
firmie, o tym, jak tu sobie żyjemy i o innych rzeczach, które miałem przygotowane. W prezentacji wykorzystałem
film Triglav, dalej miałem nagranego pana dyrektora z wiadomością i jego krótką historią, a na koniec przedstawiłem
40 slajdów, które przygotowałem jako dowód naszych działań.
O tym mowiłem tylko połowicznie, szybko, jedynie po to, żeby wiedzieli, że wszystko co prezentowałem przez cały
konkurs, to prawda i twarda rzeczywistość. Że robimy to wszystko z miłością, radością i dumą!
Na zakończenie otrzymałem kilka pytań, które dobrze zapamiętałem, więc odpowiedzi były przyjemne i serdeczne,
jak cała konkurencja.
Kiedy wyszedłem z salonu, w którym przebiegała prezentacja, wybiegł za mną jeden z jurorów, który powiedział
mi, że miałem najbardziej oryginalną prezentację tego dnia, że bardzo zainteresowałem jury opowieściami pana
właściciela Kvido Štěpánka, w tym jego wynalazkiem Motúčka oraz, że z pewnością możemy mieć ambicje na
wysokie miejsce. Odjechałem z dobrym poczuciem, że zrobiłem wszystko. Zobaczymy więc, jak wypadniemy na
uroczystym ogłoszeniu Firma roku ČR, które odbędzie się 12 grudnia w Pradze na Žofíně.
Milan Žemlička
Pracownik działu personalengo
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Zamyšlení nad kouřením

Zamýšlím se nad tím, jak mnozí naši spolupracovníci pošlapali dobrou myšlenku, a to umožnit vášnivým
kuřákům tuto neřest provozovat ve firmě na vyčleněném místě.
Na začátku tohoto projektu bylo jasně definováno, že počet kouření za 12 hodinovou směnu bude 2-3 x.
Není žádným tajemstvím, že já osobně mám tuto neřest také, ale s nařízením nemám problém. Poslední
cigareta, kterou si dám, je, když jdu okolo řeky v 5.30 hod., a poté bez problému vydržím nekouřit 10-11 hodin. Proto
nesouhlasím s tím, že se to nedá vydržet! Je to pouze o pevné vůli, kterou u většiny spolupracovníků při pohledu do
kuřárny postrádám.
Byl u mě na návštěvě vedoucí výroby z HP Trendu a jen mimo řeči jsem se ho zeptal, jak řeší problematiku
kouření v jejich firmě. Mají kuřárnu také, ale odemykají ji pouze 2x za směnu na dobu ½ hodiny, poté ji zamknou.
V případě, že někoho chytnou mimo vyhrazený prostor, dostane prémie 0.
Takto to prosím chcete také?
Jsme přeci rozumní lidé a víme, co chceme, a do práce chodíme, aby byly za námi vidět hodnoty, a ne že prokouříme
½ až 1 hodinu za směnu včetně docházení do kuřárny.
Stanovuji tedy od 1. 1. 2019 3x a dost - se vší vážností!
V případě nedodržení se bude jednat o porušení pracovní kázně a z toho vyplývající sankce.
Vedoucí lisovny
Slavík Karel

Przemyślenia na temat palenia
Zastanawiam się nad tym, jak wielu naszych współpracowników podetlało dobry pomysł, którym było
umożliwienie palenia i zrobienie w firmie palarni.
Na początku tego projektu zostało wyraźnie określone, że ilość razy chodzenia do palarni podczas 12-godzinnej zmiany będzie wynosiła 2-3 razy.
Nie jest żadną tajemnicą, że osobiście też mam ten nałóg , ale nie mam problemu z regulaminem. Ostatnim papierosem, który palę, jest kiedy idę koło rzeki o godzinie 5.30 rano, a później bez problemu wytrzymuję bez
palenia 10-11 godzin. Dlatego nie zgadzam się z tym, że nie można wytrzymać! Chodzi tylko o silną wolę, której
większości współpracownikom patrząc jak chodzą do palarni brakuje.
Był u mnie w odwiedzinach kierownik produkcji z HP Trendu i zapytałem go, jak radzi sobie z problemem
palenia w swojej firmie. Mają też palarnię, ale otwierają ją wyłącznie dwa razy podczas zmiany przez pół godziny, po
czym zamykają. W przypadku, gdy kogoś przyłapią na paleniu poza wyznaczonym obszarem, otrzymuje premie 0.
Czy tego byście chcieli?
Jesteśmy przecież rozsądnymi ludźmi i wiemy, czego chcemy, a do pracy chodzimy, po to, aby zobaczyć wartości, a
nie stracić na paleniu ½ do 1 godziny podczas zmiany, w tym dojścia do palarni.
Od 1 stycznia 2019 roku stosujemy zasadę 3 razy i dość - z całą powagą !
W przypadku nieprzestrzegania będzie to naruszenie dyscypliny pracy i wynikającej z tego sankcji.
Kierownik lisovny
Slavík Karel

Jak se naplnit optimismem nebo si ho udržet
Jsem optimista. Co to pro mě znamená?
O některých lidech si myslíme, že jsou optimističtí odjakživa.
Přitom optimismus není vlastnost. Je to volba, kterou lze učinit každé ráno po probuzení. Stojí za to. Optimisté lépe
zvládají stres i nemoci, žijí déle a jsou šťastnější a úspěšnější.
Co pro to udělat?
1. V každé těžkosti vidět klad
Za války ruční granát utrhl končetiny dvěma mužům v zákopu. Zatímco jeden v polní nemocnici žehral, že přišel o
ruku a již nikdy ji nezíská zpět, ten druhý byl rád, že přežil a stále má jednu nohu, s níž se dá žít. Ten první se usoužil
k smrti.
Optimista neignoruje problém. Ale uvědomuje si, že má dostatek schopností nebo sil, aby problémům čelil. Ať je
komplikace jakákoli, nevzdává naději a věří v obrat. Optimismus dodává sebedůvěru tolik důležitou pro vydržení a
dosažení úspěchu.
2. Očekávat vzestupy a pády
Optimista nemá lepší dny než pesimista. Zažívají stejné věci, ale mají k nim jiný přístup, úhel pohledu. Jsou jako
dvě strany téže mince. Oba jsou stejně pravdivé. Příroda je založena na střídání dějů. Přílivu a odlivu. Dnu a noci.
Optimista ví, že po noci přijde den. Pesimista ví, že po dni přijde noc. Oba jsou realisté. Rozdíl je v tom, že pesimista má sklon negativní události považovat za nekonečné a osobní. Optimista si nic osobně nebere, protože se totéž
děje každému, a v permanentnost nevěří, protože nic v životě není trvalé. Každá situace se změní. Svět už je takový.
Optimista je jako oceán. Nevyžaduje po vlnách, aby se jen zvedaly. To by žádné štěstí nepřineslo. Dokáže přijmout
tříštění se vln o hladinu, protože je následováno dalším krásným vzedmutím. Optimismus je smíření se se životem
z té lepší stránky.
3. Nakazit se optimismem od jiných
Člověk je takový, jaká je společnost, v níž se zdržuje. V prostředí sytého humoru a pozitivních přátel lépe chápe, že
optimismus je naučený či převzatý zvyk. Tak jako jiní udělají něco pozitivního pro nás, můžeme i my pro ně. Pozitivní energii to rozlije oběma směry, protože radost má obdarovaný i dárce. Je to největší síla v kosmu. Zvykli jsme si
ji nazývat láskou. Ale ona se netýká jen zamilovaných, také rodiny, přátel nebo úplně cizích lidí, které jsme náhodně
potkali. Proto má mnoho jmen. Ta síla vždy znamená bezpodmínečné dávání a sdílení štítu proti nevíře a samotě.
4. Nakazit sám sebe
Očekáváme-li průšvih, stane se. Není to smůla ani vizionářství. Je to jen výsledek našeho zaměření. Pokynu pro
mozek, čeho si má z 25 000 podnětů denně všímat. Optimismus není zázrak ani náhoda. Je to biologie. Vytvarováním
úsměvu na své tváři aktivujeme tu část mozku, která zalije tělo pocitem štěstí. Kromě úsměvu to dokážou i naše
myšlenky. Pamatujme si, že všechno je možné. Že vždy máme na výběr. Že jediná věc, kterou stoprocentně můžeme
kontrolovat, je naše naladění, protože události ne vždy ovlivníme, avšak náš pohled na ně ano.
5. Soustředit se na to, co můžeme ovlivnit
Pesimismus je nepraktický. Nutí nás lpět na negativech, která se ještě nenaplnila, a snižovat úspěchy, kterých jsme
již dosáhli. Pesimismus probouzí nerozhodnost. Věnujeme-li se věcem, na které stačíme, neoznačujeme se za oběť.
Nezaměřujeme se na to, co strašného se nám stalo, ale přemýšlíme, co udělat, aby se to zlepšilo. Když se nám nelíbí
zaměstnání, začneme si hledat jiné. Věříme, že najdeme lepší, a jednáme. Když lepší najdeme, pak to, co jsme v tu
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chvíli považovali za strašné, nás vlastně posunulo vpřed. Nic netratíme. Nakonec si vždy můžeme vybrat, zda zůstaneme.
6. Počítat své úspěchy
Optimista není slepý na jedno oko. Vidí i to, že v našem životě je mnoho dobrého a krásného. Jen někdy potřebujeme nadhled, abychom to ocenili. Pak se zlepší naše naladění a vyčistí mysl od skepse. Někdo si založil sešit,
někdo složku v počítači, kterou plní krásnými vzpomínkami, obrázky svých mazlíčků, vzkazy. Ta schránka je
jako pionýrská kápézetka, krabička poslední záchrany. Není objektivní, protože obsahuje jen světlé stránky. Ale
pomáhá k objektivitě, jestliže cítíme jen ty stinné.
7. Zaměřit se na přítomnost
Pesimisté jsou posedlí svou minulostí nebo budoucností. Nedivím se, že propadají bezmoci, protože ani s jedním
nejde hnout – nazpět ani dopředu. Život probíhá jen teď. A nejhorší je, že v silách pesimisty není ani ovlivnit svou
přítomnost, pokud je myšlenkami v jiném čase. Jak pesimista, tak optimista vědí, že jediná šance něco změnit je
teď. Pesimista je přesvědčen, že to nevyjde. Optimista věří, že to vyjde.
A jak je život rozsoudí?
„Ať věříte, že něco dokážete nebo nedokážete, vždycky budete mít pravdu.“ Henry Ford
Marcela Dostálová, kontrola D2

Jak się napełnić optymizmem albo jak go
utrzymać?
Jestem optymistą. Co to dla mnie znaczy?
Uważamy, że niektórzy ludzie są optymistyczni od zawsze. Optymizm nie jest cechą.
To jest wybór, który można wybrać każdego ranka po przebudzeniu. Warto. Optymiści lepiej radzą sobie ze stresem
i chorobą, żyją dłużej, są szczęśliwsi i odnoszą więcej sukcesów.
Co robić?
1. W każdej trudości zobaczyć zaletę
W czasie wojny granat urwał kończyny dwóch mężczyzn znajdujących się w okopie. Podczas gdy jeden w szpitalu
polowym krzyczał, że stracił rękę i nigdy jej już nie odzyska, ten drugi był zadowolony, że przeżył i nadal ma jedną
nogę, twierdząc, że z tym da się żyć. Ten pierwszy umarł. Optymista nie ignoruje problemu. Ale zdaje sobie sprawę,
że ma wystarczające zdolności, aby stawić mu czoła. Niezależnie od komplikacji, nie traci nadziei i wierzy w obrót.
Optymizm daje pewność, że ważne jest utrzymanie i osiągnięcie sukcesu.
2. Spodziewać się wzlotów i upadków
Optymista nie ma lepszych dni niż pesymista. Doświadczają tych samych rzeczy, ale mają inne podejście, kąt widzenia. Są jak dwie strony tej samej monety. Oba są równie prawdziwe. Natura oparta jest na naprzemiennych opowieściach. Przypływie i odpływie. Dniu i nocy. Optymista wie, że po nocy nadejdzie dzień. Pesymista wie, że po dniu
przyjdzie noc. Obaj są realistami. Różnica polega na tym, że pesymista uważa tendencję negatywnego wydarzenia
za nieskończoną i osobistą. Optymista nie przyjmuje niczego osobiście, ponieważ to samo dzieje się każdemu, a on
nie wierzy w trwałość, ponieważ nic w życiu nie jest trwałe. Każda sytuacja się zmienia. Świat już taki jest.

Optymista jest jak ocean. Nie wymaga od fal, żeby się podnosiły. To by nie przyniosło żadnego szczęścia. Optymizm
to pojednanie z życiem z lepszej strony.
3. Zarazić się optymizmem od innych
Człowiek jest taki, jak społeczeństwo, w którym się znajduje. W środowisku pełnym humoru i pozytywnych przyjaciół lepiej rozumie, że optymizm jest wyuczonym lub akceptowanym nawykiem. Podobnie jak inni, zrobią dla nas
coś pozytywnego i możemy to dla nich zrobić.
Pozytywna energia to rozleje w obie strony, ponieważ radość jest również podarowana przez darczyńcę. Jest to największa moc w kosmosie. Nazywaliśmy ją miłością. Ale ona nie dotyczy tylko zakochanych w sobie ludzi, rodzin,
przyjaciół czy zupełnie obcych ludzi, których spotkaliśmy. Dlatego ma wiele imion. Ta moc zawsze oznacza bezwarunkowe dawanie i dzielenie się tarczą przed niewiarą i samotnością.
4. Zarazić sam siebie
Jeśli oczekujemy na kłopoty, to tak się stanie. To nie jest pech lub wizjonerstwo. Jest to tylko wynik naszego skupienia. Przewodnictwo mózgu, co ma z 25 000 bodźców obserwować codziennie. Optymizm nie jest cudem ani zbiegiem okoliczności. To biologia. Kształtując uśmiech na naszej twarzy, aktywujemy tę część mózgu, która wypełnia
ciało uczuciem szczęścia. Oprócz uśmiechu, mogą to zrobić również nasze myśli. Pamiętaj, że wszystko jest możliwe. Że zawsze masz wybór. Jedyne, co możemy kontrolować przez cały czas, to nasze dostrojenie, ponieważ nie
zawsze wpływa na wydarzenia, na nasze spojrzenie.
5. Koncentrować się na tym, na co możemy wpłynąć
Pesymizm jest niepraktyczny. Zmusza nas do trzymania się negatywów, które jeszcze się nie zmaterializowały i
zmniejszenia sukcesów, które już osiągnęliśmy. Pesymizm budzi niezdecydowanie. Jeśli mamy do czynienia z rzeczami, których potrzebujemy, nie jesteśmy ofiarami. Nie skupiamy się na tym, co straszne, ale zastanawiamy się,
co zrobić, aby to poprawić. Jeśli nie podoba się nam nasza praca, zaczniemy szukać innej. Wierzymy, że możemy
znaleźć lepszą i działamy. Jeśli znajdziemy coś lepszego, to, co w tym momencie uważaliśmy za szczęście, faktycznie
przesunęło nas o krok do przodu. Nic nie tracimy. Na koniec sobie zawsze możemy zdecydować się, czy zostać.
6. Policzyć swoje osiągnięcia
Optymista nie jest ślepy na jedno oko. Widzi, że w naszym życiu jest wiele dobra i piękna. Tylko czasami potrzebujemy wglądu, żeby to docenić. Wtedy nasz nastrój się poprawi i oczyści umysł ze sceptycyzmu. Ktoś założył sobie
skoroszyt, ktoś folder w komputerze, który wypełniał pięknymi wspomnieniami, zdjęciami zwierząt domowych,
wiadomościami. Pudełko jest jak pionierska kieszeń, pudełko ostatniego ratunku. Nie jest obiektywny, ponieważ
zawiera tylko jasne strony. Pomaga to jednak w obiektywności, jeśli tylko czujemy się podejrzliwi.
7. Skoncentrować się na teraźniejszości
Pesymiści mają obsesję na punkcie swojej przeszłości lub przyszłości. Nie żałuję, że popadają w bezsilności,
ponieważ nie mogą poruszać się nawet z jednym - ani w tył, ani w przód. Życie dzieje się tylko teraz. A najgorsze jest
to, że w siłach pesymisty nawet nie wpływają na ich obecność, jeśli są to myśli w innym czasie. Zarówno pesymiści,
jak i optymiści wiedzą, że jedyną szansą na zmianę jest teraz. Pesymista jest przekonany, że to nie zadziała. Optymista wierzy, że wyjdzie. A jak je życie osądzać?
„Jeżeli myślisz, że coś możesz lub czegoś nie możesz, za każdym razem masz rację.“ Henry Ford
Marcela Dostálová, kontrola D2
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Jsi Čech

Jsi Čech, Čech, Čech tak si toho važ!
Jsi Čech, Čech, Čech a narovnat se snaž!
Jsi Čech, Čech, Čech a Čechům dělej čest!
Přelez, přeskoč, ale nepodlez!
„Daniel Landa, Jsi Čech“
Bylo páteční odpoledne, zrovna mně skončila směna a já po pracovním dni přišla na parkoviště, nastoupila do auta
a rozjela se na cestu domů. Tak jako obvykle jsem měla i v tento den zapnuté rádio a poslouchala hudbu. Klikatá
cesta domů rutinně ubíhala, když na úrovni Horní Čermné šeď českého hudebního repertoáru vystřídala písnička
Daniela Landy, Jsi Čech.
Otočila jsem ovladačem hlasitosti zvuku doprava a poslouchala slova „Jsi Čech, Čech, Čech, tak si toho važ…“
Když písnička dohrála, byla jsem už skoro doma v Lanškrouně, ale chytlavá melodie se mně hlavou honila i nadále.
Čím déle jsem si písničku broukala a přemýšlela nad obsahem Landových slov, tím více se ve mně probouzely
pocity pýchy, pocity hrdosti, že jsem Čech! Jistě bych svým myšlenkám nepřikládala takovou důležitost, kdyby
se právě neblížil 28. říjen a s ním 100. výročí vzniku Československé republiky. Přemýšlela jsem nad rodinou, nad
aktuální politickou situací a nad tím, v jaké žijeme době. Ve své stále ještě relativně krátké historii České republiky, potažmo Československa, se nám nikdy nedařilo lépe než právě nyní. Pokud nám zdraví přeje, tak je důležité
si uvědomit, že právě my máme to štěstí, že žijeme v době svobody, v době, kdy máme všeho dostatek a můžeme
cestovat, kam se nám zachce.
Jsem pyšná na to, že jsme s manželem vychovali dva dnes již 30 leté syny, kteří byli úspěšní ve sportu a jsou nyní
úspěšní také v osobním a pracovním životě. Jejich národní hrdost byla umocněna možností nastupovat za český
národní tým v silniční cyklistice na mistrovstvích světa, Evropy nebo světových pohárech. A pocity, které prožívali,
když na stupních vítězů zazněla česká hymna, už jim nikdo nevezme. Nedávno jsem se s mladším synem bavila o
tom, že vždy, když se vrací ze zahraničí a projíždí přes dnes již pomyslnou státní hranici, má stále hřejivý pocit, že
se vrací domů.
V dnešní době sociálních médií, moderních technologií, robotizace a automatizace bereme spoustu věcí jako
samozřejmost. Přijdeme domů z práce, otočíme kolečkem na termostatu a za chvíli máme v domě teplo. Když na
něco dostaneme chuť, tak si zajdeme nakoupit ještě v deset večer. Svůj volný čas můžeme trávit s rodinou a přáteli
jak a kde se nám zachce. Jak to ale v životě bývá, je potřeba si uvědomit že každá mince má rub a líc a naše práce je
prostředkem k dosažení našich snů a cílů. Můj starší syn vždy říkal, že kdo chce dosáhnout oceánu, vždy dosáhne
alespoň moře, kdo chce dosáhnout moře, dosáhne rybníku, a kdo se spokojí s rybníkem, skončí v nádrži v Rychnově na Moravě.
A tady je zřejmě to poselství. Čím více se budeme snažit, tím více můžeme získat. Za 100 let existence našeho státu
a federace tvořili dějiny pouze ti silní jedinci, kteří chtěli něčeho dosáhnout a něčím být. Prošli jsme si také obdobím, kdy naopak byla suverenita jedince potlačována na úkor společnosti, silní jedinci byli exemplárně trestáni
a tento stav se negativně odrážel na vývoji naší české společnosti.
Přestaňme koukat druhým do talíře, a naopak se snažme dosáhnout vyšších cílů, protože vyšší cíle jedinců
zákonitě povedou k růstu naší společnosti. Važme si sami sebe, svých předků, partnerů, dětí, přátel, zaměstnavatelů a buďme hrdí na svojí zemi, do které se vždy budeme rádi vracet ze svých cest.
Chtěla jsem vám všem popřát krásné Vánoce a pevné zdraví v roce 2019!
Šárka Danačíková
Směnová kontrola

Vzhůru na Suchák – Jak to bylo doopravdy
Minule / Občasník – léto 2018, str.59/ jsem si zahrál na Sibylu a spojil závody dřívější s tím nadcházejícím.
A teď, po závodě / Horský běh – Jablonné – Jamné- Suchý vrch, 25.8.2018/:
Tak jaké to bylo doopravdy?
Před startem jsem měl tak trochu trému – i když jsem na odsudky okolí poměrně zvyklý.Ono běžet poslední
není žádný med! Řada jablonských běžců, daleko lepších, to řeší neúčastí – zkrátka, dokud se v trenkách na té trati
nepředvedete, jste stále černým koněm. Běžet závod, to znamená vyložit svoje karty na stůl, což se mnoha lidem
nechce. A tak je slyšíte, že včera běželi půlmaraton v Pardubicích, plavali na špici triatlonu v Milovicích, váleli se
blátem Sparťana v Mladé Boleslavi – ale ty jablonské běhy – no víš, Kvido, zrovna mi to nějak nevychází…
Nicméně, atmosféra na startu byla perfektní. Odvážnější část Jabloňáků přece jen přišla a o zbytek radosti a
nadšení se postaralo velké množství přespolních. Všeobecná tykačka, často podaná ruka, žádný stres , žádný strach,
žádná rivalita, žádné formality... Všem oči nadšením jenom svítily.
Minuta do startu! Pozor, pal! Pešavova pistole tentokrát neselhala a už běžíme. Snažím se jako tibetský
běžec lumba uvést se do transu a nemyslet na vlastní fyzickou námahu. Kupodivu se mi to částečně i daří. Změnilo
se mi tím trochu i vědomí a vidím a slyším, co normálně nikoli. Zatím vše odpovídá původnímu popisu trati. Vběhli
jsme do vrcholné fáze jablonského povstání 1945. Zprava tanky SS, zleva v zoufalé situaci v obraně povstalci. Dlouho už ten nápor nevydrží, co chvíli dávka z kulometu zasáhne mého strýčka - páni, my se máme, že jsme tohle
nemuseli nikdy zažít! A že jen z čiré radosti si tu krásně běžíme!
Odbočka do Edenu a v lese pod Panskou skálou jako bych zahlédl Kelta z hradiště. Taky má úplně jiné starosti a nezřízeně mi závidí, že si tu takhle užívám. A pak čtyři Hradiskové doly. Tak tady jsem očekával první kolaps,
ale co to? Ještě pořád můžu, a to běžíme podstatně rychleji, než když já sám, a běžíme mnohem delší trať! Je mi to
jasné – to je tou všeobecnou euforií z kolektivu! Je nás tu mnoho spřízněných duší a z toho čerpám energii, kterou
jindy absolutně nemám! Pověsil jsem se na smíšenou skupinku vedenou Milanem, ve které mě nejvíce zaujala oranžovorůžová běžecká sukénka a její nositelka Radka. A ono je to dobré: pořád se jich se ztrátou držím a kupodivu
nepropadám.
A už vzhůru do Jamného! Potěší, že se moje předpověď liduprázdného
Jamného tak úplně nesplnila. Na polní asfaltce nás vítá pan Pepík Černohous
(a protože Černohousů je v Jamném sto šedesát pět , tak tento je řečený Vendelín) s rodinou. Díky! Už jsem se dostal trochu víc do lumba-transu, a tak když
míjíme Šůlovo - grunt mého praprapradědečka, kdysi starosty jamenského,
který na vlastní kůži těžce odskákal povstání – pro změnu tentokrát roku
1866 proti okupujícím Prusům – zdá se mi, jako by se na dvoře zaleskly typické
prušácké helmy – pickhaubny. Za běhu jsem se otočil, protože bych přísahal,
že jsem zaslechl německý křik : Wohnt da der Schulz?! Komm langsam unbewafnet gleich raus! Prušáci na koních mají zapálené pochodně a neseženeli jako starosta do šesti hodin výpalné tisíc zlatých, vypálí Jamné do základů.
Ale on sežene, i když to jemu samotnému nepomůže a odvlečou ho do Pruska
do vězení…Praprapradědeček by nade mnou bezpochyby nevěřícně kroutil
hlavou: Hochu, hochu, ty si můžeš jen tak pro radost běžet na Suchách?! To
já měl úplně jiné starosti! Na dlouhé vysvětlování ale není čas, a tak s pocitem
viny, jak nezaslouženě dobře si žiju, radši mizím dědečkovi z dohledu.
Jamenský Brod, podle předpovědi zcela suchý, statek mého

Výběh v Hradiskách je náročná část.
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pradědečka, Panenka Maria paní Kvapilové za tyčkovým plotem – to všechno
sedí. A blížíme se k nám. Vedením horské
(ano, výška je tu skutečně 707 m) prémie
Isolit-Bravo a občerstvovací stanice jsem
pověřil svoji rodinu. Nejmenší vnouček
Filípek spí v kočárku a další - dvouletý
Fanýsek s tříletou Emilkou mě nadšeně
povzbuzují : Dědečku, dědo, do toho!
Dědečkuuuu! Nadšený křik trhl i skupinkou přede mnou, které se stále na dohled
držím a očividně jsou překvapení, že toho
dědu, co vypadá, jako když má za deset
minut umřít, ještě dávno nesetřásli. Ale,
kupodivu, právě naopak – dokonce jsem
jejich náskok maličko stáhl. Kola, voda –
vše je tu k dispozici. Jeden závodník žádá
jonťák – nebojte se, příští rok v nabídce
bude!
Dědóóóó!

Pan ředitel u horské prémie.

Vpravo odbočka na pověstnou Kozlovku, horní vodojem a čertovna na od-radonování vody pro Jablonné.
Stoupáme a stoupáme, ty metry musíme zkrátka někde nahnat, vlevo tuším Horáčkův Brant a těším se na krásnou
spojku mezi Pěti bratry a Třemi pány. I prudké stoupání Peklem na horní Lázeňskou cestu je dnes nějak snadné
a poslední kilometr jsem si vyhradil na ladění na vlnu Suchého vrchu. A skutečně, ve stavu lumba-změněného
vědomí se mi to docela daří.
Už chápu, že je neobyčejný, je magický, je kouzelný. I během nějakých patnácti let, kdy chata byla vyrabována, bývalo parkoviště minimálně o víkendu plné. Suchý vrch prostě od nepaměti přitahoval a přitahuje. Žádných
ušmudlaných 995 metrů, jak nestateční bez fantazie pomýleně naměřili, ale rovných 1.000 metrů nadmořské výšky,
jak opakovaně správně měřili naši předkové. Má své pověsti – je prý celý dutý a v hluboké jeskyni poskytl jeho vládce
Průzračný útočiště Sibyle, která tu šije košili – co sto let, to jeden steh. Až ji došije celou, bude konec světa. Průzračný sám je elementál (neplést si s ementálem!) – což je bytost, která se skládá pouze z jednoho starověkého prvku
– v jeho případě ze vzduchu. Občas ho lze vidět v oblačné podobě na nebi nad Suchým vrchem – viděla ho tam i
moje sestra se švagrem. Anebo přichází v lidské podobě mezi nás. A jsou tu další elementálové – fajrmoni z ohně,

O občerstvovačku byl jako obvykle velký zájem.

permoníci ze země a v Tiché Orlici Vodní král – elementál z vody. Toho jsem zase pro změnu viděl já, a to při špičce
povodně osmého července 1997 o půl druhé ráno surfoval na vlně naší fabrikou – fakt, nekecám! Divoženky a lesní
víly tu za úplňku Modrého Měsíce tančí na lesních mýtinách, neboť v takových chvílích se náš svět na krátký čas
prolíná se světem pohádkovým a kde jinde by dotyk světů měl nastat, než na čarovném Suchém vrchu?!
Kdo by mohl Suchý vrch nemilovat?!
A už jsme těsně před cílem, poslední vypětí a jsme tu! Reportér tentokrát žádný, což mě mrzí a kdyby pořadatelé
řekli, byl bych ho obstaral. Kecáním bychom se jako firma mohli živit a bezesporu vychováváme ve svých řadách
několik příštích senátorů a poslanců. Takže reportéra? Levou zadní! Čísla sbírá Eva, dokonce také v sukénce, což
jí sluší a mě potěší, a tak mě napadne, …že kdybysem to byl býval věděl, tak bysem byl ještě přidal! Čaj, vynikající
buchty od milých jablonských pořadatelek ,jako je Iva, a za chvíli odjíždí autobus dolů na luxusní guláš našeho
šéfkuchaře Jablonského Gurmána, Dana.
Je mi smutno – pravidelně ho řídil můj spolužák Míra Kyllar – no, posílám mu aspoň během načerpanou energii
– dostaň se z toho, milý kamaráde, brzy a bez následků! Sedám na kolo, které mi autobusem vyvezl nahoru řidič
kamarád Jirka a frčím domů.
Parádní ročník, super účast, milá příjemná společnost. Chyboval každý, kdo se nezúčastnil ať už jako běžec či divák!
Kvido Štěpánek
Milí spolupracovníci,
jak mnozí víte, pracuji ve firmě krátce, pár měsíců, ale i to je pro mě čest s Vámi spolupracovat.
Ráda bych se s Vámi podělila o ten úsek svého života, než jsem se dostala k Vám.
Tak něco o mně.
Pracovala jsem v automobilovém odvětví v Kvasinách, kde mě tato práce dala mnoho zkušeností, jak řídit linku,
spolupracovat s týmem, organizovat práci… Ne vždy je to jednoduché se všemi se domluvit a vyjít všem vstříc, není
to procházka růžovým sadem.
Ale jak to bývá, časem člověk přehodnotí svůj život, takže i já jsem si řekla, že to takto dál nejde. Práce to byla
náročná, a hlavně mi začala brát čas na rodinu a na koníčky. Je pravdou, že peníze tam jsou krásné, ale těžce
vydřené. Za prvé náročné na dojíždění , pak ten 18 směnný provoz atd… Podle mého názoru je to dobrá práce pro
svobodné, ne pro rodinu s dětmi .
Tak jsem si řekla dost! Přece peníze nejsou všechno, moje rodina je pro mě víc, a tak jsem se rozhodla odejít . A vítr
mě zavál na chvíli do nedaleké firmy tady kousek od nás.Tam jsem byla vedoucí ve skladu. Práce to byla hezká ,
jiná a plná nového dobrodružství .
A pak jsem se doslechla o naší firmě Isolit-Bravo. Zaujalo mě, co jsem o ní slyšela - “ taková domovská firma“.
Začala jsem přemýšlet. Rozhodla jsem se, že to zkusím a zajdu se zeptat, jak to tam chodí a jaké jsou možnosti.
Jak říkával můj děda: „Líná huba, holé neštěstí.“ A za zeptání nikdo nic nedá.
A za pomoci pana Žemličky jsem se ocitla tady ve firmě. Zde je práce jiná, každý den je jiný a plný překvapení.
Nikdy nevíte, kdo a co přijde, taková dobrodružství!
Poznala jsem zde spoustu nových lidí a jiný chod firmy. Taky jsem se přiučila nové věci a mám prima kolegy, kteří
jsou na mě hodní a mají se mnou trpělivost. Práce zde mě baví a naplňuje.
Lenka Šťastná
recepce
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Pochmurné počasí aneb Vánoce přicházejí…

Naše firma má zákazníky téměř po celém světě.
Víme, kdo obdaruje děti u našich sousedů na Slovensku, v Polsku, v Německu nebo v Rusku a za velkou
louží v Americe?
Polsko: Polský svatý Mikolaj - obdoba našeho českého Ježíška. Děti rozbalují dárky na Štědrý den s první vycházející hvězdou, kdy nám naše české zvyky velí teprve začít s večeří.
Slovensko: Slováci slaví Vánoce stejně jako my, ale protože jsou nábožensky hlouběji založení než Češi, prožívají
Vánoce více jako křesťanský svátek.
Německo: Vánoce v Německu jsou v mnohém podobné našim českým Vánocům. U německých sousedů naděluje
dárky Christkind neboli Ježíšek. Zejména v severních oblastech se zachoval vznešený Weihnachtsmann, který má
dlouhý plášť s kapucí a zrzavé vlasy i vousy a cestuje na divokém větru.
Slovinsko: Jedním z nejoblíbenějších svátků, které se ve Slovinsku slaví, jsou právě Vánoce. Říkají jim „božič“ jako
malý bůh. Před štědrovečerní večeří se rodiny nikdy nezapomínaly pomodlit za štěstí a zdraví všech, kdo se sešli
u stolu. Po večeři se „čarovalo“ a o půlnoci se chodívalo na rozcestí, kde se měly na krátký okamžik zjevovat obrazy
budoucnosti.
Rusko: Štědrý den je v Rusku obyčejným pracovním dnem. V této zemi se Vánoce slaví dvěma způsoby. Buďto se
slaví pravoslavné Vánoce, které připadají na 6. a 7. ledna, nebo se slaví Vánoce postaru na Nový rok. Ruský děda
Mráz používá saně, cestuje až ze vzdálené Čukotky a doprovází ho Sněhurka v bílém kožíšku ušitém z hranostajů.
Brazílie: Dárky nosí dětem v Brazílii Papai Noel a rozdávají se o půlnoci. Protože Brazílie miluje Spojené státy, některé vánoční zvyky se podobají těm ze země hvězd a pruhů. Brazilské vánoční tradice se liší stát od státu, vycházejí
ale z křesťanských zvyků. Štědrý večer, 24. prosince, je synonymem pro rodinné setkání a nekonečnou hostinu.
Španělsko: Tradičně nosí ve Španělsku dárky Tři králové - Los Reyes Magos. Vlivem anglosaské kultury (především
díky filmům a reklamě), si ale Španělé vytvořili obdobu Santa Clause, který se jmenuje Papá Noel. V Baskicku, na
severu Španělska, děti čekají na chlapíka jménem Olentzero, který podle legendy sestupuje z baskických hor, aby
hodným dětem přinesl dárky a sladkosti a těm zlobivým uhlí.
Spojené státy americké: Rodiny z celých Spojených států se scházejí, zpívají koledy a 25. prosince ráno rozbalují
dárky od Santa Clause.
Když se podíváme v tuhle dobu ven z okna, nejraději bychom zalezli domů a nevylezli… Nebo aspoň já to tak mám
a „zdědila“ to po mě i má dcera… Přijít domů, zatopit v krbu, udělat si šálek horké kávy, čokolády nebo čaje a zachumlat se pod deku… V tomhle počasí se mi prostě a jednoduše nechce nic… Všechno je přemlouvání, zahrady zazimované, venku se už nedá trávit čas, je sychravo, vlezlá zima, prší, fouká vítr a je brzo tma.
Ale něco na tom je přeci jen pozitivní a to, že se blíží čas Vánoc. Nejdřív vybíráme dárky pro naše nejbližší,
vymýšlíme alternativy, dokupujeme, balíme, pečeme cukroví, do toho na první advent přichystat věnec, na který
jsme v tom shonu málem zapomněli.

A takhle po tom pochmurném podzimu máte téměř celý prosinec, který vyvrcholí na Štědrý večer. Přes den já jako
matka ještě ladím poslední detaily, aby moje dcera zažila opět ty nejkrásnější Vánoce, na které může vzpomínat.
Večer, při rozbalování prvního dárku a rozzářených dětských upřímných očích, teprve pak ze mě celý ten měsíční
shon spadne a já si taky můžu klidně vychutnat vánoční svátky plné pohody, klidu a lásky…
Přeji vám všem klidné vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví do nového roku 2019.
Šárka Veselá

SMS od MUDr. Honzy Hofty
Zdravím.
Od svého nejlepšího kamaráda, jednoho z nejlepších českých ortopedů, MUDr. Honzy Hofty, jsem obdržel sms:
Tak dnes extrakce a úspěch -a přiložené snímky, do kterých jsem červeně (zlomený dřík kloubní náhrady) a zeleně (náš Extractor) označil, oč se
jedná:

Extraktor při operaci.

Dřík a extraktor.

Rentgenový snímek umělého kloubu.

Společně s Honzou a Filipem Chalupníkem jsme vymysleli a naše firma za nemalé náklady, pro nemocnici
Motol ale zadarmo, vyrobila několik Extractorů (Vytahovačů) poškozených kloubních náhrad.
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Stává se, že umělá kyčel únavou po létech praskne a je nutné ji vyoperovat a nahradit novou. Je to práce velmi obtížná a náročná pro operatéry i pacienta a náš systém celou operaci podstatně urychluje a následnou zátěž podstatně
snižuje. V našem řešení (a Užitném vzoru) operatér strojařsky navrtá a vyřeže závit M8x1 do čela ulomeného dříku,
do otvoru zašroubuje naše Zpětné kladivo a několika silnými údery zarostlý dřík vytáhne ze stehenní kosti ven. Na
věci pracujeme ještě ale dále a nová inovativní řešení jsou ve vývoji.
S přátelským pozdravem,
Kvido Štěpánek

SMS z MUDr. Honzy Hofty
Pozdrawiam,
od swojego najlepszego kolegi, jednego z najlepszych czeskich ortopedów, MUDr. Honzy Hofty otrzymałem sms:
Więc dzisiaj, ekstrakcja i sukces
a załączone zdjęcia, na których oznaczyłem czerwone (złamany trzon wymiany stawu) i zielone (nasz Extractor) o
co chodzi:
Wspólnie z Honzou i Filipem Chalupníkem, opracowaliśmy, a nasza firma za niemałe koszty wyprodukowała dla
szpitala Motol, bezpłatnie kilka Extractorů (Vytahovačů) z uszkodzonych wymiany stawów.
Zdarza się, że sztuczne biodro po latach pęknie i konieczne jest jego zoperowanie i zastąpienie nowym. Jest to
bardzo trudna praca zarówno dla chirurga, jak i pacjenta, a nasz system znacznie przyspiesza to działanie i zmniejsza wynikające z tego obciążenie. W naszym rozwiązaniu (i Modelu użytkowym) chirurg wywierci i wytnie gwint
M8x1 z przodu złamanego wału, do otworu wkręca nasze Zpětné kladivo i kilkoma silnymi uderzeniami przerośniety trzon wyciągnie z kości udowej na zewnątrz. Pracujemy jeszcze dalej, a nowe innowacyjne, rozwiązania są w toku.
S přátelským pozdravem,
Kvido Štěpánek

Motúčko pomáhá v zahradnictví i v domácnosti
Před časem jsem pro syna zajišťovala nákup našeho Motúčka pro jeho tchána, který vlastní známé zahradnictví v
Podkrkonoší a zároveň tehdy slavil kulaté životní jubileum. Takovýto dárek se mi jevil jako jasná volba a rozhodně
mě mé doporučení dodnes nemrzí. Naopak. Stále nevycházím z údivu, když mi z podhůří našich nejvyšších hor
chodí zprávy o tom, co všechno tento unikátní pomocník dokáže a umí.
Rozhodně vše nekončí jen u přepravy hlíny ve velké korbě, která spolu s přídavnými kolečky ušetří spoustu lidské
námahy a nejedno přejetí běžným malým, jak se v Krkonoších a okolí říká, ,,kortoučem“. Pohodlně se díky Motúčku
přemisťují i velké květináče, přepravky či rašelina. V podzimních dnech se pro změnu využívá na dopravu shrabaného listí.
Často se však najde využití i přímo v domácnosti – doprava cihel, dlaždic, větví, odpadu – vše zvládá s náležitou
elegancí pohybu a celé rodině tak ulehčuje domácí zahradní práce. Ovládání je tak jednoduché, že se i náš pětiletý
vnuk vždy těší na chvíli, kdy se pod dozorem dospělých opět pokusí tento pro něho záhadně velký a tolik přínosný
stroj ovládat a otočit jím.
příbuzným. Bratr synova tchána tak už druhým rokem nedá na výhody Motúčka taktéž dopustit a v kopcovitém

terénu Liberce se nechává vždy ze své zahrady domů spíše dovézt, než že by sám musel nějaké kolečko tlačit.
Motúčko mi tak na zkušenosti mých příbuzných opět potvrdilo, že je úžasným pomocníkem, který ulehčuje lidem
práci. Jsem moc ráda, že právě naše firma mu pomohla na svět a s úspěchem ho produkuje a zdokonaluje dál.
Hana Luxová, servis

Jaká je budoucnost spotřebičů značky BRAVO?
Mnohé z vás určitě někdy napadla otázka, jak dlouho se ještě naše značka BRAVO udrží na česko-slovenském trhu.
Tuto otázku si kladu samozřejmě také. Vždyť v dnešní době stále rostoucích prodejů přes internet, době, kdy se
velcí hráči navzájem skupují ( Datart byl koupen firmou HP Tronic, která vlastní mimo jiné i internetovou Kasu ),
kdy se nové elektroprodejny otvírají většinou pouze v nových obchodních centrech, ale vlastní je jen ti velcí hráči.
No a navíc si většina hypermarketů ( Tesco, Hypernova ) a diskontů ( Lidl, PennyMarket… ) dováží elektrospotřebiče
pod svými značkami. Jak přes to všechno, kdy nedodáváme ani do hypermarketů, ani do velkých e-shopů (Mall,
Kasa, Alza ), můžeme přežít a mít nějakou budoucnost?
A já si stále myslím, že můžeme.
Je to o kvalitních obchodních zástupcích, kteří jsou oddaní naší značce, kteří jsou pro naše zákazníky partnerem a
rádcem, a ne pouze cesťákem, který chce mermomocí něco prodat. Vždy musí platit to, že pokud něco slíbí, tak to
také splní. Je to také o tom, že našim zákazníkům zajistíme potřebnou marži a nepodrážíme je tím, že naše výrobky
najdou na internetu a nebo v sousední prodejně za mnohem nižší cenu. A v neposlední řadě je to o novinkách,
kdy je nutné přicházet stále s něčím novým, ať už se jedná o obměnu sortimentu a nebo výrobky, které jsme zatím
neprodávali. Vždyť jenom v právě končícím roce 2018 jsme uvedli na trh 59 novinek (pro informaci v sortimentu
máme okolo 500 položek).
Budoucnost ukáže, zda se mýlím, či nikoliv, ale pokud se na to podívám z pohledu ekonoma, tak mi dosažená čísla
zatím dávají za pravdu. Obrat se zvyšuje meziročně cca o 5% a s tím koresponduje i zisk. A vypadá to tak, že i v
letošním roce to dopadne podobně.
Zveme Vás do naší podnikové prodejny BRAVOSPOTŘEBIČE a také do prodejny PAPÍRNICTVÍ.
Petr Bodlák

Jak si čertice pro pana Bodláka přišla.
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Svět kupředu - Jablonští krok zpátky

From: Kvido Štěpánek [mailto:stepanek@isolit-bravo.cz]
Sent: Tuesday, December 04, 2018 10:00 AM
To: Jablonští běžci
Subject: 72. ročník Memoriálu Quida Štěpánka na Maláku
Milí přátelé,
Zdravím.
Jak jsem se od Tomáše minulý týden dozvěděl, rozhodli jste se pro přesun Memoriálu zpět na Malák. Tedy nevím,
kdo se přesně rozhodl a zda se o věci, jak bych v demokratickém systému předpokládal, nějak hlasovalo. Každopádně jsem k rozhodování ani hlasování přizván nebyl, což mě mrzí. Kdybych totiž se svým konzistentním názorem
– že Memoriál má být ve městě a městem – prohrál v čestném demokratickém sportovním souboji, smířil bych se s
tím lépe. Takhle mám pocit pachuti.
Dlouho doutnající spor dvou pojetí Memoriálu – fundamentalisté ho chápou jako ryze sportovní akci pro běžce,
zatímco já, a snad i někteří další, ho chápeme jako společenskou akci – se tedy nějak urychleně
v zákulisí vyřešil ve prospěch fundamentalistů, kteří týdně naběhají sto dvacet a ještě říkají, že to je málo a že nemají
formu.
Nemyslím si, že by to bylo pro Memoriál dobré.
Tolik tedy můj názor.
S přátelským pozdravem,
Kvido Štěpánek
602 453 157

Děti při závodech na Jablonském náměstí.

Tak tato a podobné fotky už budou jenom
minulostí. Zákulisním rozhodnutím se memoriál Quido Štěpánka stěhuje opět na Malák.
Pozn. redakce
Jedna z mála akcí, která dokáže úplně zaplnit náměstí.

Mateřská škola - Jablonské nábřeží
V průběhu letních měsíců jste si určitě povšimli, že pracovníci údržby z Isolitu – Bravo, spol. s r.o. opravují budovu
Mateřské školy, Jablonské nábřeží, Jablonné nad Orlicí. Objekt, ve kterém školka sídlí, je majetkem Isolitu – Bravo.
Jako správní hospodáři se musíme o něj starat, i když ho pronajímáme Městu Jablonné nad Orlicí.
Ve školce byly provedeny úpravy: demontáž dřevěného obložení místností, osekání omítek zasažených vlhkostí,
provedení chemické izolace obvodových stěn, to vše včetně úklidu a následného vymalování. Dále byly provedeny
drenáže základů, úprava zámkové dlažby před vchodem a podél zdi, nátěr fasády.
Veškeré práce zajišťoval a organizoval vedoucí údržby pan Tomáš Kubíček. Pracovníci údržby odpracovali celkem
262,50 hod. Náklady na opravu byly ve výši 223 tis. Kč a vše hradila, jak je výše uvedeno, a zajišťovala firma Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jana Blašková

Foto uvnitř školky před rekonstrukcí.

Foto školky po rekonstrukci.
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Poděkování za opravu školky

Dobrý den, pane řediteli.
Velice Vám děkuji za celý kolektiv zaměstnanců MŠ, ale i za děti, které se po prázdninách vrátily do opravené školky,
za vstřícnost a finanční pomoc při opravách školky, která si už vzhledem k svému věku o opravy sama říká.Dovoluji
si poslat malý článek a dvě ilustrační fotografie do vašeho Občasníku.
Přeji klidné podzimní dny.
S pozdravem.
Křičenská Pavla
Na odloučeném pracovišti MŠ Hradisková v Nábřežní školce
byl zahájen školní rok 2018 – 2019 v ,,novém“
Koncem školního roku 2017 – 18 (červenec a srpen) byla naše Nábřežní školka (sídlící v budově, která je majetkem
firmy Isolit-Bravo, spol. s. r. o.) bez dětského smíchu a halasu. Vystřídaly ho zvuky sbíječek, vrtaček, kladiv, pilek a
dalších nástrojů, bez kterých by šikovné ruce řemeslníků a dělníků měly mnohem těžší práci.
Budova, ve které školka sídlí, není nejmladší a jako každý stárnoucí člověk potřebuje údržbu.
Kompletní domluvu s p. ředitelem firmy Isolit-Bravo, spol. s. r. o., Ing. Kvido Štěpánkem, s firmami a odborníky,
kteří se na opravných pracích podíleli, zvládl na výbornou pan Tomáš Kubíček. Veškerá organizace a harmonogram
prací klapla podle plánu.
S přípravou budovy před nástupem řemeslníků velice ochotně pomohli tatínkové dětí, které chodí do školky. Pánové
Michal Filip, Roman Harag, Lukáš Novák, Petr Novák, Martin Pavlíček, Jiří Tatai. Odšroubovali skříně, police, regály,
odnosili těžké krabice s hračkami a různými pomůckami do prvního patra školky, kde žádné práce neprobíhaly. Vše,
co vystěhovali, pak po ukončení zednických a malířských prací společnými silami našroubovali a nanosili na svá
místa. Za tuto ohromnou pomoc jim patří velký dík, odvedli poctivý kus práce.
V budově byly provedeny následující úpravy: demontáž a úklid dřevěného obložení z místností, osekání a úklid
omítek zasažených vlhkostí, provedení chemické izolace obvodových stěn plus drenáže základů a následná oprava
omítek, úprava zámkové dlažby před vchodem a podél zdi k brance do zahrady, nátěr fasády budovy směrem k řece
Orlici a na závěr vymalování vnitřních stěn v místnostech, kde se prováděly opravy.
Práce to byla nelehká, obtížná. Se spoustou činností si lehce poradili zaměstnanci již zmíněné firmy ze střediska
údržby, pánové Jiří Mrázek a Jiří Kopecký. Kdykoliv jsme se na ně s čímkoliv obrátili, tak s ochotou a samozřejmě
s vědomím pana Kubíčka, nikdy neřekli ne a vždy
vyhověli. Stavební práce provedla firma Stagemax.
Velká část provedených oprav není v současné chvíli na první pohled viditelná. Přehlédnout ovšem
nelze, jak se celá budova prosvětlila. Školka se jakoby zvětšila.
Veškeré náklady spojené s provedenými pracemi
finančně zajistila firma Isolit-Bravo, spol. s. r. o.,
v čele s panem ředitelem Ing. Kvidem Štěpánkem,
kterému patří naše velké poděkování.
Za MŠ Hradisková,
odloučené pracoviště
Jablonské nábřeží
Křičenská Pavla

Pohled na školku z IB.

LESK A BÍDA ČESKOSLOVENSKA
JAK SE ŽILO ZA PRVNÍ REPUBLIKY ?
Za Masaryka bylo nejlépe!
Slovní spojení, které se traduje desítky let. Ženy jsou dámami, muži gentlemany. Lidé jsou svobodní, šťastní a hrdí
na to, že jsou Čechy. Republika vzkvétá, hospodářství je na skvělé úrovni a jako nezávislý stát si vydobude své
postavení ve světě. Jak ale pod pozlátkem horních vrstev žijí obyčejní lidé?
České země získají do své samostatnosti 60-70% průmyslu z bývalého Rakousko-Uherska. Bohužel ale nový stát
Evropy přijde o hospodářské vztahy s jinými zeměmi, a tak se zboží Made in Czechoslovakia musí na zahraničním
trhu znovu prosadit. Díky kvalitě a nízkým cenám výrobků se to brzy podaří.
Na absolutní špici se u nás drží strojírenský průmysl, a to hlavně díky plzeňské Škodovce. Nepokulhávají ani další
odvětví. Sklářský a porcelánový průmysl navazuje na tradici z 18.a19.století. Z chemického průmyslu vzejde fyzik a
chemik Jaroslav Heyrovský / 1890-1967/, který se stane držitelem Nobelovy ceny. Obuvnický průmysl drží na špici
Tomáš Baťa /1876-1932/, který vyrábí levnou obuv pro široké vrstvy obyvatelstva. Dobré jméno v zahraničí má taky
plzeňský Prazdroj.
Československo čítá k roku 1930 14 730 000 lidí. Z 65% jsou to Češi a Slováci, z 23% Němci, dále pak Maďaři, Poláci,
Rusové či Ukrajinci. Česká společnost si zachovává venkovský a maloměstský charakter.
V zaměstnání tvoří nejpočetnější skupinu dělníci, jichž je více než polovina populace ČSR. Druhou největší skupinu
zastupují drobní a střední rolníci. Pod 10% populace spadají řemeslníci, živnostníci a státní zaměstnanci. Dále to
jsou podnikatelé, statkáři, manažeři nebo vysoce postavení státní úředníci. Svobodná povolání pak provozuje půl
procenta obyvatel.
Nejvyšší životní úroveň obyvatelstva je v Praze a v Čechách vůbec. Bohaté regiony jsou i na jižní a střední Moravě.
K nejzaostalejším částem patří Podkarpatská Rus, kde vládne bída a hlad. V ČSR jsou stále velké rozdíly mezi bohatými a chudými lidmi, mezi vyšší a nižší vrstvou. Příslušnost ke společenské třídě se projevuje jak v oblečení, tak
hlavně v bydlení. Obyčejný dělník se svým platem jen tak tak uživí sebe a svou rodinu. Do roku 1925 nemá ani právo
na placenou dovolenou. Potom má nárok na 6 a 8 dnů placeného volna na rok.
V důsledku hospodářského vývoje a stabilizace začínajícího státu se mzdy stále měnily. Čísla se také lišila jak v každé
oblasti státu, tak i v závislosti na rozdílu podniku, pohlaví či věku. V Praze byly mzdy u stejných kategorií pracovníků zpravidla vyšší než na venkově nebo v menších městech.
Týdenní mzda v Praze na začátku 20.let u odborného dělníka v kovoprůmyslu byla zhruba 270 Kč, pomocný dělník
si vydělal kolem 240 Kč. Ve stavebnictví má odborný dělník 245 Kč týdně a pomocný dělník 175 Kč. Hůře je na tom
textilní průmysl – týdenní mzdy mistrů jsou kolem 300 Kč, odborný dělník si vydělá 185 Kč a pomocný dělník 152
Kč. Ženy, které pracují převážně v lehkém průmyslu, jsou na tom ještě hůř. Mistrová v textilce má 200 Kč na týden,
odborná dělnice 145 Kč a pomocná pouhých 100 Kč. V obchodě se vyplácí mzda měsíčně. Prodavač vydělá 600 Kč
měsíčně, účetní má 1 200 – 1 500 Kč.
Cena zboží se rok od roku a také místo od místa liší. V centru města je zboží většinou dražší než na okraji, protože
tam chodí nakupovat vyšší třída. V Praze na začátku 20.let stojí litr mléka 3,30 Kč a stejné množství piva 3,20 Kč.
Kilo pšeničné mouky je za 8,45 Kč, vepřové maso stojí 23 Kč za kilo a stejně tak salám. Kilo másla vyjde na 48,80 Kč,
proti tomu kilo margarínu je za 27 Kč.Pánské boty se dají pořídit za 210 Kč, dámské za 195 Kč. Za lístek do divadla se
zaplatilo 10 Kč. Pánský sestřih u holiče stál 4 Kč.
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Srovnání života lidí za první republiky a dnes je téměř nemožné. Změnil se okruh osobní spotřeby, základní spotřební koš obyvatel i životnost výrobků. V ČSR najdeme běžně ve spotřebním koši petrolej, protože elektřina ještě není
úplnou samozřejmostí. Proti tomu zde nenajdeme výrobky, které určují životní standard dnes , jako je např. pračka,
lednička, televizor…
Lidé žili skromněji a byli zvyklí tvrdě pracovat. Byli hrdí, že jsou Češi, a v zásadě byli spokojení. Byli svobodní, většina měla kde bydlet, kde pracovat a co jíst…
Ve světě bylo Československo považováno za 10. ekonomicky nejsilnější zemi i díky Rašínovým měnovým reformám.
Problémy přicházejí s celosvětovou hospodářskou krizí ve 30.letech, která bolestivě zasáhne první republiku /
nezaměstnanost 5% = 738 000 lidí/. Po krizi už hospodářský vývoj ČSR za vyspělými zeměmi zaostával.
Dalším hřebíkem do rakve byl nástup A.Hitlera v sousedním Německu., kvůli němuž se probouzejí čeští Němci se
svými protistátními náladami.
Druhá světová válka už číhá za dveřmi a s ní i konec první republiky…
Podle časopisu EPOCHA 23/2018, str.4, 5

Českoslovenští vojáci v první světové válce.

Alena Šafářová

100 let od ukončení 1.světové války
Po červencovém / 28.7./ rozpoutání války mezi Rakousko-Uherskem a Srbskem v roce 1914se rychle rozšiřoval počet
těch, kteří prahli po boji.
Na stranu Srbska se okamžitě postavilo Rusko. Habsburskou monarchii podpořilo Německo, které vypovědělo válku
Rusku a zároveň napadlo Belgii a Francii. Na to se do války podle dohodové smlouvy s Francií a Ruskem zapojila
Velká Británie. K jádru válčících bloků se pak přidávaly další evropské a mimoevropské země.
Na podzim roku 1914 se bojující seskupení v podstatě stabilizovala.
Hlavní příčinou války byly rozpory mezi mocenskými bloky – Dohodou a Trojspolkem – které zostřovala konfrontační politika Německa. Proto šlo o válku dobyvačnou, která mohla buď potvrdit předválečný status quo, nebo
rozložením sil na obchodních trzích a v koloniích řádně zamíchat.
O válce se rozhodovalo na čtyřech bojištích, kde se „boje“ většinou odehrávaly v zákopech / zákopová válka/ a za
překážkami z ostnatého drátu.
Prvním bojištěm bylo Srbsko, které se dobře proti Rakousku – Uhersku drželo do doby, než se proti němu postavilo i Bulharsko.
Druhým válčištěm se stala jižní fronta po vstupu Itálie do války v roce 1915 na straně Dohody.
Třetí oblast střetnutí ležela na východě, kde bojovala většina Čechů v rakousko-uherské armádě po boku Němců.
Rusko útočilo obrovskými početními stavy svého vojska, takže zatlačilo i lépe vyzbrojené protivníky Němce od
svých hranic a Rakušany až ke Krakovu. Rusové se ale museli brzy stáhnout a fronta zůstala od roku 1917 v klidu,
neboť ruská vojska byla rozložena domácí revolucí / VŘSR/.
Nejhorší boje probíhaly na čtvrté, západní frontě. S Francouzi, Brity a od roku 1917 také s Američany tu bojovali především Němci, kteří přes Lucembursko a neutrální Belgii obchvatem napadli Francii a dostali se až k řece
Marně. Od ní za velkých ztrát na bojištích v okolí Verdunu, na řece Sommě a u města Ypres byli zatlačeni zpět.
Obě strany se snažily zákopové boje rozhodnout za pomoci moderní techniky. Britové na Sommě poprvé nasadili
tanky. Němci u Ypres použili otravný plyn, na mořích ponorky, potápějící bez výběru i obchodní lodě, a ve vzduchu řiditelné Zeppeliny i první letadla.
Dlouho však nebylo rozhodnuto. Němci po úspěších na východě se pokusili prorazit linii Dohody, avšak ztroskotali
a spojenecký protiúder byl vítězný.
V magické datum 11.11.1918 v 11 hod. bylo ve vlakovém vagónu u francouzského města Compiegne podepsáno
příměří mezi vítěznými Spojenci – Dohodou – a císařským Německem / císařem Vilém II./
Válku uzavřela mírová konference ve Versailles v letech 1919 – 1920.
Dohodové státy: Srbsko, Rusko, Itálie, Francie, Velká Británie , Skotsko, USA / na zač.války zmobilizovaly
14,1 mil.vojáků, v průběhu války jich bylo 42,2 mil./
Trojspolek-Centrální mocnosti: Rakousko-Uhersko, Německo, Bulharsko, Turecko / mobilizovaly
v počtu 7,9 mil.vojáků,v průběhu války 22,9 mil./
Válka si vyžádala 9 mil.životů vojáků, dalších 21 mil. bylo zraněno.Na důsledky války, hladomoru a nemocí zemřelo
5 mil.civilistů.
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Z Jablonného n.O. bylo v průběhu let 1914-1917 odvedeno 203 branců,kteří většinou nastoupili vojenskou službu
nebo byli přiděleni do válečně důležité výroby .
Obyvatelé skupovali zboží, byl zaveden přídělový systém a potravinové lístky. Koncem roku 1916 do sbírky předmětů z barevných kovů padly za oběť tři kostelní zvony.
1.světová válka si vyžádala mezi jablonskými občany 31 obětí, což představovalo téměř 2% předválečného sta vu
obyvatel města.

Památce jablonských obětí 1. světové války
Šafář Josef, legionář,		
Doleček František		
Filip Josef			
Filip Josef			
Filip Václav			
Filip Václav			
Hajský Ladislav		
Hanzlíček Fabián		
Koblížek Josef		
Kornyei Alois		
Krása Maxmilián		
Krčmář Karel			
Krejčí Vendelín		
Kryštofek Titus		
Křivohlávek Emil		
Kylar Josef			
Kylar Karel			
Musílek Josef			
Novotný Antonín		
Pauk Karel			
Richter Bohumil		
Richter František		
Rubek Václav			
Rubek Vilém			
Skalický Alois			
Stejskal Jan			
Šolc Josef			
Šťovíček Petr			
Urban František		
Vašíček Jaroslav		
Vychytil Karel		
Žižka Bohuslav		

* 1888		
* 1886		
* 1884		
* 1885		
* 1890		
* 1891		
* 1894		
* 1874		
* 1885		
* 1876		
* 1896		
* 1875		
* 1889		
* 1898		
* 1873		
* 1889		
* 1886		
* 1884		
* 1886		
* 1899		
* 1889		
* 1892		
* 1872		
* 1884		
* 1892		
* 1881		
* 1894		
* 1897		
* 1889		
* 1882		
* 1900		
* 1896		

† na Slovensku
† 1915 v Karpatech
† 1915 na Soči
† 1916 v Kapošváru
† 1915 v Haliči
od 1916 nezvěstný
† 1918 na italské frontě
† 1915 ve Slavonii
od 1915 nezvěstný
† 1914 v Ostřihomě
† 1916 na ruské frontě
† 1915 na ruské frontě
† 1917 na italské frontě
† 1917 v Makedonii
† v Karpatech
† 1916 v Tullnu
† 1916 nezvěstný
† 1915 na ruské frontě
† 1914 na ruské frontě
† 1918 na Piavě
† 1914 v Haliči
† 1918 v Tyrolích
† 1917 v Kyralihidě
† 1917 v Albánii
† 1914 v Srbsku
† 1915 v Karpatech
od 1914 nezvěstný
od 1916 nezvěstný
† 1917 v Mukačevě
† 1915 na italské frontě
† 1918 na italské frontě
† 1915 na italské frontě

MY ŽIVOT ZTRATILI, VY NÁRODU JEJ DEJTE!!!
Alena Šafářová

ZROZENÍ STÁTU
V Občasníku 1/2018 / str.48/ jsme mezi osudové osmičky české historie zařadili Vznik Československé republiky.
Rakousko-Uhersko se nezadržitelně rozpadalo a ani císařský manifest, který sliboval federativní uspořádáni monarchie, nemohl už lavinu protestů zastavit.
18.10.1918 TGM jménem prozatímní československé vlády proklamoval ve Washingtonské deklaraci nezávislé
Československo jako demokratickou republiku.
28.10.1918 začala v Ženevě schůzka představitelů domácího Národního výboru v čele s K.Kramářem se zahraniční
Národní radou československou, vedenou E.Benešem. V týž den však před 10.hodinou dopoledne vyťukal telegraf
v Praze zprávu, že Rakousko-Uhersko přijalo nové podmínky prezidenta USA Wilsona, který prohlásil, že pouhá
autonomie pro ujařmené národy nestačí.
Rázem vypukla spontánní manifestace Pražanů. Po celém městě zavlály červenobílé prapory, z úřadů byli strháváni
černí rakouští orlové, nenáviděné symboly staré monarchie. Do čela nekrvavého povstání se postavili zbývající členové Národního výboru, kteří vešli do dějin jako „mužové 28.října“ – Ant.Švehla, Al.Rašín, Frant.Soukup, Jiří
Stříbrný, Vavro Šrobár. Uprostřed nadšených davů proklamovali nezávislost našeho státu.
Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutečností. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kulturních států…
Praze a v ostatních městech lid jásal, na frontě však stále ještě padaly výstřely. Rakousko-Uhersko kapitulovalo
3.11.1918, Německo dokonce až 11.11.1918.
K vyhlášení samostatné ČSR došlo 28.10.1918 v Obecním domě v Praze. Tam se konalo i první zasedání nové vlády.
O dva dny později – 30.10.1918 - vydala nově ustavená Slovenská národní rada Martinskou deklaraci, kterou se
Slováci přihlásili k právu na sebeurčení pro česko-slovenský národ.
Tak se zformoval nezávislý československý stát, k němuž byla na základě mírových jednání v Paříži i podle přání
obyvatel připojena Podkarpatská Rus.
Na svém prvním zasedání 14.11.1918 Národní shromáždění jednomyslně sesadilo Habsburky, provolalo republiku a
prvním prezidentem zvolilo TGM. V čele vlády pak stanul K.Kramář.
Pro zájemce: Vyhlášení samostatnosti v Jablonném v roce 1918
viz. publikace Jablonné nad Orlicí – 100.výročí povýšení na město císařem Františkem Josefem I., Město Jablonné
n.O., 1.vydání 2006, str.37
Alena Šafářová

Československá republika - 1918.
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CESTY OSUDU

Můj otec Josef Kuneš pracoval od r.1952 do r.1984 v jablonské Tesle jako vývojář.
O deset let později nastoupil na místo jeho kolegy a také vývojáře Jan Kožnar – otec našeho vývojáře Honzy Kožnara.
Společně mají na svém kontě mnoho tzv. zlepšováků a originálních řešení, dnes bychom řekli vynálezů. Za mnohé
zde uvést speciální automatické zařízení na cínování vývodů destičkových kondenzátorů, tzv. „pajamat“. Dalším
převratným zařízením byl „třídicí automat“ na vysekané destičky z přírodní slídy, které tento stroj dokázal vytřídit z
nasypané hromádky do několika krabiček podle jejich tloušťky. Tento stroj byl dlouho uváděn v učebnicích automatizace pro střední školy jako příklad počátků automatizace v tehdejším Československu. Nutno podotknout, že to
byla doba diod, tranzistorů a elektronek. Dodnes v elektrikářské dílně mého otce (která od jeho smrti v r. 2007 zůstala téměř nezměněna) visí na zdi zarámovaný Řád práce podepsaný tehdejším prezidentem Antonínem Novotným.
Přešla léta a do Isolitu - Bravo po strukturálních změnách převratu 1989 nastoupil na místo vývojového
pracovníka Jan Kožnar, syn již zmíněného Jana Kožnara seniora.
Přešla další léta a bez jakékoliv příčinné souvislosti byl do Isolitu - Bravo přijat do funkce vývojáře Pavel
Kuneš, syn zmíněného Josefa Kuneše.
A tak po létech zaujali synové, kteří se do té doby neznali, pozice svých otců. Náhoda?
Já i Honza máme syny a cesty osudu jsou nevyzpytatelné…
Pavel Kuneš

Ing. Pavel Kuneš při pohledu do své budoucnosti.

Jablonská fara čp.1 a jablonští faráři
autor: Pavel Kalous, Mlýnská 545, Jablonné n.O.
Důležitou roli při rozvoji našeho města sehrála římskokatolická církev. Její představitelé v našem městě vždy byli
vážení a respektovaní.
Historie samostatné jablonské farnosti se začala psát 10.července 1663, kdy byla obec Jablony vyčleněna z obce oustecké a její figulární kostel byl povýšen na farní kostel (společně s tím byla při farnosti zřízena škola).
Za povýšením stála i snaha rodu Lichtenštejnů (kníže Karel Eusebius z Lichtenštejna) vymýtit posled-ní zbytky
reformačního hnutí ze svého panství.
Původní farností byl dřevěný domek, ke kterému byly v roce 1685 přikoupeny dvě sousední zahrady. Se stavbou
farní budovy a kostela bylo započato až v roce 1725 a plány vypracoval lichtenštejský dvorní stavitel Kristián Auer z
Olomouce.
Připomeňme si jména jablonských farářů: Jan Wáclav Javůrek (1666 – 1685), Pavel Antonín Appel (1685 – 1703),
Antonín Krška (1703 – 1709), David František Jimrich (1709 – 1714), Kristián Karel Schüpplen (1714 – 1722), František
Karel Štučka (1722 – 1734), František Antonín Pečený (1734 – 1747), Kasparus Kašpar (1747 – 1776), Engelbert Nágl
(1776 – 1779), Jan Kašpar Feder (1779 – 1797), Jan Andres (1797 – 1799), Jan Skalický (1800 – 1824), František Xaver
Štanzl (1824 – 1843), Jiří Lipavský (1844 – 1857).
Společně se správou duchovního života bylo při farní budově menší hospo-dářství. Ve sčítacích arších tak najdeme
nejen jména farářů, ale i jména hospo-dyní, služek, děveček a nádeníků.
Při sčítaní lidu v roce 1869 je jako hlavní správce farnosti uveden místní farář Josef Lukesle.
Josef Anton Lukesle se narodil 21. října 1816 v Litomyšli. Gymnaziální a filozofické vzdělání absolvoval v rodném městě, další vzdělání se mu dostalo v královéhradeckém alumnátu (internátu). Na kněze byl vysvěcen od
17.královéhradeckého biskupa jeho excelence Karla Boromejského Hanla z Kirchtreu 25.července 1840.
Předtím, než byl jmenován v roce 1858 jablonským farářem, působil jako kaplan v Libicích u Chotěboře. V roce 1842
byl jmenován kooperátorem v Německých Heřmanicích a v roce 1854 měl na starost farnost v Ostrově. Farářem v
Ně-meckých Heřmanicích byl jmenován v roce 1855.
Po penzionování faráře P.Jiřího Lipavského (1.listopad 1857) byl 7.dubna 1858 jmenován novým farářem v Jablonném nad Orlicí. Svého úřadu se ujal 1.května
a 16.května na svátek Jana Nepomuckého byl od lanškrounského velebného biskupského vikáře a faráře v Lichkově
Václava Jansy v přítomnosti zástupců knížecího lichtenštejnského patronátu a velkého počtu kněžských spolubratří
kanonicky uveden.
V novém působišti získal díky svému vzdělání rychle autoritu a byl až do své smrti 15.července 1880 váženým měšťanem.
Společně s místním farářem je při sčítaní lidu z roku 1869 uveden kaplan Jan Dostálek.
Jan Dostálek se narodil 7.května 1833 v Hnátnici, na kněze byl vysvěcen 25.července 1858. Dříve působil jako kaplan
v Červené Vodě, jako kooperátor ve Výprachticích a administrátor v Heřmanicích. Na podzim roku 1866 byl ustanoven jako kooperátor na farnost v našem městě. V únoru 1872 byl jmeno-ván administrátorem a správcem farnosti v
Žichlínku. Zemřel jako farář v Rudolticích.
Ještě před Janem Dostálkem na naší farnosti pomáhali se správou duchovního života tito kooperátoři – P.Antonín
Frodl, P. Josef Mucha, P.František Pod-hajský.
Antonín Frodl se narodil 31.prosince 1834 v Dolní Dobrouči. Na kněze byl vysvěcen 25.července 1858. V srpnu 1859
byl jako kooperátor ustanoven na farnost v Jablonném nad Orlicí. 1.dubna 1862 byl jmenován biskupskou konzistoří zatímním ředitelem a katechetou na nižší reálce a hlavní škole v Lanškrou-ně. Na farnost v našem městě se
vrátil v říjnu 1862 a působil tu až do září 1865, kdy byl povolán Jeho Excelencí panem biskupem Karlem Handlem do
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Hradce Králové (profesor dogmatiky na teologickém ústavu).
Josef Mucha se narodil 7.května 1827 v Solnici a na kněze byl vysvěcen 26.července 1852. Před příchodem na naši
farnost působil jako kooperátor v Kunvaldě a administrátor farnosti v Bystřeci. 1.dubna 1862 byl ustanoven na naši
farnost jako kooperátor a na podzim téhož roku odešel jako kaplan na farnost do Dvora Králové.
František Podhajský se narodil 23.října v Chrudimi. Na kněze byl vysvěcen 25.července 1863. Dříve působil
jako pomocný kněz na farnosti v Holicích a v Ostřetíně. Na podzim roku 1866 byl na vlastní žádost přeložen jako
kaplan do České Třebové.
Po odchodu Jana Dostálka jsou ve farní kronice uvedeni jako kooperátoři na naší farnosti P.Adolf Scharfenberger,
P.Jan Nosek a P.Bohuslav Neumann.
Adolf Scharfenberger se narodil 4.dubna 1835 v Solnici. Na kněze byl vysvěcen 25.července 1860. Dříve působil
jako kaplan v Sudslavi, jako pomocný kněz v Hnátnici a jako kooperátor ve Výprachticích. 15.února 1872 byl ustanoven kooperátorem farnosti v našem městě. 1.června 1875 se stal administrátorem farnosti v Bystřeci.
Jan Nosek se narodil 12.srpna 1848 v Nové Vsi u Jičína. Na kněze byl vysvěcen 12.července 1874. Před příchodem
na naši farnost působil jako kaplan v Nekoři. 3.června 1875 byl jmenován kooperátorem farnosti v Jablonném nad
Orlicí, ale již v říjnu se vrátil jako administrátor farnosti do Nekoře.
Bohuslav Neumann se narodil 8.prosince 1849 v Libštátu. Na kněze byl vysvěcen 12.července 1874. Dříve působil
jako kaplan na farnosti v Mladkově. Od října 1875 byl kooperátorem farnosti v našem městě. Po smrti faráře Josefa
Lukesleho byl ustanoven administrátorem farnosti. Ve sčítacím archu z roku 1880 mu s duchovní prací na farnosti pomáhal kaplan Jan Tvrdý. Později byl Bohuslav Neumann jmenován gymnasijním katechetou v Německém
Brodě.
Až v roce 1885 byl farářem v našem městě ustanoven Jan Křivohlávek. Jan Křivohlávek se narodil 10.srpna 1833
v obci Bystřec. Na kněze byl vysvěcen v roce 1861. Od roku 1879 byl administrátorem farnosti v Žichlínku. O jeho
osobě máme jen málo informací. Ve farní kronice je zaznamenána zpráva o jeho nenadálém odchodu z prosince
1904. Ale i z této zprávy lze usuzovat, že byl pro své znalosti váženým občanem nejen ve městě, ale i v blízkém
okolí.
Po smrti Jana Křivohlávka byl administrátorem farnosti jmenován Josef Deyl, bývalý farář v Přepychách. Josef
Deyl se narodil 5.února 1841 ve Vysokém Veselí. Na kněze byl vysvěcen 27.května 1866. V našem městě žil od roku
1900 a vypomáhal farnosti při druhé mši svaté v neděli a o svátcích. Jeho beneficium trvalo do 1.května 1905, kdy
byl na uprázdněné místo faráře jmenován František Sychra. V roce 1913 se Josef Deyl odstěhoval do Kouřimi.
František Sychra se narodil 6.července 1860 ve Velké Řetové čp.10 v rodině rolníka Václava Sychry a jeho ženy
Františky, rozené Taraškové z Hylvát čp.48.
Obecnou školu absolvoval v místě svého narození, dále se vzdělával na privát-ním německém ústavě Jana Böhma
v Hylvátech a c.k.státním vyšším gymnáziu v Litomyšli. Po složení maturity se nechal zapsat na biskupský seminář do Hradce Králové. 11.července 1886 byl v chrámu sv.Ducha v Hradci Králové vysvěcen na kněze od pražského
světícího biskupa Dr.Karla Schwarze.
První mši sloužil v místě svého narození 25.července 1886 na pouť Máří Mag-dalény. Před příchodem na naši
farnost působil jako kooperátor na farnosti Borová u Poličky (1886 – 1888), jako kaplan na děkanství v Ústí nad
Orlicí (1888 – 1891). V průběhu roku 1891 se snažil farními zkouškami získat beneficia na uprázdněných farnostech
v Orličkách, ve Výprachticích a v Čen-kovicích. Dekretem od dvorního knížecího rady Františka Zipfla z 1.dubna
1892 byl dosazen na farnost v Čenkovicích.
Podle vzpomínek pamětníků zapsaných ve farní kronice byl velice oblíben pro svoji přímou a upřímnou povahu.
Na konci roku 1918 odjel na léčení do okresní nemocnice v Hradci Králové. Jeho stav se náhle zhoršil a 8.prosince
1918 zemřel. Poslední odpočinek našel na městském hřbitově v Jablonném nad Orlicí.

Na P. Františka Sychru zavzpomínal ve farní kronice jeho nástupce P.Václav Sokol: „Pro svou přímou, upřímnou povahu, bezúhonný charakter a zejména svou rázovitost byl oblíben u všech kněží traktu lanškrounského. Bez ohledu řekl
každému i úřadům ať církevním, ať světským své mínění, třeba že tím narazil. Byl sběratelem všeho. Vše měl originální
a jednoduché. Milovníkem jsa knih, papíru, ceníku, adres, psaní, měl stohy tiskovin, písemností českých i německých.
Maje dobrou paměť a sedě neustále v záplavě papíru, dovedl v neludném pořádku vše nalézti.“
Po smrti faráře Františka Sychry spravoval farnost v Jablonném nad Orlicí zdejší rodák a bývalý farář ve Výprachticích
Josef Neškudla. Až na vánoční svátky 1918 byl jmenován administrátorem zdejší farnosti Bohumil May.

Fara.
Bohumil May se narodil 6.května 1877 v Českém Herálci a na kněze byl vysvě-cen 25.července 1900 v Hradci Králové.
Do našeho města přišel z Hnátnice, kde spravoval jako administrátor tamní farnost. Farnost v našem městě spravoval půl roku a poté byl jmenován administrátorem farnosti ve Voděradech. Později byl administrátorem a farářem
v Sopotech.
1.července 1919 převzal správu jablonské farnosti nově jmenovaný farář Václav Sokol.
Václav Sokol se narodil 15.dubna 1872 v Řepníkách čp.5 v rodině Jana Sokola a jeho ženy Františky, rozené Hromádkové. Po ukončení obecné školy nastoupil na gymnázium ve Vysokém Mýtě, které absolvoval s vyznamenáním.
Na kněze byl vysvěcen společně se svým bratrem Janem od 19.králo-véhradeckého biskupa prof. Edvarda Jana
Nepomuka Brynycha 25.července 1895. Před příchodem na farnost v našem městě působil jako kaplan v Týnci nad
Labem, v České Třebové , v Ústí nad Orlicí a jako administrátor na farnostech v Ústí nad Orlicí, v Čermné, v Rudolticích a v Čenkovicích. V únoru 1909 byl jmenován farářem v Čenkovicích, v červenci 1916 byl jmenován děkanem v
České Třebové.
Na svého strýce vzpomínal v článku „O tátově facce a o kamelkách“ vysoko-školský profesor a filozof Jan Sokol.
„Strýček byl z chalupy, za mlada na faře ještě hospodařili a i potom se dobře vyznal, takže místní lidé si k němu pro
radu chodili a on zase chodil mezi ně a komentoval, jak a co dělat na poli, jak ve stodole, ve chlívě. Strýc byl venkovský
člověk a nechápal , co to je „jezdit na dovolenou. Když někde žiješ , říkal, tak buď se ti tam líbí, a proč bys jezdil na
dovolenou, a když se ti tam nelíbí, tak se odstěhuj někam jinam.“
Na podzim 1947 se Václav Sokol rozhodl zažádat o penzi. Zároveň rezignoval na všechny své funkce ve veřejné
správě. 7.listopadu 1948 se rozloučil za velkého zájmu veřejnosti při figulární mši s věřícími a farností, kde působil
29 let a 4 měsíce. Posledních 12 let prožil Václav Sokol na farnosti ve Vysokém Mýtě.
Václav Sokol zemřel 9.července 1960 ve Vysokém Mýtě ve věku 88 let. Poslední odpočinek našel v rodinném hrobě
na hřbitově ve Vysokém Mýtě.
Po odchodu Václava Sokola byl administrátorem farnosti v našem městě ustanoven Jan Mokrý, kaplan v Kyšperku,
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a spravoval ji od 15.listopadu 1948 do 15.listopadu 1949, kdy byl duchovním správcem naší farnosti jmenován P.Vladimír Hájek.
Vladimír Hájek se narodil 23. července 1910 v Horní Cerekvi v rodině řezníka Františka Hájka a jeho ženy Julie,
rozené Tomkové z obce Hodice.
Obecnou a měšťanskou školu absolvoval v Horní Cerekvi, dále se vzdělával na Jirsíkově gymnáziu v Českých Budějovicích. Po maturitě se nechal zapsat na studia na bohoslovecké fakultě v Hradci Králové.
29. června 1937 přijal kněžské svěcení v Hradci Králové od Jeho Excelence Mořice Píchy. Dříve působil na farnostech
v Novém Hrádku, Samšině, Ostruž-né, v Lochenicích, v Křeseticích, v Míčově a v Újezdě u Chocně.
V listopadu 1949 byl jmenován duchovním správcem farnosti v našem městě. 23.prosince 1953 byl zatčen Státní
bezpečností a v následném procesu byl odsouzen na 14 let.
V květnu 1960 byl na amnestii prezidenta republiky Antonína Novotného podmíněně propuštěn. Poté pracoval jako
pomocný dělník na stavbě, v pivovaře, vázal košťata, roznášel poštu a nakonec i jako člen závodní strážní služby.
V roce 1969 se vrátil do duchovní správy, v olomoucké arcidiecézi přijal místo administrátora farnosti v Hradci na
Svitavou.
Vladimír Hájek zemřel 22.prosince 1987 v Hradci nad Svitavou a poslední odpočinek našel v kněžském hrobě v
Jičíně.
Po zatčení faráře Vladimíra Hájka byl od 1.ledna 1954 ustanoven interkalárním administrátorem farnosti P.Jan Mokrý.
Jan Mokrý se narodil 4.srpna 1923 v rodině listonoše Mikuláše Mokrého a jeho ženy Anny v Nížkově č.p.26.
Obecnou a měšťanskou školu navštěvoval v místě svého narození, dále se vzdělával na Arcibiskupském gymnázium
v Praze-Bubenči. Po úspěšně složené maturitě se nechal zapsat na kněžský seminář Královéhradeckého biskupství.
29.června 1947 při slavnosti sv.Petra a Pavla byl vysvěcen biskupem Mořicem Píchou na kněze. Spolu s tím dostal i
dispens / udělení výjimky/ ke svěcení, neboť ještě nedosáhl 24 let.
Prvním působištěm kaplana Jana Mokrého se stal Kyšperk, kde se mu dostalo vřelého přijetí od administrátora
tamní farnosti pátera Karla Šrajbra a děkana Hubálka. Život na farnosti probíhal zcela klidně. Po únoru 1948 se
situace změnila, státní správa se snažila zastrašit představitele církve a omezit jejich vliv na prosté lidi. Páter Šrajbr
při svých kázáních tento stav kritizoval. Jeho promluvy k lidem udělaly na mladého Jana Mokrého velký dojem.
12.prosince 1949 došlo k zatčení P.Karla Šrajbra Státní bezpečností.
Od toho okamžiku převzal veškerou činnost tamní farnosti kaplan Jan Mokrý. V praxi to obnášelo sloužit mši svatou
až čtyřikrát denně, k tomu svatby, pohřby a výuka náboženství…
Od 1.ledna 1951 byl ustanoven administrátorem letohradské farnosti. Šikana státních orgánů pokračovala ve stejné
míře, i nadále musel být při svém jednání velice opatrný. Poté, co mu tajemník pro církevní záležitosti Jan Merta
odňal státní souhlas k výkonu kněžského povolání ,musel nastoupit vojenskou službu u PTP na dole ve Smečně u
Kladna. 14.prosince 1953 byl ze zdravotních důvodů propuštěn do civilu. Následně se rozjel do Hradce Králové na
konzistoř, kde mu krajský tajemník Jan Merta nabídl místo administrátora na faře v Jablonném nad Orlicí od 1.ledna
1954.
Jan Mokrý se tak vrátil na místo, kde již krátce pobýval (1948-49). Další působení na farnosti v našem městě bude
trvat až do roku 1998.
Jeho povaha byla dobrosrdečná, dokázal rozdávat duševní sílu, snažil se člověka utěšit a povzbudit do jeho dalších
kroků v životě. Aniž by to sám chtěl, stala se z něho postupem času osobnost s uznávanou autoritou ve městě. Jeho
kázání při mši svaté byla pověstná svojí hloubkou a poselstvím. Na jeho dobré vlastnosti vzpomínaly jeho „ovečky“
i poté, co opustil jablonskou farnost po dovršení 75 let života.
Samozřejmostí byla jeho účast při svěcení nových zvonů v kostele v roce 1999 a oslava 100 let města v roce 2006, kde
za svoji práci pro farnost a město dostal ocenění čestného občana města.
I když prožil poslední léta v rodném domku v Nížkově, jako by tu stále byl jeho duch, který se usídlil v srdcích všech
lidí, kteří ho poznali.
Každého snad zasáhla zpráva z 12.března 2011, kdy nás navždy opustil páter Jan Mokrý. Při jeho pohřbu 19.března
2011 v Nížkově se s ním rozloučila velká skupinka věřících z Jablonného nad Orlicí jako projev posledního poděkování člověku, kterého si lidé velice vážili - váží.

Po odchodu faráře Jana Mokrého převzal starost o farnost v našem městě Mons.Josef Kajnek, pomocný biskup
královéhradecký.
Mons.Josef Kajnek se narodil 18.dubna v Kutné Hoře. Po studiu na boho-slovecké fakultě v Litoměřicích byl
26.června 1976 v Praze vysvěcen na kněze.
Poté nastoupil jako farní vikář v České Třebové, později byl admistrátorem v Písečné a v Ústí nad Orlicí. V roce 1984
mu byl odňat státní souhlas k výkonu kněžského povolání a navíc byl odsouzen za maření státního dozoru nad
církvemi a náboženskými společnosti na 6 měsíců odnětí svobody podmíněně na 1 rok.
Nové zaměstnání našel u Státních lesů a ve společnosti Metrostav. Po sametové revoluci v roce 1989 se vrátil do
kněžského povolání jako administrátor v Cho-mutovicích u Hořic, v Lázních Bělohrad a v Pardubicích.
V roce 1991 se stal generálním vikářem na královéhradeckém biskupství (jmenován Jeho Excelencí Karlem
Otčenáškem). Při slavnostní mši v chrámu sv. Ducha v Hradci Králové 12.prosince 1992 přijal biskupské svěcení a
zároveň byl ustanoven pomocným biskupem (za biskupské heslo si zvolil větu „In humilitatae servire“ - V pokoře
sloužit).
Na vlastní žádost se v letech 1998 – 2001 vrátil k pastoraci na farnosti v Ja-blonném nad Orlicí a okolí.
V roce 2001 byl ustanoven administrátorem farnosti v Pardubicích. Od roku 1998 vykonává funkci biskupského
vikáře pro duchovní povolání a v České biskupské konferenci dohlíží na práci vězeňských kaplanů.
10.listopadu 2004 byl ustanoven proboštem Katedrální kapituly při chrámu sv. Ducha v Hradci Králové. Od dubna
2010 do května 2011 byl zvolen administrátorem královéhradecké diecéze, poté se stal společně s Mons.Mgr.Josefem
Sochou jejím generálním vikářem.
Po odchodu Mons. Josefa Kajneka na konci roku 2001 byl jmenován novým administrátorem zdejší farnosti P. Mgr.
Pavel Pokorný.
P.Pavel Pokorný se narodil v Městci Králové 16.dubna 1964. V Poděbradech prožil dětská léta a absolvoval základní
vzdělání, dále se učil na SOU spojů v Kolíně. Po vyučení nastoupil jako spojovací mechanik, v letech 1983 – 5 si odbyl
základní vojenskou službu. Po návratu z vojny při práci spojovacího mechanika dálkově vystudoval Střední průmyslovou školu v Kutné hoře. V roce 1989 se nechal zapsat na Teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (I.ročník
studia v Litoměřicích). Po ukončení studia byl v roce 1995 vysvěcen na jáhna. Před příchodem na jablonskou farnost
působil na farnosti v Novém Městě nad Metují (1/2 roku) a v Hradci Králové (6 let). Na kněze byl vysvěcen v roce
2001.
Se správou zdejší farnosti P.Pavlu Pokornému pomáhá farní rada. Farnost je hrdá i na svůj chrámový sbor pod vedením pana Václava Vacka.
farář - má na starosti vedení farnosti a farních bohoslužeb, je jmenován
biskupem
kooperátor - pomocný kněz faráře, je podřízený jeho autoritě
administrátor - kněz dočasný nebo správce farnosti „na zkoušku“,
		
má tytéž povinnosti jako farář
kaplan / farní vikář/ - pečuje o určitou skupinu věřících / vojenský,../
„Jelikož mnozí z vás nepatříte ke katolické církvi a další jsou nevěřící,
z hloubi srdce každému z vás dávám tiché požehnání,
respektuji vaše svědomí – a s vědomím,
že každý jeden z vás je Božím dítětem.“
							
Váš papež František
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Zpráva z Domova Olga

Milý příteli,
blíží se konec roku, advent a následně čas Vánoc, a tak se ozývám.
Často jsem si vzpomněl na Tvoje vyjádření v letním Občasníku, že Tvoje dlouholetá a velká manažerská
chyba byla, že sis myslel, že i ostatní lidé budou nadšeni z každé dobré myšlenky v podniku, ze které i oni budou
mít prospěch.
My to tady v podstatně menším vidíme taktéž, že na dobrý nápad (náš – aspoň si to tak myslíme, že dobrý)
budou lidé kladně reagovat. Ale ono to taky tak tady není a je to prostě zřejmě všude, protože je to jenom lidské. I
Ty z těchto situací jistě býváš také smutný. Musí to ale přejít a jistě vždycky nakonec přejde, i když to jistě určitou
pachuť v člověku zanechá.
No nic. Já jsem se probíral už teď v předstihu nějakými texty, které se vážou k Vánocům. Našel jsem toto,
co je v příloze. Možná se to může do vánočního Občasníku hodit. Záleží na Tobě a redakci. Kouknul jsem na dva
poslední vánoční Občasníky a toto téma jsem tam nezahlédl, takže jsem se rozhodl to nabídnout. Ale, jak už jsem
řekl, je to na Tobě a redakci.
Klidné prožití adventu i Vánoc a jen dobré věci v novém roce přeje
MUDr. Jaromír Kratochvíl s manželkou Janou
Domov OLGA, Blansko

Tři léky z Betléma
„Když se narodil Ježíš v Betlémě Judově za dnů Herodesa krále, aj mudrci od východu slunce vypravili se do
Jeruzaléma… A uzřevše hvězdu zaradovali se radostí velmi velikou…
I všedše do domu, nalezli děťátko s Marií matkou jeho a padše, klaněli se jemu. A otevřevše poklady své, obětovali
mu dary, zlato, kadidlo a mirhu.“ (text z Bible kralické)
Tuto křesťanskou legendu známe všichni a zaplať Pánbůh, že v dnešní svobodné době opět chodí koledníci
a postaru zpívají: My tři králi přicházíme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám…
Že dary mudrců (tří králů) byly také léky, o tom nám napsal lékař - endokrinolog, profesor Vratislav Schreiber (1924-2015). Ony totiž zlato, kadidlo a myrha jsou také i léky.
Zlato
Solemi zlata se od dvacátých let minulého století léčí revmatoidní záněty kloubů.
Kadidlo
Kadidlo je směsí usušených vonných dřevin, semen i květu, obsahuje i myrhu a jiné pryskyřice. Při pálení na
rozžhaveném dřevěném uhlí vzniká vonný dým, kterého se pro navození slavnostní nálady používá při obřadech v
mnoha náboženstvích. Ve starověku, ale ještě ve středověku se kadidla používalo při epidemiích moru k vykuřování.
A vskutku i moderní mikrobiologie ukazuje, že pálení různých materiálů vyvolává dým hubící baktérie. Dým z jednoho kilogramu smůly vydezinfikuje tři tisíce metrů čtverečních. A tak pálení kadidla při církevních obřadech má
nejen psychologický, ale i preventivní zdravotnický smysl.
Myrha
Myrha je ztuhlá pryskyřice z keře myrhovníku, rostoucího v tropické Asii a Arábii. Staří Egypťané používali
myrhy k balzamování, Hippokrates na opary, staří Řekové na infekce očí a úst. Myrha má protibolestivý účinek

a nedávno z ní tři italští vědci izolovali tři látky, z nichž dvě mají protibolestivý účinek – působí obdobně jako opium.
Podle evangelia sv. Marka bylo víno s myrhou podáno Ježíši Kristu na Golgotě, když tam donesl svůj kříž. On
ale odmítl. Setkal se tedy s myrhou nejméně dvakrát – při svém narození, kdy ji dostal jako dar od tří mudrců, a na
konci svého života, před svým ukřižováním.
Klidné prožití Vánoc a jen dobré věci v novém roce z Domova OLGA přejí
MUDr. Jaromír a Jana Kratochvílovi

Jak letos předejít vánočnímu stresu?
Když jsem byla malá, představovaly pro mě Vánoce ten nejkouzelnější čas v roce.
Nemohla jsem se dočkat. Na šatní skříni v dětském pokoji jsem si už od října škrtala nakreslené čárky – dny, zbývající do toho Štědrého. Byl to pro mě symbol společně prožitého času, překvapení a laskavé vzájemnosti. Všechno se
zdálo být dokonalé.
Neměla jsem tušení, že dospělí prožívají sváteční období jinak. Ostatně, proč by se neměli pouze radovat jako my?
– tak jsem se ptala.
Jak jsem ale sama stárla, začaly se ve mně pocity míchat. U mých blízkých dokonce při představě Vánoc převažovaly
emoce negativní.
- Co všechno je potřeba zařídit.
- Komu všemu sehnat dar.
- Čím nově originálním zase překvapit.
- Koho všeho navštívit či na návštěvu pozvat.
Samé povinnosti!
Najednou se adventní týdny nesly v duchu stresu a já věděla, že takhle to být přece nemá.
Vzpomněla jsem si, jaké byly Vánoce úžasné, když jsem byla malá. Jak se k tomu zase přiblížit? Co změnit, aby moje
svátky zůstaly zase co nejkouzelnější a radost převažovala nad starostmi?
Toto je pět věcí, které se mi osvědčily a díky nimž třeba ani vy adventnímu stresu už nebudete podléhat.
Vše je o nastavení mysli
Jak řekl Jackie Chan: „Jakmile se staneš mistrem své mysli, staneš se mistrem svého osudu.” Zní to tak banálně, ale
ve skutečnosti jde o to nejtěžší a zároveň nejúčinnější pravidlo.
Reklamy a vliv okolí nás tlačí do myšlenky, že pokud nezařídíme Vánoce dokonalé jako z katalogu, nejsme dostatečně
dobrými rodiči, partnery či přáteli.
Perfektně sladěné dekorace, výzdoba stromku, množství darů, počet druhů cukroví… – tím vším se lidé chlubí a
zároveň vzájemně srovnávají.
Ale já se ptám:
Jsou tyto aspekty opravdu měřítkem kvalitních Vánoc?
Není to právě tato materiální soutěživost, která nás stresuje a ve finále nám adventní čas kazí?
Neučí nás tradice, že Vánoce jsou zejména o hodnotách jako sounáležitost, klid a láska?místo dvanácti.
Dokonce se nemusíme cítit provinile, pokud cukroví nakoupíme. Odměnou nám totiž bude lepší pohoda a čas,
který můžeme věnovat návštěvě vzdáleného příbuzného nebo kamaráda, které jsme chtěli už tak dlouho potkat, ale
stále nebyl čas.
Nastavme si tedy mysl tak, že nejdůležitější je si Vánoce hezky užít, ne vyhrát soutěž o nejdokonalejší sváteční tabuli. Uleví se nám i našemu okolí.
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Vyhněme se stresu i shonu a dárky obstarejme v předstihu
Jedním z hlavních zdrojů stresu jsou paradoxně dárky, jeden ze zamýšlených hlavních zdrojů uvolnění. Mnoho lidí
nechává jejich pořízení na poslední chvíli. A stres panující v prosinci v obchodních centrech jim rozhodně na náladě
nepřidává.
Nebojme se také přímo zeptat svých blízkých, co by jim udělalo radost. Mnohdy se tak moc snažíme překvapit, že
na vymýšlení padne spousta času a nervů, a pak se stejně nemusíme trefit. Když nakupujeme dopředu, je šance, že
dotyčný do Vánoc zapomene, o co nás žádal, takže bude mít malé překvapení stejně!
Pamatujme na solidaritu, pomozme potřebným
Jak pravila Meryl Streep:„Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci
jinému, pomáháme tím i sami sobě.“
Opět se vracím k duchovnímu rozměru svátků. Přestože charity samozřejmě vítají pomoc kdykoli, vánoční období
k solidaritě vyloženě vybízí. Poohlédněme se, kde můžeme pomoci, a odměnou nám bude skvělý pocit satisfakce.
Hezkou inspirací je třeba adventní kalendář naruby. Každý den vezmeme jednu věc, kterou nepotřebujeme a která
by naopak pomohla někomu jinému. Na konci adventu se nám takto nakupí krabice darů, které pak odneseme
například do azylového domu ve svém okolí.
K tomu, abychom někoho obdarovali, totiž vůbec nepotřebujeme peníze. Často se stačí jen podělit o to, co máme
navíc. Nebo jen věnovat svůj čas.
Krásným důkazem jsou Ježíškova vnoučata. Princip je jednoduchý a geniální. Splníme přání seniorovi, který už
nemá blízké a je opuštěný. Třeba vezmeme jednu ze zapojených babiček na výlet. Nebo si jen tak popovídáme s
jedním z dědečků. Pro nás pár hodin času, pro osamělého důchodce nesmírný dar. Pomoci můžeme samozřejmě i
věcnými dary, o které si senioři prosí, a je jen na našem výběru a uvážení, který dar si vybereme a zašleme, případně
odneseme přímo vybranému seniorovi. Odměnou nám bude nejen radost a vděčnost v jejich očích, ale také radost
ze sebe samého a vykonaného dobra.
Pamatujme na solidaritu. Právě z ní tradice Vánoc pramení.
Obohaťme se nevšedním zážitkem
Většina lidí prožije advent ve spěchu a stresu. Chodí do práce, večer se věnuje přípravám, organizuje a zařizuje.
Štědrý den pak uteče jako voda, dostaví se únava a pocit úlevy, že už je hotovo. Přitom advent může vypadat úplně
jinak! Pohodově. Kulturně. Zábavně. Láskyplně.
- Udělejme letos změnu a naplánujme si místo pracných příprav zážitek.
- Zajděme na adventní koncert.
- Dopřejme si romantické wellness.
- Vyrazme na procházku do přírody.
- Vezměme rodinu třeba na únikovou hru.
Možností je spousta, stačí si vybrat.
A během štědrovečerní večeře věnujme konverzaci vzpomínkám. Milým zvykem může být, že každý u stolu poví
tři radosti, které mu uplynulý rok přinesl. Dopřejme tak svým bližním soustředěnou pozornost, vyslechněme je a
sdílejme s nimi jejich radosti a emoce ze vzpomínek.
Ve zdravém těle zdravý duch
Známe to dobře. Všechny ty omamné vůně, dobroty k pití i k jídlu, slavnostní atmosféra…, všechno láká k opojnosti.
Ne nadarmo se ale říká: dobrého po málu.
Častým původcem i efektem vánočního stresu je, že začneme jíst nezdravě a ve větším množství a zároveň se přestaneme hýbat. Ostatně, není náhoda, že nejvíc permanentek do fitness center se využívá v lednu. Dohánějí nás
totiž výčitky a nutíme se z opojného extrému do extrému ukázněného. Rovnováha je ale základem klidu a duševní
pohody. Vím, že je to náročné. Ale vynasnažme se, aby nám ani v době vánoční hojnosti běžný režim příliš neujížděl.

Pamatujme na výdej energie a dopřávejme svalům a tělu pohyb, kdykoli můžeme. I během Vánoc se totiž dá – s
přimhouřeným okem – pokračovat ve zdravém životním stylu, který si pěstujeme během roku. Tělo nám péči vrátí
dobrým pocitem ze sebe samého.
S předběžným přáním poklidných a příjemných Vánoc 2018, Marcela Dostálová, kontrola D2

DOMÁCÍ POLÉVKY Z JABLONSKÉHO
GURMÁNA
JABLONSKÝ GURMÁN

Jablonský Gurmán nově nabízí vynikající polévky, které prodáváme v naší podnikové prodejně. Dlouho jsme nad
podobným projektem přemýšleli, až jednou….
Celé to začalo zmínkou Milana Žemličky, že si koupil výbornou dršťkovou polévku na ohřátí. Moc si to chválil. Hodil
to do placu na naší výrobní poradě jako výzvu pro kuchyň Jablonského Gurmána. Jednoznačně jsme si řekli, proč to
nezkusit - prodej našich polévek do přinesených nádob a jednorázových obalů.
Trochu jsem oponoval, že to není jen tak - krátká trvanlivost a riziková přeprava.
A tak jsem přišel s návrhem uvařené polévky zavařit do sterilizovaných sklenic se šroubovacím uzávěrem, kde
dosáhneme dlouhé trvanlivosti a zároveň vysoké kvality.
Zahájili jsme prodej dršťkové, gulášové a čočkové polévky a brzy přidáme frankfurtskou, zelnou s klobásou a vegetariánskou dršťkovou z hlívy ústřičné.
A důležité je naše odlišení od konkurence! Naše polévky jsou totiž bez přidaných „ÉČEK“ a bez konzervantů.
Zavítejte proto prosím do podnikové prodejny Bravo nebo objednávejte na gurman@isolit-bravo.cz.
S pozdravem
šéfkuchař Daniel Beneš

NABÍDKA POLÉVEK
v prodeji v naší prodejně

GULÁŠOVÁ
DRŠŤKOVÁ
ČOČKOVÁ

0,6 l / ks
tj. 2 porce
za 45 Kč

Rekapitulace o naší dobročinnosti v roce 2018…
Nový rok je za dveřmi a s jeho příchodem nás každoročně čeká ohlédnutí za rokem odcházejícím.
Je příjemné se zamyslet, kam jsme se za uplynulý rok posunuli, co jsme zažili, co ustáli a co nového jsme objevili v sobě nebo i ve svém okolí. Hodnocení kladných věcí je vždy zábavnější a jednodušší. Naštěstí máme v sobě
zakořeněnou výhodu, že na ty záporné věci rychleji zapomínáme nebo si je neumíme aspoň vybavit tak jasně.
S tím přichází na řadu naše oblíbené bilancování, zda jsme si splnili nebo nesplnili svá předsevzetí.
Každoročně žasneme a hloubáme nad tím, proč se nám je nepodařilo dodržet a naplnit. A vždy přemýšlíme, kdo za
to vlastně může. Málokdy si přiznáme, že my, a hledáme různé důvody, jak to ospravedlnit.
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Tady je několik typů,které by vám v plnění svých předsevzetí mohly pomoci:

-č. 1: Nemiřte příliš vysoko-všechna novoroční předsevzetí by měla být založena na realitě a měli byste se
pokusit jich dosáhnout během několika měsíců. Jinak nejde o novoroční předsevzetí, ale jen o vzdálený sen .
-č. 2: Nemiřte ani příliš nízko-stejná chyba je stanovit si předsevzetí, která jsou velmi lehká,protože někdy
už jsou to jenom úkoly,které bychom měli plnit pravidelně I bez předsevzetí .
-č.3: Nedělejte to sami- znáte to- ve dvou se to lépe táhne-předsevzetí jako přestat kouřit ,hubnout nebo
začít cvičit se v kolektivu určitě plní líp, a pokud to nejde tak, jak si to přestavujeme, je u toho aspoň legrace.
-č.4: Občas udělejte výjimku-pokud občas nebudete žít zcela podle svých novoročních předsevzetí, nepůjde o selhání; ale nikdy nepřekročte limit, který jste si stanovili! Ale nesmíte z toho mít pravidlo.
-č.5: Zaměřte se na jedno novoroční předsevzetí-pokud si předsevzetí dáte mnoho, je vysoce pravděpodobné, že je nesplníte,nebo pokud nesplníte jedno, řeknete si ,že už je to stejně jedno a nebudete plnit i ta ostatní.
-č. 6: Odměňte se při prvním úspěchu-každý rád slyší, jak je dobrý- a v tomto případě samochvála by mohla
mít i úspěch- odměňte se za to, že vám to jde, ale jak se říká, nesmíte usnout na vavřínech.
přání.

Ať si předsevzetí dávate, či ne, přeji vám do dalšího roku hodně úspěchů a zdraví a vyplnění všech vašich
Zkusme si ale přeci jen dát alespoň jedno předsevzetí:

Buďme v novém roce k sobě ohleduplnější, dívejme se kolem sebe a snažme se jeden druhému pomáhat.
Nezavírejme prosím oči před trápením druhých a nebuďme k nim lhostejní.
A nyní bych se chtěla ohlédnout za rokem 2018 a upřesnit, co se nám podařilo v rámci dobročinnosti.

Celkem jsme v roce 2018 vydali na dobročinnost více než

4.000.000,- Kč

Pomohli jsme 91 rodinám splnit jejich přání (29 dětí díky
našemu příspěvku mohlo odjet do rehabilitačních zařízení,přispěli
jsme na nákup 8 invalidních vozíků,poslali jsme příspěvek na nákup 3
aut pro invalidní občany,pomohli jsme finančními příspěvky na opravu
bezbariérových bytů), přispěli jsme 45 organizacím zabývajících se dobročinností.
Podařilo se nám uskutečníit firemní sbírku s heslem “Lepší škola pro všechny”, kdy zaměstnanci naší firmy vybrali 50.020 Kč, naše firma
tuto částku zdvojnásobila a přispěla stejnou částkou. Na účet Člověka
v tísni, který byl garantem této akce, bylo posláno 100.040,-Kč a navíc
generální partner Člověka v tísni, kterým je Nadační fond Avast, tuto
částku opět zdvojnásobil, takže jsme v podstatě získali naším přičiněním
200.080,- Kč na dobrou věc.
Podařilo se nám vypravit celkem 3 kamiony na dopravu humanitární pomoci Ukrajině. Jeden ve spolupráci s organizací ADRA a dva kamiony s oblastní Charitou Krnov.

Magdalénka.

Jelikož pomáme všichni dohromady, nezávisle jeden na druhém,
nemůžeme zde přesně zhodnotit, zda jsem pomohli dostatečně, či nikoli. Obdarovaní by jistě řekli, že částka, kterou jsme poslali, je dostačují
a krásná. Neměli bychom ale zapomínat, že peníze, kolem kterých se v
dnešní době točí celý svět,nejsou vše. Úsměv, ochota a podání ruky

s upřímností umí dělat také zázraky! Sice malé, ale v těžkých chvílích jedince nebo I skupiny mohou pomoci.
Proto nahoďme úsměv a vykročme do nového roku lehčeji. S pocitem, že I zlepšení nálady je pomoc!
Bartošová Renáta
FÚ

A personální oddělení dodává…

Bohužel jsme zažili i krutou realitu, kdy nás o výše uvedenou pomoc žádali podvodníci. Každý případ pečlivě
zvažujeme, a tak se nám zatím daří odhalit I tyto podvodníky, kterým naštěstí nenaletíme.
Je to neuvěřitelné, že se může někdo chtít obohatit na neštěstí druhých. Tyto podvodné žádosti mají ovšem společné
jmenovatele.
Žadatel podvodník se velmi lituje, jaký těžký život vede, jak je mu ubližováno a že v podstatě nic nemá. A druhý
společný jmenovatel je, že “takový chudák” nemá ani na mobil, který by uvedl jako komunikační prostředek, a tak
se snaží komunikovat pouze emaily a bankovním kontem. Prostě nechce uvést telefon, protože nechce komunikovat…
Trapné na těch žádostech je to, že je evidentní, že jsou psané z drahých mobilních telefonů a použitá čeština s absencí čárek v souvětích a diakritiky odhaluje, že žadatel disponuje velmi kvalitním chytrým telefonem. Většinou se
jedná o rádoby vychytralé, ale hlupáky, kteří se něčím prozradí…
Tak to jen pro info, že ani tato naše dobročinná pomoc nemá tak hladký průběh, jak by se mohlo někomu zdát. Obnáší i práci nad rámec jen někomu běžně pomoci…
Milan Žemlička
Personální oddělení

Poděkování od bývalých spolupracovníků
ISOLIT Bravo
P. ředitel Ing. Kvido Štěpánek.
Vážený pane řediteli. Touto cestou bychom Vám chtěli poděkovat.
Dovolte nám, abychom Vás srdečně pozdravili a popřáli hodně zdraví a úspěchů v práci.
Díky za Vaší dobrotu, že rok co rok nám umožňujete se podívat po českých krajinách, a že myslíte na bývalé
zaměstnance.
Slovy se to nedá vyjádřit jako Vám ze srdce poděkovat za příspěvek.
Přejeme hodně zdraví a úspechů v další práci.
Vaši věrní bývalí zaměstnanci.
Důchodci
Helena Junková

Zájezd bývalých spolupracovníků IB.
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Rozloučení vývojáře, inženýra a kolegy Pavla
Kuneše

Vážení spolupracovníci.
Je mi ctí ukončit svoji celoživotní pracovní kariéru právě v Bravíčku na pozici vývojáře, konstruktéra a realizátora v
jedné osobě. Málokomu se v životě poštěstí dostat v zaměstnání možnost transformovat své nápady přes náčrtek až
do finálního výrobku - s výrobkem růst, prožívat s ním jeho dětské nemoci, klopýtání a bloudění po slepých cestách,
dokud nedosáhne jinošského věku a nezačne žít vlastním životem.
Loučení může být smutné, ale i plné naděje a očekávání věcí budoucích. Pokud je člověku dopřáno zdraví
a odchod do penze nepovažuje za pomalé umírání, otvírá se mu fantastická perspektiva. Ač jsem si to v
mládí nemyslel, člověk v letech prožívá stejně své plány, tužby, vztahy, naděje jako ve dvaceti letech a plánuje si, co
všechno dobrého ještě vykoná. A co je nadevše povznášející - ode dneška pro něho neplatí "MUSÍM", ale pouze
"MOHU".
Sice už jsem odrostl bujarým zábavám všeho druhu, ale nevylučuji, že opráším svůj motorový paraglajd a zakroužím jak orel nad rodnou hroudou, možná ještě stihnu splout nějakou tu řeku na raftu, cestovat nadivoko do
exotických zemí, uskutečňovat své sny, neomezen pracovními povinnostmi.
Zařídil jsem si kovářskou dílnu se záměrem proniknout do tajů uměleckému kovářství. K 3D tiskárně, kterou už
mám dva roky, jsem si pořídil malou CNC frézku, soustruh, profesionální dron k fotografování z ptačí perspektivy
a mnoho dalších věcí, na které jsem dříve neměl peníze ani čas. Takže nuda ani čekání na smrt se nekoná! A to
jsem se nezmínil o letitém koníčku - okrasné zahradě o rozloze téměř půl hektaru a pejskovi Arturovi, který každý
den při mém příchodu domů radostně vrtí ocáskem a těší se na společné psí kusy.
Skoro by se chtělo říci, že opravdový život začíná v šedesáti. No, asi to není tak úplně pravda, neboť se také říká, že
v mládí bylo nebe modřejší a pivo mělo říz a holky byly štíhlejší... ale žít naplno se dá v každém věku.
Největší komfort, jaký může být člověku dopřán, je možnost svobodně nakládat s časem, který mu byl vyměřen. A já už jsem v předpokojí. Jen, prosím, žádnou závist - také se dočkáte - pouze jsem vás o pár dnů předešel.
Dámy a pánové, vážení pozůstalí!
Bylo mi potěšením s Vámi spolupracovat.
Děkuji Vám všem za spoluúčast na
společném díle.
Ing. Pavel Kuneš
prosinec 2018

Cyklistický výlet do Říček v Orlických horách
V rámci utužování vztahů v účtárně jsme se rozhodly vyrazit na společný víkend na kolech.
V pátek 7. září po práci jsme vyrazily. Ještě musím tedy zmínit, že jak jistě víte, v účtárně máme dost spolupracovnic, které jsou nadšené cyklistky, které za rok najedou i přes 3000 km, ale jsou tu i takové, které za rok
nenajedou ani 300 km! I přesto se nezalekly a společně jsme vyrazily.

Výlet jsme zahájily společnou fotkou před firmou a poté jsme hned nasedly na kola a šláply do pedálů směr Sobkovice. A jak všichni víte, čekal nás hned na začátku pořádný kopec. Ze Sobkovic jsme pokračovaly přes Studené, Celné,
Vlčkovice a Pastviny do Klášterce, kde nás dojela Věrka Kalousová, která vyjížděla později. Dále jsme pokračovaly
přes Končiny a Kunvald do Rokytnice v Orlických horách, kde jsme se zastavily na náměstí na zasloužené občerstvení. Pak jsme se vydaly už k naší chatce v Říčkách. Ubytovaly jsme se, rozdělaly oheň a opekly si párky. Chvíli jsme
poseděly a pak jsme šly nabrat síly na další den.
V sobotu jsme se probudily do uplakaného rána. Než jsme se vydaly na cestu, pršet naštěstí přestalo. Vyrazily
jsme k lanovce a nechaly se vyvézt nahoru. Tam jsme pokračovaly na Pěticestí, kolem Kunštátské kaple až na vrchol
Velké Deštné 1115 m n.m. Někdo se cestou kochal krajinou, někdo byl rád, že šlape, protože to bylo skoro pořád jen
a jen do kopce. Na vrcholu Velké Deštné jsme pořídily další fotku, kochaly se panorámaty a pokračovaly jsme dál.
Teď přišel na řadu sjezd a sjížděly jsme chvíli z kopce. Konečně! Sjely jsme na Šerlich k Masarykově chatě. Chvíli
jsme se tam zastavily a pak jsme sjely dál až k Šerlišskému mlýnu, kde jsme poobědvaly. Poté jsme pokračovaly do
Deštné v Orlických horách. Následovalo nejhorší stoupání ze všech, které nás čekalo po obědě! Naše hlavní organizátorka nás sice potěšila, že do kopce už to nebude, ale jakmile vám tohle někdo řekne, nikdy mu nevěřte, protože
pak přijde vždycky nejdelší kopec! :-) Takže my všechny nacpané po obědě jsme šlapaly nejdelší stoupání z celého
výletu! Někdo šlapal, někdo strkal, někdo nadával nahlas, někdo v duchu, ale myslím si, že jsme nadávaly všechny.
 Po těchto nekonečně dlouhých serpentinách, kde si za každou zatáčkou říkáte, že pak už musí být konec, jsme
dojely do Luisina údolí. Chápete to? My ne. Údolí, a na kopci? Pak to bylo naštěstí zase chvíli z kopce. Sjely jsme do
Zdobnice, tam se stavily na kafe a pokračovaly jsme dál do Říček. Večer jsme si zašly na večeři.
V neděli ráno jsme vyrazily směr Rokytnice v Orlických horách a pak směr Panské pole. Samozřejmě opět do kopce.
Ale pak už nás čekal dlouhý sjezd až k Pašerácké lávce u Zemské brány. Dále jsme pokračovaly podél řeky až do
Klášterce nad Orlicí a pak do Pastvin. Na mostě jsme si daly výborný oběd a pak už každá pokračovala podle svého.
Někdo jel domů, někdo do Žamberka na pouť a někdo se šel koupat do Pastvin. Hádejte kdo?
Myslíme si, že se náš cyklovýlet vydařil, na Luisino údolí vzpomínáme stále. Na jaře chystáme další výlet. Pokud
budete někdo chtít, budeme rády, když vyrazíte s námi.
Kolektiv FÚ
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