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Úvodní slovo 

Vážení čtenáři, milí spolupracovníci i všichni přátelé IB, 

dovolte, abychom vás vtáhli do dalšího, tentokráte ještě mnohem zajímavějšího svátečního, ba přímo 

vánočního čtení našich myšlenek, názorů, doporučení či rad a mnohdy i otevřených duší. 

Letošní rok byl vskutku zajímavý a pro nás významný. Společně s vámi jsme oslavili výročí firmy! 

Nenechali jsme se otrávit ani odradit, tentokráte spíše západní propagandou, a jeli jsme na vlně 100 

let! 

Těch překážek, které museli naši předkové překonat, bylo v historii firmy i naší celé společnosti tolik, 

že to, co prožíváme my, je ve skutečnosti jen prkotina. Jsme si toho vědomi, a proto v tom duchu 

makáme dál.  

Vlak jede, a kdo si ho nenechá ujet, může v něm být s námi!  

Výpravčí píská na píšťalku, zvedá praporek a mašinka s vagónky 

odjíždí ze stanice Úvodní slovo... Příští stanice: IB On-Line …  

Ponořme se do těchto svobodných listů, které jsou důkazem 

svobody a demokracie nejen státního ústavního zřízení, ale 

hlavně firemního cítění … 

          Milan Žemlička, personalista IB  

 

Słowo wstępne 

Szanowni czytelnicy, drodzy koledzy i wszyscy przyjaciele IB, 

pozwólcie, że wciągniemy Was w kolejne, tym razem jeszcze ciekawsze świąteczne, ba nawet bezpośrdnio 

Bożonarodzeniowe czytanie, naszych przemyśleń, opinii, rekomendacji czy rady, a często nawet otwartych 

dusz. 

Ten rok był dla nas bardzo interesujący i ważny. Wszyscy obchodziliśmy jubileusz firmy, nie daliśmy się otruć 

ani zniechęcić, tym razem zachodniej propagandzie i jechaliśmy na fali 100 lat. 

Było tak wiele przeszkód, które nasi przodkowie musieli pokonać w historii firmy i całego naszego 

społeczeństwa, że to, czego doświadczamy my, to tak naprawdę drobiazg. Nasi dziadkowie i babcie, którzy 

mieli na początku budowania państwa wszystkie te udogodnienia, z których korzystamy tu na tym świecie, z 

pewnością powiedzieliby nam dużo, ale dużo trudniej. Jesteśmy tego świadomi i dlatego pracujemy w tym 

duchu. 

Pociąg jedzie, a kto nie pozwoli mu odjechać, może być w nim z nami. 

Konduktor gwiżdże gwizdkiem, podnosi flagę i pociąg z wagonami wyjeżdża ze stacji Wstęp. Następna stacja: 

„IB On-Line”…. 

Zanurzmy się w te piękne karty tego czasopisma, które są dowodem wolności i demokracji nie tylko ustroju 

konstytucyjnego państwa, ale przede wszystkim symaptii do firmy… 

Milan Žemlička 

Pracownik działu personalnego IB  
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IB On-line 

Je nám 100 let, ale cítíme se na dvacet… 

Ekonomika je jako na vlnové dráze a s tím i vše kolem. Možná právě nadešel ten čas, že musí každý začít u 
sebe, tak jako my. Nové zakázky = nový vítr do plachet a bude líp! ☺ 

Jablonský Gurmán hlásí opět další nárůst v počtu obědů, a to je dobré znamení. Když lidem chutná, máme se 
stále ještě hodně dobře, anebo tak dobře vaříme? Obojí je správně…  

A novou mízu chytli i naše kuchařky a kuchaři – tak například Míša si vzala za úkol atraktivní vegetariánská jídla, 
Péťa zákusky a Olinka páteční pekařství JG. A je to vidět, co říkám – spíše vůněmi a chutěmi nádherně cítit! 
S šéfkuchařem orientálních pokrmů Arifem jsme provedli dva významné rauty – v Buhleru a v Contipru, a 
kdyby nám v tom přehnané obavy některých dalších zákazníků z cvd nezabránily, udělali bychom ještě tři další! 
Vedoucí a hlavní šéfkuchař JG Dan se nám konečně po létech přiznal, že úspěšně vařil dvěma prezidentům 
České republiky! A k tomu jsme mu přidali, že dost možná, aniž o tom ví, už také vařil třetímu – budoucímu. 
Tak, kdo si na tu funkci troufá, prosím? Z nedávného vývoje se zdá, že být prezidentem ČR by zase nemuselo 
být nic až tak těžkého… 

- Oslavy 100 let založení firmy jsme si užili a jsme moc rádi, že nám v tom nezabránilo nějaké vládní opatření, a 
nakonec ani počasí, které chvilinku zlobilo ☺. Děkujeme všem: více jak třem tisícovkám návštěvníků, kteří 
s námi přišli oslavit tento krásný den s velkým D, a také všem vlastním spolupracovníkům, kteří jej organizovali. 
Bylo to moc fajn! Další Den otevřených dveří plánujeme na rok 2023!  
 

- První tři kvartály roku se nám ekonomicky vydařily. Porovnáváme – li nejen s rokem 2020, ale i s rokem 2019, 
kdy byla ekonomika ještě zdravá, stále platí, že na zelené vlně jede Motúčko, teď už jakž takž i Lisovna a na 
dobrá čísla se dere i Nástrojárna, byť jsme tam zaznamenali drobné měsíční poklesy. Na celoroku se však i 
v Nástrojárně zatím daří. 

- V Lisovně jsme dosti improvizovali v době omezení výroby pro automobilky. Musíme si však aspoň maličko 
poklepat na rameno, že jsme to celkem dobře ukočírovali a alespoň jsme si vybrali dovolené, kterých bylo u 
některých takzvaně nenahraditelných spolupracovníků více, než je zdrávo. 

- U Motúčka stále platí, že svými obraty narůstá, a to je moc dobře. Nárůst prodeje dosahuje téměř dvojnásobku 
roku minulého a ten byl téměř dvojnásobkem toho předchozího.  Co více si přát!☺ Je to prostě paráda, a když 
si navíc pomyslíme, že co prodané Motúčko, to se = spokojený zákazník, tak to ještě navíc zahřeje každého 
dobrého obchodníka, a hlavně výrobce, u srdce.  
 

- My jsme totiž hrdí výrobci! Vyrobili jsme a prodali více než 36.000 Motúček a brzy atakujeme laťku ve výšce 
40.000! :-)  

- Pan ředitel přestal mluvit o metě 100.000, protože ta už vypadá reálně, a hned nasadil přistání lidí na Marsu – 
v naší řeči Motúček - je to jeden milion. Tak na druhou stranu, proč ne? Elon Musk přistane na Marsu a my 
vyrobíme milionté Motúčko! ☺ 
 

- Jablonský Gurmán už má plánky na rozšíření prostoru. V prvním patře vyroste denní restaurace, která bude 
sloužit široké veřejnosti. V minulém čísle jsme toto uvedli jako náš sen, nyní jej začínáme realizovat. Jednu 
podstatnou věc zatím ale vyřešenu nemáme – a to je vchod a příchod do restaurace. Zdánlivou nevýhodu – 
totiž, že člověk musí vstoupit do průmyslové fabriky – musíme otočit v atraktivní výhodu. A k tomu 
potřebujeme Nápad. Hledá se – v tomto případě ne Žena – ale Nápad! 
 

- Máme tady další nadstandardní firemní bonus, který nemá obdoby! V tom velkém množství, ve kterém vaří 
naše závodní kuchyně JG, denně zbyde pár porcí jídla od každého navíc. JG to každý den nakrabičkuje a na 
recepci to prodává za 39 Kč stylem, kdo dřív přijde, ten dřív mele. No nekupte to! ☺. 
 

- Zatímco jinde zažívají kovovýroby leckdy pokles, naše Kovovýroba zažívá boom, jakého tu dlouho nebylo. 
Posilujeme o dělníky, kteří se neštítí poctivé práce. A to ne ledajaké, ale na špičkové technologické úrovni! 
Vždyť vyrobit kvalitní součásti na nejmodernějším CNC soustruhu, který umí – světe div se – také frézovat, 
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vypalovat plechové dílce nejmodernějším CNC laserovým centrem, ohýbat trubky CNC ohýbačkou ve třech 
rozměrech, práškově s vypalováním natvrdo lakovat anebo svařovat ve 3D robotem, který sváří tak výstavními 
sváry, že to nedokáží ani Jirkové - to je rozhodně něco krásného, a hlavně jak fyzicky nenáročného, tak duševně 
posilujícího. Je to radost pro poctivé lidi! 
 

- Vedle Kovovýroby vyrostla průmyslová výrobní hala moderních technologií na výrobu rámů Motúček. 
Poloautomatická CNC ohýbačka na trubky, CNC laser na řezání ocelových tvarů – výpalků jsou již v provozu, 
novou pilu a lakovnu tvrdých vypalovacích laků máme na cestě. Znamená to, že od roku 2022 budeme 
samostatní a 95% dílců na Motúčko budeme vyrábět pod vlastní střechou. 
 

- A můžeme volně navázat. V Nástrojárně připravujeme do sériové výroby námi vyvinutou lamelovou 
pneumatiku Motúčka, která se bude vyrábět u nás a ve formách námi zkonstruovaných a vyrobených. 
Znamená to, že v polovině roku 2022 vyjedeme na vlastních bezdušových, bezplášťových lamelových 
pneumatikách, které budou bezúdržbové a v použití na Motúčku i věčné. Žádné huštění, žádné kontroly tlaku, 
žádné defekty. Pneumatika se navíc při jízdě deformuje z kružnice na ovál, čímž oproti běžnému kolu 
získáváme lepší trakci – podobně, jako je tomu u pásů. 
 

- V Nástrojárně jsme otevřeli opět učiliště pro nástrojaře SOU Letohrad a SOU Lanškroun. V listopadu nás 
navštívila nejvyšší státní inspekce z Prahy. Výsledek inspekce je výborný! Školství se poslední roky ubírá tímto 
trendem a podporuje procvičování se zkušenými odborníky v praxi. Dostali jsme palec nahoru a moc si toho 
vážíme. Tato investice do budoucnosti se rozhodně vyplatí, i když je nutno podotknout, že každá firma si to 
dovolit nemůže – měřeno čistě financemi, je to věc silně prodělečná. Ale děláme to srdcem, a kdyby cizí 
vetřelci nezprofanovali heslo Z lásky k Česku, mohli bychom jej s čistým svědomím použít. Makáme dál ☺!   
 

- Naše dobročinnost stále navyšuje a převyšuje rok od roku ty předešlé. Není divu, když člověk vidí, co se děje. 
K běžným pomocím desítkám a stovkám lidí s různými příběhy, které jsou skutečně velmi smutné, jsme mimo 
jiné opět vyslali další kamion humanitární pomoci do Řecka. Zkoušíme se dostat se stejnou pomocí 
k uprchlíkům v bělověžském pralese na hranici Běloruska a Polska, ale zatím bezvýsledně. Naši Poláci: Máte-li 
tam kontakty, spojte nás! V letošním roce se naše dobročinnost přiblíží částce 6 mil. Kč, celkově je to pak od 
začátku této naší činnosti více jak 130.000.000 korun. 
 

- Letos jsme opět zajistili akci Andělský strom, což je zajištění dárečků pod stromeček dětem, kteří nemají to 
štěstí a pod stromečkem by nemusely nic najít. Jejich rodiče jsou totiž ve výkonu trestu. Naštěstí existuje 
organizace Mezinárodní vězeňské společenství, které nám předá ty správné adresy s konkrétním požadavkem, 
co bylo napsáno v dopise Ježíškovi, a my ho splníme. Každoročně tak plníme asi stovku přání, a to je moc fér! 
 

- Třicátý první kamion s humanitární pomocí jsme vyslali opět z náměstí v Jablonném. Je třeba si tyto chvíle 
připomínat a myslet na to, že se někde mají lidé mnohem hůře než my tady. Vyslali jsme kamion s osobními 
prostředky na ostrov Lesbos, do záchytného uprchlického tábora, kde jsou většinou matky s dětmi, které jsou 
před zimním obdobím bez jakýchkoliv prostředků. Není nám to jedno! Děkujeme panu starostovi Mirku 
Wágnerovi, který nás při loučení přišel osobně podpořit! 
 

- V létě jsme zaplnili naše místní kino, když jsme hromadně zhlédli film Atlas ptáků, který se natáčel u nás ve 
fabrice,v hlavní roli s Mirkem Donutilem. Krásný film, velmi dobře obsazený, a navíc si produkce zvolila 
přívětivé prostředí naší továrny. My za to na dálku děkujeme, protože toto se prostě normálně nestává, aby byl 
člověk v práci a z kanceláře na něj koukal se zdviženým obočím Mirek Donutil ☺.  
 

- 28. listopadu uvedl první program francouzské státní televize v hlavním vysílacím čase příběh o členské zemi 
EU – o České republice. Asi z pětadvacetiminutového pořadu bylo osm a půl věnováno naší firmě Isolit-Bravo. 
I když francouzsky nikdo z nás neumí, pořad stojí za zhlédnutí – vystupují v něm takové veličiny naší firmy, jako 
je Jiří Daniš, Radek Hrouda, Martin Cihlář, Martin Beneš, Jiří Černohous, Milan Žemlička a mnoho dalších, 
včetně pana ředitele. Rodilí Francouzi nám potvrdili, že …Eh bien, c'est super! – že tedy tam autoři a reportéři 
naši firmu fakt chválí.  
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- Zatím úspěšně pokračují námluvy s velkým zákazníkem z neauto sektoru. Pokud se domluvíme na svatební 
smlouvě a bude ruka v rukávě, tak by svatba měla proběhnout na přelomu ledna a února a nevěsta by měla 
přinést věno v podobě ročního obratu ve výši 100 mil. Kč a možná i vyšší.  
 

- Středisko Motúčko se blýsklo několika inovacemi, mezi něž patří především Motúčko Koňačka a Motúčko 
Jumbo Double s ojkou, Motúčko Jednotunka 4X4; Motúčko Živá Kláda 4X4 s rádiovým propojením. Dokončili 
jsme také ke spokojenosti Armády ČR Motúčko Rescue 4X4 a brzy předvedeme vojákům další nabídku – 
Motúčko Trailblazer 4X4. Dále připravujeme na jaro nová příslušenství jako například Obracečka sena či 
Kompostožrout. 
 

- Obchodní divize D5 uvedla na trh během roku třicet tři nových výrobků – např. tyčový mixér André, topinkovač 
Vito, svářečky fólií, pilník na chodidla, nerezovou konvici Kate v nových barvách a mnoho dalších.  Přijďte do 
podnikové prodejny a určitě neodejdete s prázdnou. 

- Dámy na recepci si pomalu získávají respekt a zvykají si na pestrost své krásné práce. Pánové recepční zase 
dostali prostor pro realizaci svého umění ve vývoji a výrobě Motúček. Posunuli jsme produktivitu tohoto článku 
k vyšší efektivitě, což je trend moderní doby. Kdo na to nepřijde včas, nemusí finančně vysoké nároky nákladů 
na nezbytné režie přežít. 

- Jen skočil jeden blázinec s testováním, začal hned nový. Naštěstí se jedná jen o dvacet dva procent z nás, kteří 
se prostě nenechají očkovat/načipovat. Podle nových statistik, Covid nezabíjí slabší kusy, jak tomu bylo na 
začátku, nyní zabíjí hlavně berany. Tak hlavu vzhůru!  

- V rámci certifikace Tissax jsme prošli školeními a zabezpečili IT systém a vše kolem PC přesně podle normy. 
Investice cca něco přes 2 miliony korun by měla být dostatečná.  
 

- S příchodem nových zakázek v lednu budeme mít cca 20 volných míst v profesi operátor plastikářské výroby a 
logistický pracovník. Česky to znamená, že budeme potřebovat lisaře/ky, hmotaře, vážné a také seřizovače. 

Navyšujeme, a to je dobré znamení pro rozjezd nového roku. Pokud o někom takovém víte, tak předejte 
prosím info na personální. Motivační odměna naše spolupracovníky v rámci náborovného rozhodně 
nemine. 
 
Přejeme vám všem krásné a pohodové Vánoce ☺.  

Vaše redakce 
  

IB On-line 

Mamy 100 lat, ale czujemy się dwadzieścia … 

Ekonomia jest jak na fali a z nią wszystko dokoła. Może nadszedł czas, aby wszyscy zaczęli od siebie, tak jak my. 

Nowe zamówienia = nowy wiatr w żagle i będzie lepiej ☺. 

JG ponownie informuje o kolejnym wzroście obiadów i to dobry znak. Kiedy ludziom smakuje, to oznacza, że 

nadal radzimy sobie bardzo dobrze, lub że tak dobrze gotujemy? Oba stwierdzenia sa poprawne … I nasi 

kucharze i kucharki również dostali zastrzyk energii – na przykład Míša podjęła się gotowania atrakcyjnych dań 

wegetariańskich, Péťa zajmuje się deserami, a Olinka piątkowym pieczeniem pieczywa JG. I to widać, co mówię 

- raczej pachnie i smakuje cudownie! Z szefem kuchi dań orientalnych Arifem odbyliśmy dwa ważne bankiety - 

w Buhleru i w Contipru i gdyby nam nie przeszkodziły przesadne obawy innych klientów z cvd, zrobilibyśmy 

jeszcze trzy kolejne. Kierownik i główny szef kuchni JG Dan w końcu wyznał nam po latach, że z powodzeniem 

gotował dla dwóch prezydentów Czech! A my dodaliśmy, że całkiem możliwe, nie wiedząc o tym, że gotował 

już trzeciemu - przyszłemu. Więc kto odważy się to zrobić, proszę? Z ostatnich wydarzeń wydaje się, że bycie 

prezydentem Republiki Czeskiej może nie być aż takie trudne…. 
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- Cieszyliśmy się z obchodów 100-lecia powstania firmy i byliśmy szczęśliwi, że nie przeszkodziły nam w tym żadne 
rządowe obostrzenia i wreszcie nawet pogoda nam dopisała, chociaż chwilowo trzeba przyznać, że nas złościła 
☺. Dziękuję wszystkim: ponad trzem tysiącom gości, którzy do nas przybyli, aby świętować ten piękny dzień 
pisany przez duże D, a także wszystkim naszym współpracownikom, którzy go zorganizowali. To było bardzo 
miłe. Planujemy kolejny DOD w 2023 roku. 
 

- Odnieśliśmy sukces gospodarczy w pierwszych trzech kwartałach roku, porównujemy to z rokiem 2020, ale także 
z rokiem 2019, gdzie gospodarka była jeszcze zdrowa to nadal prawdą jest, że Motúčko jest na zielonej fali, teraz 
już również Lisovna i na dobrą pozycję zmierza Narzędziownia, chociaż odnotowaliśmy tam niewielkie 
miesięczne spadki. Jednak Narzędziownia nadal odnosi sukcesy przez cały rok. 
 

- Na Lisovně dużo improwizowaliśmy w czasach ograniczonej produkcji dla branży samochodowej, ale musimy 
choć trochę poklepać się po ramionach, że zakończyliśmy to całkiem dobrze i przynajmniej wybraliśmy sobie 
urlopy, których było u niektórych tak zwanych niezastąpionych współpracowników więcej, niż jest zdrowo. 

 
- W przypadku Motúčka nadal prawdą jest, że rośnie wraz ze swoimi obrotem i to bardzo dobrze. Wzrost 

sprzedaży prawie się podwoił w przeciwieństwie do zeszłego roku, a ten był praktycznie dwurkotnie większy od 
tego poprzedniego. Czego chcieć więcej ☺. To jest po prostu świetne, a jeśli pomyślimy, że co sprzedane 
Motúčko, to zadowolony klient, rozgrzeje to również serce każdego dobrego sprzedawcy, a zwłaszcza 
producenta. 
 

- Jesteśmy dumnymi producentami. Wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy ponad 36 000 Motúček i wkrótce 
będziemy podnosić poprzeczkę na 40 000. 

 
- Pan dyrektor przestał mówić o celu 100 tysięcy, ponieważ ten już wygląda realnie i natychmiast wdrożył 

lądowanie ludzi na Marsie – w naszym przypadku Motúček do miliona wyprodukowanych sztuk. Z drugiej strony 
czemu nie. Elon Musk wyląduje na Marsie, a my wyprodukujemy  milionowe Motúčko ☺. 
 

- Jablonský Gurmán ma już plany powiększenia przestrzeni. Na pierwszym piętrze powstanie dzienna restauracja, 
która będzie służyć szerokiej klienteli. W ostatnim numerze wspomnieliśmy o tym jako o naszym marzeniu, teraz 
zaczynamy je realizować. Ale nie rozwiązaliśmy jeszcze jednej ważnej rzeczy - a mianowicie wejścia i przyjazdu 
do restauracji. Pozorną wadę, jaką jest wejście do fabryki przemysłowej, musimy zamienić na atrakcyjną zaletę. 
A do tego potrzebujemy Pomysłu. Poszukiwana - w tym przypadku nie Kobieta - ale Pomysł! 
 

- Mamy tu kolejny ponadstandardowy bonus od firmy, który nie ma odpowiedników. W tej dużej ilości, w jakiej 
gotuje nasza kuchnia zakładowa JG, każdego dnia zostanie kilka dodatkowych porcji jedzenia. JG to codziennie 
umieszcza w pudełkach i sprzedaje na recepcji za 39 CZK stylem, kto pierwszy, ten lepszy. No, nie kupcie tego!  
 

- Podczas gdy gdzie indziej produkcja metalowa często spada, nasza Kovovýroba przeżywa boom, którego nie było 
tu od dawna.Wzmacniamy pracowników, którzy nie chronią się przed uczciwą pracą. I to nie byle jaką, ale na 
najwyższym poziomie technologicznym. W końcu, aby produkować wysokiej jakości komponenty na 
najnowocześniejszej tokarce CNC, która potrafi również frezować, wypalać części blaszane za pomocą 
najnowocześniejszego centrum laserowego CNC, giąć rury na giętarce CNC w trzech wymiarach, malować 
proszkowo albo spawać na robocie 3D, który spawa tak piękne spawy, że nawet Jirkové tego nie potrafią - jest 
to zdecydowanie coś pięknego, a zwłaszcza niewymagającego wysiłku fizycznego. To radość dla uczciwych ludzi! 
 

- Obok Kovovýroby wybudowano przemysłową halę produkcyjną z nowoczesnymi technologiami do produkcji 
ram Motúček. Półautomatyczna giętarka CNC do rur, laser CNC do cięcia stalowych kształtowników - lakiernia 
już są w eksploatacji. Oznacza to, że od 2022 roku będziemy niezależni i 95% części w Motúčko będzie 
produkowanych pod naszym własnym dachem. 
 

- I możemy swobodnie nawiązać. W Nástrojárně przygotowujemy do produkcji seryjnej opracowaną przez nas 
oponę lamelową Motúčka, która będzie produkowana u nas w formach przez nas zaprojektowanych i 
wyprodukowanych. Oznacza to, że w połowie 2022 roku będziemy jeździć na własnych bezdętkowych, oponach 
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lamelowych, które w Motúčku będą używane wiecznie. Żadnego nadmuchiwania, żadnej kontroli ciśnienia, 
żadnych wad. Dodatkowo opona podczas jazdy odkształca się od koła do owalu, co daje nam lepszą trakcję w 
porównaniu do zwykłego koła . 
 

- W Nástrojárně ponownie otworzyliśmy centrum szkoleniowe dla narzędziowców SOU Letohrad i SOU Lanškroun. 
W listopadzie odwiedziła nas najwyższa inspekcja państwowa z Pragi. Wynik kontroli był znakomity, edukacja 
podąża za tym trendem w ostatnich latach i zachęca do praktyki z doświadczonymi ekspertami w praktyce. 
Dostaliśmy kciuk w górę i bardzo to doceniamy. Ta inwestycja w przyszłość na pewno się opłaci, choć należy 
zaznaczyć, że nie każdą firmę na to stać – mierząc czysto finansami, to kwestia dużego zysku. Ale robimy to 
sercem i gdyby zagraniczni najeźdźcy nie zbezcześcili hasła Z miłości do Czech, moglibyśmy z czystym sumieniem 
posługiwać się nim. Pracujemy dalej ☺! 
 

- Nasza działalność charytatywna z roku na rok stale się powiększa i z roku na rok przewyższa poprzednie lata. Nic 
dziwnego, gdy człowiek widzi, co się dzieje. Oprócz zwykłej pomocy dziesiątek i setek ludzi z różnymi historiami, 
które są naprawdę bardzo smutne, po raz kolejny wysłaliśmy do Grecji kolejną ciężarówkę pomocy 
humanitarnej. Z taką samą pomocą staramy się dotrzeć do uchodźców w Puszczy Białowieskiej na pograniczu 
Białorusi i Polski, ale na razie bezskutecznie. Nasi Polacy: Jeśli macie jakieś kontakt, połączcie nas! W tym roku 
nasza pomoc charytatywna zbliży się do kwoty 6 mln CZK, czyli ponad 130 000 000 koron od początku naszej 
działalności. 
 

- W tym roku po raz kolejny zorganizowaliśmy imprezę Andělský strom, czyli wręczanie prezentów pod choinkę 
dzieciom, które nie mają tego szczęścia i nie znalazłyby pod nią niczego. Ich rodzice odsiadują bowiem wyroki. 
Na szczęście istnieje organizacja Międzynarodowa wspólnota więzienna, która poda nam te właściwe adresy z 
konkretną prośbą, która została napisana w liście do Świętego Mikołaja, a my te prośby spełnimy. Każdego roku 
spełniamy około stu życzeń i to jest bardzo sprawiedliwe! 
 

- Ponownie z rynku w Jablonném wysłaliśmy trzydziestą pierwszą ciężarówkę z pomocą humanitarną. Musimy 
pamiętać te chwile i zacząć zdawać sobie sprawę, że gdzieś ludzie są w znacznie gorszej sytuacji niż my tutaj. 
Wysłaliśmy ciężarówkę ze środkami ochrony osobistej na wyspę Lesbos, do obozu dla uchodźców, gdzie są 
głównie matki z dziećmi, które są bez jakichkolwiek środków przed sezonem zimowym. Nie jest nam to obojętne! 
Dziękujemy burmistrzowi Mirkowi Wágnerovi, który przyszedł nas osobiście wesprzeć podczas pożegnania! 
 

- Latem wypełniliśmy nasze lokalne kino, biorąc udział w premierze filmu Atlas ptaków z Mirkem Donutilem w roli 
głównej, który kręcono w naszej fabryce. Piękny film, bardzo dobrze obsadzony, a na dodatek produkcja wybrała 
przyjazne środowisko naszej fabryki. Dziękujemy za to z daleka, ponieważ taka sytuacja się zwyczajnie nie zdarza, 
żeby człowiek był w pracy, a z biura patrzył na niego z uniesioną brwią Mirek Donutil ☺. 
 

- 28 listopada pierwszy program Francuskiej Telewizji Państwowej wyemitował w czasie największej oglądalności 
relację o państwie członkowskim UE - Czechach. Z dwudziestopięciominutowego programu  osiem i pół minuty 
zostało poświęcone naszej firmie Isolit-Bravo. 
Choć nikt z nas nie mówi po francusku, program jest wart obejrzenia – pojawiają się w nim takie wielkie 

postacie naszej firmy jak Jiří Daniš, Radek Hrouda, Martin Cihlář, Martin Beneš, Jiří Černohous, Milan Žemlička i 

wielu innych, w tym sam pan dyrektor. Rodowity Francuz potwierdził nam, że… Eh bien, c'est super! - że 

tamtejsi autorzy i reporterzy naprawdę chwalą naszą firmę. 

- Tymczasem negocjacje z dużym klientem z sektora pozamotoryzacyjnego przebiegają pomyślnie. Jeśli się 
dogadamy i uzgodnimy warunki umowy ślubnej i będzie ręka w rękawie, to ślub powinien odbyć się na przełomie 
stycznia i lutego, a panna młoda powinna wnieść posag w postaci rocznego obrotu 100 mln CZK i ewentualnie 
więcej. 
 

- Centrum Motúčko błyszczało kilkoma innowacjami, między które należy zaliczyć Motúčko Koňačka i Motúčko 
Jumbo Double z uchwytem, Motúčko Jednotunka 4X4; Motúčko Živá Kláda 4X4 z połączeniem radiowym. 
Zrealizowaliśmy również Motúčko Rescue 4X4 ku zadowoleniu czeskiej armii i wkrótce przedstawimy żołnierzom 
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kolejną ofertę - Motúčko Trailblazer 4X4. Przygotowujemy również nowe akcesoria na wiosnę, takie jak 
Obracečka sena czy Kompostožrout. 
 

- Dział sprzedaży D5 wprowadził w ciągu roku na rynek trzydzieści trzy nowe produkty - takie jak blender ręczny 

André, toster Vito, zgrzewarki do folii, pilnik do stóp, czajniki Kate ze stali nierdzewnej w nowych kolorach i 

wiele innych. Przyjdź do sklepu firmowego, a na pewno nie wyjdziesz z pustymi rękami. 

- Panie na recepcji powoli zyskują szacunek i przyzwyczajają się do różnorodności swojej pięknej pracy. Panowie 

z recepcji otrzymali przestrzeń do realizacji swoich umiejętności w rozwoju i produkcji Motúčka. Przenieśliśmy 

produktywność tego artykułu na wyższą wydajność, co jest nowoczesnym trendem. Ci, którzy nie dowiedzą się 

na czas, nie muszą znosić finansowo wysokich wymagań związanych z kosztami niezbędnych kosztów 

ogólnych. 

- Tylko skończyło się wariactwo z testami, od razu zaczęło się nowe. Na szczęście chodzi tylko o 22 procent z nas, 

którzy nie chcą się zaszczepić/zaczipować. Według nowych statystyk Covid nie zabija słabszych jednostek, jak 

to było na początku, teraz zabija głównie barany. Więc głowa do góry. W ramach certyfikacji Tissax przeszliśmy 

szkolenie i zabezpieczyliśmy IT system i wszystko wokół komputerów dokładnie według normy. Inwestycja w 

wysokości nieco ponad 2 milionów koron powinna wystarczyć. 

- Wraz z nadejściem nowych zleceń w styczniu będziemy mieli około 20 wolnych miejsc na stanowiska operator 
produkcji tworzyw sztucznych i pracownik logistyki. W języku czeskim oznacza to, że będziemy potrzebować 
pracowników taśmowych, hmotaře, vážné i ustawiaczy. Wznosimy się i to dobry znak na początek nowego roku. 
Jeśli znacie taką osobę, przekażcie tę informację na dział personalny. Nagroda motywacyjna naszych 
współpracowników w procesie rekrutacji na pewno nie minie. 
 

- Życzymy wszystkim pięknych i relaksujących Świąt ☺.  
Wasza redakcja  

Reklama 

Jel jsem jednoho dne autem do práce a poslouchám rádio. 

Písničky střídaly reklamy, z nichž mě jedna zaujala. Začínala přibližně těmito slovy: „My Češi jsme hrdý národ. 

V těžkých chvílích se dokážeme semknout a držet při sobě...“  Teď nějakým způsobem pokračovala a já jsem 

byl zvědav, na co vlastně bude. Podle začátku jsem očekával něco ve stylu reklamy na pánské obleky Bandi – 

poděkování složkám IZS, apod. Jaké ale bylo mé překvapení, když na konci z toho „vylezla“ propagace Penny 

Marketu a jejich hezky českého nakupování.  

Nemohl jsem si nevzpomenout na Saturnina od Zdeňka Jirotky a Kancelář na uvádění románových příběhů na 

pravou míru. Tam se mohl obrátit každý čtenář, trpěl-li pocitem, že ho má autor knihy za blbce. Stačilo, když 

tam poslal text a Kancelář mu sdělila, jak to bylo doopravdy. No a tak jsem si představil, jak by asi vypadal text 

výše uvedené reklamy, pokud by byla uvedena Jirotkovou Kanceláří na pravou míru.  A jsem přesvědčen, že by 

zněla asi takto: 

„Vy Češi jste naivní hlupáčci. Stačí Vám „zahrát“ na národní strunu, k tomu 

nabídnout něco levněji a už se ženete do německého obchodu (Penny Market 

patří německé firmě REWE – stejně jako Billa – pozn. autora) utrácet svoje peníze. 

A o to nám přesně jde. Chceme z Vás dostat co nejvíce peněz, maximum z nich 

převést různými finančními optimalizacemi nebo platbami za německé 

poradenské služby do Německa a zaplatit u Vás v ČR co nejnižší daně. Takže 

nakupujte u nás co nejvíce, ať se máme v Německu dobře!“ 

A to je vše! ☹         Petr Bodlák, obchodní ředitel 
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Najlepšia skúsenosť je tá vlastná 

Jedna vec je učiť sa teóriu a druhá vec je mať prax. Následne k tomu patrí i skúsenosť a ruka v ruke samotná 

zručnosť. Toto je cyklus, ktorý zabezpečí, že sa teória zladí s praxou a ukáže sa samotný vývoj skúseností 

a vedomostí, ktoré zaručia zlepšenie či už procesu, postupu, montáže atď., najlepšie. 

Takouto výbornou skúsenosťou je i samotná montáž príslušenstva pre Motúčko – prídavné zadné kolesá 

Triglav s brzdou. Pre nezasvätených sa jedná o zadnú nápravu pre Motúčko, ktorá nesie celú hmotnosť 

nákladu, je natáčacia a výrazne pomáha znížiť námahu pri samotnom prevážaní nákladu a je samozrejmé, že 

táto náprava má i mechanickú brzdu, ktorá zaistí bezpečne zafixovanie pohyblivého Motúčka v prípade 

potreby. 

Aby sme však len neteoretizovali, poďme k podstate veci. Je jednoduché niečo kritizovať, je jednoduché 

povedať, že je to ľahké, keď niekto iný príde na riešenie problému. No postaviť sa k samotnému problému 

čelom chce odvahu a ochotu podieľať sa na riešení, ci vývoji za účelom, a to obecne, zlepšenia. 

Takúto možnosť ponúka práve divízia Motúčko, kde sa samotný produkt montuje. Prísť do výrobných 

priestorov, vidieť ten živý organizmus výroby, pohyb, energiu, je pohlcujúce. A tak som sa i ja dostal do prúdu 

udalostí, ktoré mi priniesli novú skúsenosť. A nie len to...veď posúďte sami... 

Zmontované prídavné zadné kolesá, resp. náprava Triglav s brzdou, vypadá na prvý pohľad jednoducho, a tak si 

človek povie, že na tom nič nie je. Opak je však pravdou. Keď sa človek postaví k montážnemu stolu, začne 

premýšľať, ako a kde začať. 

Dôležité je na začiatku počúvať, sledovať tých, ktorí už vedia ako na to, a vyskúšať si 

to na vlastnej koži. Postupne sa naučiť, kde čo nájsť, ako čo použiť a postupne vidieť 

vlastné zlepšovanie, ktoré prichádza spoločne so zručnosťou a vlastným 

premýšľaním, ako to urobiť jednoduchšie, efektívne, a hlavne rýchlejšie, s dôrazom 

na kvalitu. Tak som si i ja prešiel týmto procesom, kde som mal možnosť sa 

realizovať nie len v samotnej montáži, ale povedať si i svoj názor na zlepšenie 

samotnej montáže a vidieť následné aplikovanie zmien. 

Radosťou je i samotný vývoj, kedy porovnaním jednotlivých generácií produktu môže 

človek porovnávať a priniesť vlastnú invenciu a s dobrým pocitom si užívať ten pocit, 

že naozaj námaha stojí za to a niet nad vlastnú skúsenosť... 

        Ing. Roman Remeň, referent SaM 

Chodit do terénu není vůbec na škodu… 

Nejdříve bych se vám ráda představila.  

Mé jméno je Helena Doubravová a přistěhovala jsem se v letošním roce do zdejšího kraje z okresu Šumperk. 

Dříve jsem pracovala na exekutorském úřadě jako administrativní pracovník. Jelikož v tomto kraji není žádný 

exekutorský úřad, začala jsem hledat zaměstnání mimo mé znalosti a zkušenosti. 

Moje cesta do této firmy vedla přes řadu dalších pohovorů v jiných firmách a musím říct, že když jsem 

odcházela z pohovoru Isolit-Bravo, spol. s.r.o., měla jsem dobrý pocit. 

Když mi doma zazvonil telefonát s nabídkou práce na pozici účetní, neváhala jsem a nabídku přijala. 

Do firmy Isolit-Bravo, spol. s.r.o. jsem nastoupila letos v měsíci září. 

Když jsem přišla první den, přivítaly mě na první pohled sympatické kolegyně. 
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Práce účetní je zodpovědná, náročná a pestrá, ale s pomocí kolegyň je vše jednodušší, jelikož mi jsou 

nápomocny kdykoliv potřebuji. Dále jsem si vyzkoušela práci u tiskacího 

stroje ISOFIX nebo kompletaci těsnění. Je velkou výhodou se seznámit 

s výrobou, materiálem a dalšími věcmi, které znám z faktur. Člověk si tak 

rozšíří obzor a také pozná další kolegy ve firmě. 

Věřím, že po delším poznávání firmy a sbírání zkušeností mi mnoho věcí 

bude připadat jednodušších.  

Každý den života je výzva! 

                                                                                                                        Helena Doubravová, Finanční účtárna 

 

Nový NEauto projekt na spadnutí… 

 

Mohu s potěšením sdělit, že se našemu marketingovému oddělení podařilo získat zakázku mimo automobilový 

průmysl, a to pro firmu XY... 

Jedná se o lisování celkem na 7 lisech, z toho 5 lisů o tonáži 400 tun a 2 lisy o tonáži 700 tun. 

Tato výroba bude obnášet najetí na nepřetržitý režim po 12 hodinách včetně sobot a nedělí. 

 Bude třeba sestavit tým o 4-5 spolupracovnících ve složení operátor, hmoto/vážný a seřizovač. 

S Milanem Žemličkou jsme cca před 14 dny začali postupně sestavovat pracovní skupinu, složenou z uvedených 

profesí. 

 A, světe, div se! Pokud by si někdo myslel, že spolupracovníci budou nadšení a křičet hurá, tak se mýlí stejně 

jako já. 

Připomněl jsem si období asi před dvěma lety, kdy jsme z důvodu poklesu objednávek museli najet na 8 

hodinový provoz bez sobot a nedělí. Tehdy za mnou chodili spolupracovníci, kteří si stěžovali, že nebudou mít 

žádné volno atd. 

Když to řeknu po svém - poslouchám u mnohých, jak se lidově 

říká, ,,do pytle keců“! 

 Zase ale musím být spravedlivý. 

 Je určitá část spolupracovníků, kteří se sami hlásí a mají. :-) 

Karel Slavík, vedoucí divize Lisovna 

Nové projekty 

 

Současná kapacita naší nástrojárny je pokryta do konce února 2022 s tím, že na březen tam máme několik malých 

forem, ale to postačí bohužel na vytížení asi z 20%. Jedná se o zakázky převážně pro stávající zákazníky – ALCZ, 

Hella, KES, Škoda-Auto. 50% z těchto forem zůstane v lisovně na sériovou výrobu a druhá polovina forem bude 

lisovat u zákazníka, nebo v případě prototypových forem pro Škodovku na nového Superba a Passata dojde 

pouze k ovzorkování a dodání určitého počtu výlisků v řádech stovek kusů až cca 1500 ks dílů. Tyto prototypy 

slouží pouze k ověření zástavbových zkoušek a dále k provedení základních testů přímo ve voze. 
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 Pro sériovou výrobu budou určeny formy, které máme zaplánované na měsíce září-listopad 2022. To je však 

daleko a my se musíme zaměřit především na získání nových zakázek do března, dubna a nejlépe ještě na další 

měsíce. To, že nové zakázky se získávají vzhledem k aktuální situaci na trhu hůře a jejich ceny jsou stále tlačeny 

dolů, nemusím opakovat. Naším cílem je vyrábět stávající formy včas a v požadované kvalitě tak, abychom 

samozřejmě měli lepší výchozí pozici pro získání nových projektů. 

K tomu však musí přistupovat všichni svědomitě a musí šlapat všichni na 

100%, nejenom někteří. Naši práci si troufnu přirovnat například ke 

kolektivním sportům, jako je fotbal nebo hokej. Pokud nefunguje celý tým 

jako celek, tak není možné pomýšlet na medaile! 

 

           Martin Cihlář, vedoucí SaM 

 

Technický kroužek ve školním roce 2021-2022 

Naše firma opět v letošním roce otevřela možnost absolvování 

technického kroužku pro žáky ZŠ v Jablonném nad Orlicí. 

Pro lepší dostupnost byl žákům termín kroužku změněn ze 

sobotního dopoledne na pondělní odpoledne. Důvodem pro 

tuto změnu bylo, že v sobotu dopoledne škola organizovala 

sportovní kroužky a různé dětské soutěže. Ale i přes tuto 

pozitivní změnu nemáme naplněnou kapacitu kroužku, která 

čítá 10 dětí. 

Domnívám se, že velkou roli zde sehrála probíhající pandemie a 

vzhledem k situaci na školách propagovaná online výuka, kdy 

se děti od počítačů prakticky nehnou, jednak z důvodu školní 

výuky a následně počítačových her. To rozhodně není dobrá 

cesta nechat mládež téměř trvale sedět u počítačů. Náš kroužek jim dává šanci alespoň to trochu změnit. Ale 

nyní již z jiného soudku.  

Mimo jiné byla náplní našeho prvního setkání možnost volby zhotovení projektu buď  šachy, trezor, nebo 

Thorovo kladivo. 

Nakonec největší zájem sklidil funkční trezor. Patrně z důvodu, že naši mladí přátelé si v této nelehké době 

chtějí uchránit své úspory.:-) V současné době probíhá konstrukční část, a to modelování trezoru ve 3D.  

Zatím mohu potvrdit ze strany účastníků kroužku velkou chuť k učení se něčeho nového, čím škola 

nedisponuje.To se odráží na 100% účasti, což já osobně v dnešní době 

považuji za zázrak. 

Příště doložím, jak práce na trezoru pokračují, a přidám pár fotografií. 

 

Aleš Hrdina, vedoucí Nástrojárny 
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Naše učiliště  

Státní inspekce projevila spokojenost 

 
Mladí lidé by měli mít možnost vyzkoušet si to, co mohou uplatnit v reálném životě. 

Vždy tomu tak bylo a mělo by být. Vlivem politických změn a moderním způsobům řízení ministerstev se od 

tohoto starého a roky vyzkoušeného systému na dlouhá léta upustilo. Naštěstí přišla snaha tento trend 

obnovit, a to se podařilo.  

My v Isolitu jsme jedním z těchto staronových 

průkopníků a učiliště provozujeme od roku 

2018.  

Žáci druhých ročníků oboru Nástrojař SOU 

Lanškroun a SOU Letohrad si tak mohou 

procvičovat své strojařské umění na 

konkrétních zakázkách, které přicházejí tak, 

jak určuje chod naší Nástrojárny jako celku. 

Žádné týdenní přípravy na ofrézování kostičky 

s přesně určeným otvorem pro vyvrtání, jak to 

zažívaly předchozí a před nimi ještě další 

minulé ročníky, protože to tak bylo 

nastavené... Pan mistr to vždy vytáhl ze 

šuplíku jako kontrolní práci, která se roky a 

roky opakovala… 

Nic takového na učilišti v naší fabrice není! Každý den je jiný! Ráno se rozdělí práce, technolog s instruktorem 

vyhodnotí, co je potřeba procvičovat na učilišti, co jsou žáci reálně schopni opracovat či vyrobit, a zadá jim to 

do denního plánu. Učni jsou podle týdenního plánu rozděleni na jednotlivá pracoviště, kde si se svými 

instruktory tyto zakázky převezmou, a začnou 

pracovat na splnění úkolů.  

To, co jsem popsal výše, není nic proti učilištím ani 

proti tomu systému, ba naopak, je třeba 

spolupracovat, a to se nám daří. Na učilištích je 

dnes krásné vybavení a žáci mají široké možnosti, 

to je prostě fakt. K reálné práci návaznosti operací 

či technologické posloupnosti se však 

nedostanou, což je v rámci učení určité profese 

prostě problém.  

Jednoduše to přirovnám – když budete 

v autoškole jezdit na dopravním cvičišti za plotem 

odděleným od reálného světa, budete umět 

projet těch sedm křižovatek, které tam jsou, 

občas potkáte jedno, dvě auta dalšího instruktora, a to je celé. 

Takto by to prostě nešlo! To bychom se toho moc nenaučili! Takže musíme vyrazit s instruktorem do reálného 

světa a tam se naučit šoférské řemeslo. Tak a tohle přesně děláme s mladými nástrojaři, a to se nám daří! Je to 

ale s malým rozdílem. Autoškolu si musí zaplatit, ale když se učí řemeslo, ještě si u toho vydělá. Vyrobené věci 

a odvedenou práci mají žáci zaplacenou jako produktivní práci, znamená to tedy, že se učí a ještě si u toho 

vydělají docela solidní peníze.  
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V minulosti jsem se ptal několika čerstvě vyučených nástrojařů, jestli vědí, jak vypadá forma na lisování výlisků 

z plastu, a zda vědí, jak funguje. Bohužel, vždy zůstalo u první otázky s odpovědí - „nevím, nikdy jsem nic 

takového neviděl“. To je prostě holý fakt a já musím s určitou hrdostí sdělit, že tuto skutečnost se nám podařilo 

obrátit přesně o 180°! Jsem naprosto přesvědčený, že každý žák druhého ročníku, který projde naším učilištěm, 

bude vědět, jak taková forma vypadá, jak funguje, a dokonce co je uvnitř. 

Důvod je prostý. Žáci se totiž zapojují do všech fází 

výroby formy, včetně jejich montáží a demontáží. 

Žáci dokonce mají jeden velmi nadstandardní 

bonus, čímž je poučení z chyb druhých. Když se 

taková forma z nějakého důvodu porouchá, jde na 

pracoviště opravy forem, které je také součástí 

našeho učiliště. Žáci jsou u demontáže formy a 

zjišťování příčin, patrných na výlisku, který není 

vyroben podle představ zákazníka. Mají tak 

jedinečnou příležitost vidět, co bylo na formě 

případně špatně provedeno nebo co se porouchalo. 

Tím se ve své profesi posouvají o několik příček 

výše než kolegové, kteří brousí, frézují a soustruží 

to samé pořád dokola v teple učiliště, někde za 

plotem světa.  

Nedávno jsme měli na učilišti státní inspekci. Musím říci, že zatímco ředitelé škol mají z tohoto státního orgánu 

husí kůži a probdělé noci, nás to potěšilo. Pro nás je to čest, když pan inspektor projde všechna pracoviště, 

promluví se žáky, pak si s nimi sedne ke stolu bez pana učitele a našich instruktorů a podiskutuje s nimi. Když 

odchází, dává palec nahoru se slovy: „Děláte to dobře, nic lepšího na světě zatím nikdo nevymyslel, dělejte to 

prosím dál!“  

Já k tomu doplním, že naši žáci mají právo více vědět a více vidět. To 

se nám určitě daří! 

Jednu věc ale musím dodat. Tuto formu učiliště nepodporuje finančně 

ani stát, ani žádná jiná instituce. Je to čistě náš projekt, který 

financujeme s láskou k budoucnosti!  

Říkáme, že je to investice do krásného řemesla, které nás baví a živí. 

Milan Žemlička, personalista IB 

 

Vyšetřování skončilo. Zapomeňte! 

 

  Jak skoro všichni ví, s vypuknutím pandemie covidu jsme kromě všeho dalšího vyrazili také na fyzickou 

pomoc naší republice. 

 Vykládal jsem tu historii mnohokrát, když byl o ni ještě zájem – tedy jak mi volal pan primář Miroslav 

Zajac z FN v Motole – že totálně a fatálně chybí výtěrovky, jak my – Isolit-Bravo -  jsme se jako naprostí laici ve 

zdravotnictví po hlavě vrhli  do jejich vývoje a výroby – což by ještě snad šlo, ale hlavně jsme se pustili do jejich 

řádné certifikace, a to že byl teprve masox – kdo tohle nezažil, neuvěří!  

No, a po absolvování obrovského martyria jsme nečekali žádné zisky, žádné oslavy, prostě jenom jsme 

chtěli a bylo by nám největší odměnou, aby se Čechům vytíraly nosohltany pořádnými certifikovanými 
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výtěrovkami. A ne čínskými dreky, které můžou způsobit různá onemocnění, včetně rakoviny. Ale ono ne – to 

bychom nesměli být právě v Česku!  

Kdybych tu historku vykládal já, jako Kvido Štěpánek, celkem uznám, že by nad ní naprostá většina lidí 

mávla rukou – no,  jasně, uražená ješitnost, že to pod jeho velením dělali tak blbě, že nakonec výtěrovky nikdo 

nechtěl! To známe! Takže už mlčím a nechám organizaci Kverulanta, aby vylíčila historii vlastními slovy: 

NÁKUP ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU S FALEŠNÝM CERTIFIKÁTEM 
Sklady Správy státních hmotných rezerv (SSHR) se v létě 2020 naplnily vatovými tyčinkami. Zakázku na výtěrové 
sady získala společnost Winner Group – WG s.r.o. (WG), a to přesto, že do výběrového řízení dodala až směšně 
falešné doklady. Kverulant.org je přesvědčen, že při této zakázce došlo k trestnému činu, proto v březnu 2021 podal 
na Státní zastupitelstvo trestní oznámení. Policie jeho trestní oznámení v září 2021 odložila.  Prosíme, podpořte náš 
boj proti tunelování našeho státu alespoň malým darem. 

 „Sou to cypi, napiš tam, co chceš, stejnak vyhrajem, je to dohodnutý“ asi tohle si řekli ve WG, když se hlásili do 
červnového výběrového řízení SSHR, ve kterém šlo o dodávku 200 300 kusů výtěrovek. Podvodníci z Jablunkova do 
pražské centrály SSHR klidně poslali certifikát, který se vysmívá úplně všemu a všem. 

Výtěrové sady 

Přitom výtěrové sady nejsou jen „obyčejné uchošťoury“. Jde o sterilní výtěrovou tyčinku, která se zavádí do 
nosohltanu, tedy do těla pacienta, za účelem diagnostiky, v tomto případě na COVID-19.  Výtěrovky by také neměly 
používat bavlnu „cotton swab“, protože ta při testování na COVID-19 inhibuje PCR reakce. Přesně tu však šikulové 
z WG na konci svých tyček mají. 

Falešný certifikát 

Ale zpět k tomu podstatnému, k zfalšovanému certifikátu. Špatně je hned samotné označení dokumentu. Tučně, 
kapitálkami i obřím písmem velikosti „26“ firma WG deklaruje „EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ“. Správné označení 
takového dokumentu přitom má být: „ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ“. Úředníci SSHR chybu zřejmě „přehlédli“. 

 

https://www.kverulant.org/podarujte-kverulanta-zaslouzi-si-to/
https://www.kverulant.org/podarujte-kverulanta-zaslouzi-si-to/
https://www.kverulant.org/wp-content/uploads/2021/03/IFU-swabs.pdf
https://www.kverulant.org/wp-content/uploads/2021/03/IFU-swabs.pdf
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Kverulant.org 
Hned poté společnost WG sebe samu v certifikátu prohlásí za výrobce (!) výtěrovek. Nějaká kontrola přes Registr 
zdravotnických prostředků?! Koho by to na SSHR zajímalo… Ovšem stačil by i prostý Google a náhled do obchodního 
rejstříku. V červnu 2020 WG nejenže nic nevyrábí (natož zdravotnický materiál), ale takové zboží nemůže ani dodávat. 

Dovoz a distribuci zdravotnických potřeb a materiálu si firma do obchodního rejstříku dopíše poté, co se svým zbožím 
kromě SSHR zásobí i několik nemocnic – například brněnskou nebo ostravskou. Pro pořádek doplňme, že dovozcem 
a distributorem zdravotnických prostředků je WG od 26. 01. 2021. 

Ne dosti na tom. Falešný certifikát, díky kterému se firma dostala k zakázkám na SSHR, obsahuje celkem 10 výsměšně 
hrubých a očividných chyb. Každý, kdo v oboru pracuje déle než 31 sekund, si musí okamžitě všimnout, že certifikát 
je fenomenálně podezřelý. Neuvěřitelně zní i to, že se nikdo na SSHR neobtěžoval ani s prostým ověřením činnosti 
WG jako účastníka/vítěze výběrového řízení. I proto se Kverulant domnívá, že se o této zakázce rozhodovalo úplně 
jinak a jinde než na SSHR. 

Bohužel „výsměšně falešný certifikát“ není jediným důvodem, proč je Kverulant přesvědčen, že v tomto případu došlo 
ke korupci. V létě 2020 nakoupené zásoby výtěrovek totiž SSHR brzy nestačily. Na podzim roku 2020 proto musela být 
vypsána další „soutěž“. 

Nepřekvapí, že proti létu bylo výtěrovek potřeba víc: konkrétně šestkrát tolik – 1 202 000 ks. Zrovna tolik jich měla na 
skladě firma WG (tou dobou stále bez potřebných oprávnění pro takové dodávky)… A byla náhoda, že zrovna ona také 
SSHR zaujala a zakázku znovu získala?! Jsme přesvědčeni, že to náhoda nebyla „ani náhodou“. Myslíme si, že šlo o 
připravený podvod, na jehož konci SSHR ze státního rozpočtu poslala na účet firmy WG téměř 6 500 000 Kč. 

 

Trestní oznámení 

Se svými zjištěními se Kverulant obrátil na 29. března 2021 na Státní zastupitelství. Věc byla pod č.j. 0 ZN 138/2021-
3b postoupena na Obvodní ředitelství policie Praha II, SKPV OOK.  A zbrojnoši z obvodního ředitelství se s tím moc 
nepárali. Podle všeho se pouze zeptali kupujícího, tedy Správy státních hmotných rezerv, zda bylo všechno v cajku. A 
když borci z SSHR řekli, že si ničeho nevšimli, tak věc v září 2021 odložili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kvido Štěpánek, ředitel firmy  

https://www.kverulant.org/wp-content/uploads/2021/04/postoupení-za-SZ-na-ovodní-ředitelství-13.-dubna-2021-Vyrozumění-oznamovatele._sig-00000002.pdf
https://www.kverulant.org/wp-content/uploads/2021/04/postoupení-za-SZ-na-ovodní-ředitelství-13.-dubna-2021-Vyrozumění-oznamovatele._sig-00000002.pdf
https://www.kverulant.org/wp-content/uploads/2021/09/vyrozumnění-o-odložení-věci-vytěráky_2021-09-10_155439.pdf
https://www.kverulant.org/wp-content/uploads/2021/09/vyrozumnění-o-odložení-věci-vytěráky_2021-09-10_155439.pdf
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Ohýbačka 

Zhruba před rokem jsme zahájili výběrové řízení na ohýbačku, která by byla vhodná pro ohýbání veškerých 

ohýbaných dílů potřebných na výrobu všech druhů Motúček.  

Impulzem pro tuto nemalou investici byla pandemie Covid-19. Protože se spolu s pandemií snížila výroba 

v automobilovém průmyslu, vedení firmy se tedy rozhodlo, že si stáhneme veškerou možnou výrobu dílů na 

Motúčka (v tomto případě výrobu rámů) domů, do Isolitu.  

Toto rozhodnutí udělali z jednoho prostého důvodu. Tím bylo vytvoření nových pracovních pozic pro 

zaměstnance, kteří jsou nyní při sníženém provozu nadbyteční.  

Tato profesionální NC elektrická ohýbačka je jednou z několika investic, které proběhly, potažmo se teprve 

uskuteční. Ohýbačka pracuje velmi rychle a precizně. Naši denní spotřebu pokryje cca za 3 hodiny a jsme na ní 

schopni ohýbat jekly, pásoviny, ocelové trubky v rozměru až 60x6mm nebo kulatiny do průměru 50mm. 

Ohýbačka je vhodná jak pro kusovou, tak i sériovou výrobu.  

S výrobou rámů na Motúčko jsou spojeny například tyto investice: 

sloupová CNC pila, lakovna s automatickým tryskačem a vypalovací pecí, 

CNC laser a také robotické svářecí pracoviště. Tyto všechny zmíněné 

stroje se umístí v Oranžérii, kde bude probíhat výroba rámů. 

Ale o tom vám budu vyprávět třeba někdy jindy... 

Filip Vaníček, konstrukce Nástrojárny 

 

 

 

 

 

 

 

Giętarka 

Około rok temu ogłosiliśmy przetarg na giętarkę, która byłaby odpowiednia do gięcia wszystkich giętych części 

potrzebnych do produkcji wszystkich rodzajów Motúček. Impulsem do tej znaczącej inwestycji była pandemia 

Covid-19. Ponieważ produkcja w branży motoryzacyjnej spadała wraz z pandemią, kierownictwo firmy 

zdecydowało, że wszelką możliwą produkcję części do Motúčka (w tym przypadku produkcję ram) ściągniemy 

do domu do Isolitu. Decyzję tę podjęli z jednego prostego powodu, którym było stworzenie nowych miejsc 

pracy dla pracowników, którzy przy ograniczeniu procesu produkcji dla branży motoryzacyjnej stali się 

niepotrzebni. Ta profesjonalna giętarka elektryczna NC jest jedną z kilku inwestycji, które zostały zrealizowane i 

będą miały miejsce. Giętarka pracuje bardzo szybko i precyzyjnie, pokrywa nasze dzienne zużycie w około 3 

godziny i jesteśmy w stanie na niej giąć stal, rury stalowe aż do 60x6mm, czy okrągłe kształty o średnicy 50mm. 

Giętarka nadaje się zarówno do produkcji jednostkowej, jak i seryjnej. Z produkcją ram na Motúčko związane 

są na przykład następujące inwestycje: kolumnowa piła CNC, lakiernia z automatyczną dyszą i piecem do 
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wypalania, laser CNC, a także zrobotyzowane stanowisko spawalnicze. Wszystkie te maszyny będą 

umieszczone w Oranżerii, gdzie odbywać się będzie produkcja ram. Ale o tym opowiem innym razem. 

Filip Vaníček, dział kontrukcji Nástrojárny 

 

Z podnikové korespondence našeho pana ředitele… 
…v oblasti dobročinnosti v regionu… 
 

Vážený pane řediteli! 

  

Vážíme si Vaší finanční pomoci v minulých letech a oslovujeme Vás nyní v předvánoční době 

s možností finančně přispět na naše nově vznikající oddělení Paliativní péče v Albertinu. 

Oddělení Paliativní péče bude pro naše zařízení velmi potřebné a naši pacienti si ho zaslouží, stejně 

jako každý, kdo se ocitne v situaci, kdy vážně a nevyléčitelně onemocní. 

V příloze najdete stručnou prezentaci našeho plánovaného úmyslu, stejně jako seznam potřebných 

věcí, které na oddělení musíme zakoupit. 

Předem děkujeme za zvážení a případný finanční dar. Přejeme Vám krásný předvánoční čas! 

  

Za OLU Albertinum Žamberk 

  

Rudolf Bulíček, Ing.  

ředitel 

  
 
Vážený pane řediteli, 
jak bychom vás mohli odmítnout?! 
Vybereme si nejdražší položku = přístroje na kyslík a postaráme se o ně. 
Dodali byste nám, prosím, podklady, pokusíme se ještě s dodavatelem jednat o ceně. 
 
S přátelským pozdravem / Kind regards 
 
Kvido Štěpánek 
 

 
 
 

 

Z  podnikové korespondence pana ředitele podruhé: 

 
Řekni, kde ti lidé jsou. Co se s nimi mohlo stát?! 
 
 

Dobrý den pane Štěpánku, 
 

rád bych Vás touto cestou, jménem svým i jménem Hospodářské komory ČR a agentury COT Group, 

přizval k jedinečnému projektu, jehož potřebnost ukázal v minulých týdnech průzkum HK ČR. Cílem je 

nalézt nekomerční platformu České firmy 2022+, která by v současné době mohla pomoci českým 

firmám nejen udržet, ale revitalizovat dodavatelsko-odběratelské řetězce. Ty totiž jsou eruptivními 
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změnami v celém globálním ekonomickém prostředí značně narušeny a v mnoha případech ohrožují 

samotnou existenci podniků. 

Nabízíme Vám tímto exkluzivní příležitost stát se stálými partnery této platformy. Jedinou podmínkou je Vaše 
bezplatná, leč aktivní účast na diskusním setkání České firmy 2022+, které proběhne v 11.1.2022 v sídle 
Hospodářské komory (Florentinum, Praha) v dopoledních hodinách. Dvacítka zkušených podnikatelů a 
manažerů by na něm ve společné debatě s experty měla co nejpřesněji definovat potřeby a možnosti českých 
výrobních podniků a pomoci tak najít optimální nástroje, formy či aktivity, které pro jednoho mohou znamenat 
zdroje, pro jiného naopak využití volných kapacit. 
Jsme přesvědčeni, že s ohledem na Vaše úspěchy a zkušenosti ze světa byznysu jste právě Vy jedním z těch, 
kteří by v onom dvacetičlenném poli majitelů a manažerů neměli chybět, a budeme velmi rádi, pokud přijmete 
pozvání k diskusi.  
 
Kdykoliv mě v této věci můžete kontaktovat telefonicky či mailem. Děkuji za Vaši pozornost a budu se těšit na 
další komunikaci. 
Mgr. Václa Pelcl 
 
Vážený pane Pelcle, 
děkuji za milé pozvání. 
Nevím upřímně, zda budu/bych byl pro diskuzi přínosem - obvykle mám nekonformní názory, které příliš 
nesouzní se zbytkem. Cokoli v Praze je pro mne vždy jeden celý den, bez ohledu na čas trvání. Navíc tu radu 
vím i bez debaty a ví ji každý: 
 
Český průmysl dokáže zázraky, když mu nebudou chybět lidé! 
 
Řekni, kde ti lidé jsou. Co se s nimi mohlo stát?! 
 
 
To ovšem ví také každý. Jsou v předčasných a neoprávněných invalidních důchodech, na neoprávněných 
neschopenkách, nově v karanténách a na kovidovném. Šli si odpočinout na pracák, prodlužují si mládí studiem 
třetí vysoké školy v oboru sociální terapie třetích a dalších pohlaví či Topologie lišejníků v Antarktidě. A tak 
dále. Zkrátka, někteří jen využívají a mnozí navíc zneužívají náš neudržitelně měkký sociální systém. 
 
Chce tohle ve vaší debatě někdo slyšet? Nechystá se tam bohapusté blábolení o nutnosti zvyšovat státní 
podporu vzdělávání a podnikání? 
Tak si ještě příští týden zavolejme. 
 
Zdravím. 
Kvido Štěpánek (a odesílá též v kopii personalistovi Milanu Žemličkovi.) Ten obratem reaguje: 
------------------- 
Dobrý den pane řediteli, 
 
no právě, vše důležité jste pánovi sdělil. 
Vše ostatní už budou jen řeči, které nikam nevedou. 
 
To, že se sejde 20 podnikatelů v Praze, kteří si sdělí, co dělá stát špatně, nic neřeší. 

Apropo, ten Váš pohled/názor je velmi výstižný a já to použiji do Občasníku!  
 
Děkuji. S pozdravem 
 
Miloslav Žemlička 
 
 

Kvido Štěpánek, ředitel firmy 
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Ocenili nás prvním místem… 
 

Dovolte mi, abych všem spolupracovníkům naší firmy poděkovala za aktivní přístup a pomoc při organizování 

zaměstnaneckých sbírek. 

Jak všichni víte, zaměstnanecké sbírky v naší firmě mají dlouhou tradici a při jejich realizaci máme i díky vám 

velký úspěch při vybírání finančních prostředků pro potřebné.  

Celkem se na zaměstnaneckých sbírkách vybralo 882.186,-Kč v počtu třinácti zorganizovaných sbírek. Na popud 

tohoto úspěchu mě oslovila příspěvková organizace Fórum dárců, zda bych naši firmu nepřihlásila do některé z 

kategorií ocenění za dobročinnost. Neváhala jsem.  

Fórum dárců je jediný celorepublikový spolek zastřešující dárce v České republice. Smyslem Cen Fóra dárců je 

podpořit a vyzdvihnout důležitou práci nejen neziskových organizací, ale i firem a firemních nadací, fondů 

v charitativní oblasti a ve veřejně prospěšných oborech. 

Z možností, kam jsme se mohli zařadit, jsem vybrala kategorii „Zaměstnanecká sbírka roku 

2020“, ve které jsme získali první místo - jako firma, která se zapojila do organizování sbírek do zahraničí.  
Obr. Certifikát za první místo v Zaměstnanecké sbírce 

 

 

V této kategorii s námi byly tyto firmy:  

 

1. Isolit-Bravo, spol. s r.o. - Firemní sbírka na dobrou věc, přidejte se k nám... 

2. Nadace České pošty - Sbírka pro Moravu 

3. ŠKODA AUTO, a.s. - #ŠKODApomáhá 

4. Saint-Gobain ČR - Daruj své srdce 

 

Ve Fóru dárců jsme se prezentovali s projektem, který jste finančně podpořili koncem roku 2020. Jednalo se o 

zaměstnaneckou sbírku na pomoc uprchlíkům v Řecku, ve které se nám podařilo vybrat mezi zaměstnanci 

40.000,- Kč. Naše firma tyto finanční prostředky poté znásobila a nakoupila oblečení, spacáky, vyteplené stany 

a v lednu roku 2021 jsme vypravili kamion s humanitární pomocí v celkové výši 1,6 mil. Kč.  
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Slavnostní předání Ceny Fóra dárců 2021 proběhlo v Praze dne 25. 11. 2021 s velkými omezeními a náročnou 

organizací kvůli současné nepříznivé situaci. 

 I v této náročné době bylo příjemné a povzbuzující vidět kolem sebe tolik lidí, kteří se zabývají dobročinností, 

mají chuť pomáhat, snaží se vnímat svět pozitivně a dívat se na něj aspoň jedním sklíčkem růžových brýlí.  

Toto ocenění můžeme vnímat i jako symbolické poděkování, jelikož jsme první cenu získali v době organizace 

další sbírky pro řecké uprchlíky.  

V pátek 19. listopadu 2021 vyrazil náš kamion s hmotnou zimní pomocí a penězi do tábora Moria 2.0 na ostrově 

Lesbos. Celkem vezl přes 14 tun o objemu 130 m3 oblečení. Pomoc jsme z největší části získali od dobrovolných 

dárců, mezi nimiž dominuje 65 dětských domovů pod patronátem pana Tomáše Slavaty. Jednalo se o náš třicátý 

první kamion a řídil ho náš řidič pan Pavel Vaníček! 

Konec roku se neúprosně blíží a pomoci není nikdy dost. Na světě je spousta lidí, kteří se mají hůře než my a 

chceme jim udělat příjemné svátky. Proto jsme připravili „Vánoční zaměstnaneckou sbírku pro Člověka v tísni“. 

Držím palce, aby se nám podařilo vybrat co možná nejvíce.  

Na konci roku každý bilancuje. Já mohu s radostí v srdci říci, že v dobročinnosti jsme nezaháleli a celkem jsme na 

dobročinnost přispěli částku 5 500 000 Kč. 

 V této částce je zahrnuta pomoc uprchlíkům – vypravili jsme dva kamiony na ostrov Lesbos v částce 2 mil. Kč, 

podpořili jsme hospicovou péči a organizace, které se v této nelehké době zabývají pomocí pro starší 

spoluobčany v hodnotě 1 mil. Kč, pomohli jsme 120 rodinám finančním příspěvkem ve výši 2,5 mil. Kč. 

Je úžasné, že i v době, kdy je naše země, respektive celý svět, rozdělena na dva rozdílné názorové tábory a vedou 

se stále stejné diskuze o jednom a tom samém problému a nehledá se smířlivá cesta, je možné aspoň na vteřinku 

zavřít oči a uši a uskutečnit společně projekty, které pomohou druhým.  

Bohatství a štěstí jsou dvě zcela se míjející kategorie a nijak spolu 

nesouvisí.  

Buďte k lidem štědří a laskaví a ono se vám to brzy vrátí.  

          

Bartošová Renáta, Finanční účtárna 

Chybí tu frajeři 

 
Pročítání  prvního obtahu Občasníku, kde ještě můžete přidat svůj komentář, vysvětlit, popřípadě 

autora upozornit na věcnou chybu, je vždycky prima práce, která je potěšením a radostí.  
Musím potvrdit, že tohle číslo se mi moc líbí a není to žádné plácání o ničem – věcné, konkrétní a 

střetnou se tu i protichůdné názory. Tak to má v demokracii být!  
Demokracie je krásná myšlenka, ale nejsem, bohužel, přesvědčen, že je trvale životaschopná. 
 Následující myšlenka je přisuzována řeckému filozofu Sokratovi a ten o ní mohl něco vědět, neboť 

antické Řecko bylo kolébkou demokracií!  A vzhledem k tomu, že demokracie odsoudila Sokrata k trestu smrti 
– prý kazil mládež-  skoro bych se vsadil, že autorem této úvahy je skutečně on: 
 
Demokratické zřízení  
 doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem.  
 Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá.  
 Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů a  
 cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. 
 Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to  
 umožní. 
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 A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od  
 přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší než  
 dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie. 
   
                                                                                        Sokrates  
 

A tak když pan učitel Jiří Lux ve svém článku hořekuje, že jsme ve volbách opět naletěli, nezbývá, než 
k tomu dodat: Naletíme vždycky a zase, protože demokracie není schopná vygenerovat jiné politiky než šedivý 
podprůměr. 

 A to kdekoli – tetička Angela Merkelová, spící senilní Joe Biden, sebestředný excentr Donald Trump, 
podobný výstředník Boris Johnson, který se pere s přítelkyní, až sousedi musí volat policii – je snad někdo 
z nich skutečnou osobností?!  

A tak nastává, co nastává: Vezou se na vlně populizmu, když bez jejich zásluhy hospodářství roste a 
táhne, chlubí se tím jako cizím peřím. Když ne, svádí to na kdekoho kolem a zadlužují generace našich dětí a 
vnuků, zřejmě i pravnuků. Není divu, že když se setkají s maličko neobvyklou situací = covidem, řeší to 
hystericky: Zavřít, lokdaunovat, zmatkovat, střečkovat, hysterčit, zaplatit všechno všem i zato, co vůbec 
neutrpěli (jsou to přece  populisti), zadlužit, žvanit. Časový horizont jejich vlád je obvykle nejvíce čtyři roky a 
podle toho se i chovají! 

  
Po nás potopa!  
 
Chybí osobnosti, protože takové by nikdo nezvolil. Rádi totiž volíme ty, kteří jsou horší a hloupější než 

my sami. Totálně tak chybí frajeři, kteří se aspoň občas vyskytli v monarchiích.  
Tak třebas takový poslední český – český král Jiřík z Poděbrad. Dal mě a celé království papež do 

klatby?! Nevadí! My svoji husitskou víru udržíme!  
Vyhlásil na nás čtvrtou křížovou výpravu?! Je jich pětkrát tolik, co nás?! Nezajímá! My je stejně 

porazíme! A porazili a zvítězili! 
 
Dnes, kdyby nám banda arabáčů vyhrozila atentáty, když jim 

nepředáme ihned  moc, ještě ten samý večer vystoupí premiér – a 
jedno, zda Andrej Babiš nebo Petr Fiala či pirát Ivan Bartoš – a  
pohřebním hlasem nám oznámí, že nezbývá, než ve snaze nás 
všechny ochránit a zajistit nám bezpečí  - že tedy nezbývá, než  se té 
bandě podvolit!  

Takhle jsme to dopracovali a – třikrát bohužel -  bude ještě 
hůř – viz Sokrates.  

 
                                                                                                   Kvido Štěpánek, ředitel firmy 

 

 

Jednou větou  

 

 A druhá věc, která mě při čtení prvního obtahu Občasníku napadla, bylo asi tohle:  

 Zažil jsem období, kdy naše firma fungovala do značné míry jako One man Band  - většina věcí končila u 

pana Štěpánka. Zaplaťpánbůh, je to za námi a já si dnes spoustu věcí doslova a do písmene užívám pohledem 

zvenčí – a ony běží v péči tu jednoho, onde druhého z vás, milí spolupracovníci. Kdybych tu měl ty z kategorie 

tu jednoho, onde druhého vyjmenovat, byla by to dlouhá řada a určitě by vznikly moje i druhých pochybnosti – 

nezapomněl jsem na někoho?! A to by byl průšvih! 

 A tak jsem si řekl, že vezmu jenom ty, kteří napsali příspěvky do tohoto Občasníku, a jednou větou je 

pochválím. 
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-Tak Občasník uvádí a je jeho duší Milan Žemlička, personální šéf s přesahem do mnoha dalších firemních 

aktivit a oblastí – Milan je duší nejen Občasníku, ale i celé naší firmy! 

-Po IB On-line je tu s Reklamou Petr Bodlák – obchodní ředitel. Chtělo by se říci anglický obrat – That´s all him! 

Concise, straight to the point! To je přesně on! Stručný a k věci! A skutečně – Petr jde vždy k věci, umí a bez 

něho bychom byli o celý parník pozadu. Vždyť i Karlem dále avizovaný ne-auto zákazník v rozsahu pětiny 

obratu Lisovny je Petrovou prací a zásluhou! 

-Roman Remeň (Najlepšia skusenosť…) Roman u nás není  dlouho, nicméně už stačil velmi příjemně překvapit. 

Žádné zmatky, divení, ale řídí obdivuhodně projekty, jako by se manažerem už narodil. A navíc – zajímá ho a 

angažuje se i v dalším! 

-Helena Doubravová (Chodit do terénu…) Helenka je u nás dobu ještě kratší než Roman, a pokud můžu soudit, 

dobře se ve finanční účtárně uchytila a zapracovala. 

-Karel Slavík (Nový Neauto…). Karel pracuje ve firmě déle než já. Řeknu to jednou větou: V životě by bez něho 

nebyla Lisovna tam, kde je dnes! 

-Martin Cihlář (Nové projekty) Martin je mým druhým zástupcem, ale co především –manažerem, kterého 

uznává Škoda Auto a další automobilky, a je naším respektovaným představitelem u nich. 

-Filip Vaníček (Ohýbačka). Tak tihle dva Filipové (druhý je Chalupník)  mi dělají radost a jsou konstruktéry 

podle mého gusta – praxe i teorie znalí, ochotně a úspěšně se pustí i do jiných konstrukcí než jsou formy, jsou 

denně na dílně a umí se postavit ke strojům. A k nim ještě Milan Chládek, který je motorem a duší každé nové 

strojní investice. 

-Renáta Bartošová  (Ocenili nás…) Renátka je šéfekonomka par excellence a já jsem moc rád, že se o 

účetnictví, daně, audity nemusím starat. Že zprávy auditora končí pochvalou a že finanční kontroly se u nás 

nechytají! 

-Věra Kalousová (Rok 2021….)  Jestli je spolu  Renátkou někdo dvojhvězdou ekonomického úseku naší firmy, 

pak je to zcela jistě Věrka. Mzdové účetnictví není v současném byrokratickém státě žádná legrace, a navíc 

musí být včas a zcela přesně! Když jde o vlastní peníze, nikdo neodpustí ani padesátník! A to všechno Věrka 

přesně a spolehlivě po léta zajišťuje. 

 

-Rosťa Cáb (Více, jak 1.500 let…) Rosťa je duší Motúčka a v pozitivní slova smyslu si dokáže kolektiv  věkově 

starších srovnat tak, aby šlapal jako dobře namazaný stroj ke spokojenosti zákazníků a nakonec i pracovníků 

samotných – vždyť bezvládí by nikoho  nebavilo! 

-Zdeněk Rybka  (Dotace? Dotace!...) je externista, Baťovec tělem u duší 

-Martina Marková (Krok za krokem…) Poslední expedici na Lesbos jsem si skutečně užíval. Martinka zvládla 

organizaci na jedničku a já jsem se jen díval a chválil. Jen tak dál! 

-Pavel Vaníček (Mise IB…)Pavel je nejen výborný řidič, který se nebojí nejenom silnice, ale ani všech možných 

nepohodlí, formalit a dokladů s dalekou jízdou spojených! A co je nejdůležitější: Má  dobré srdce, a to je u 

těchto misí to hlavní! 

-Zdeněk Stráník (Poručíme větru, dešti…) Zdeněk je nejen vynikajícím chirurgem, ale  vpravdě  i renesančním 

člověkem s přesahem do aktivní hudby, filozofie a řady dalších oblastí. 

-Jan Vaněk (Naučit se správně….) Honza žije bezmála padesát let na Západě a poznal tamější kulturu, lidi i 

myšlení dokonale. Nedělá si iluze o současném vývoji a se svou krásnou pětijazyčnou manželkou Cornelií píší 

články do předních evropských novin a burcují svědomí čtenářů -  snad je ještě čas ten veskrze nepříznivý vývoj 

zvrátit! 
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-Alena Šafářová (Testík … a většina redakčních článků) Alenka je výtečná paní učitelka ve výslužbě a moje 

laskavá náhradní maminka, když jsme v dětství přišli o tu pravou… 

-Radek Bartoš (Tip na výlet…) Radek je obráběč, programátor CNC a nyní úspěšný kontrolor jakosti 

v Nástrojárně. 

-Jiří Lux (Covid 19…) Jiří je syn Haničky, vedoucí servisu D5, učitel a přemýšlivý člověk. Více takových a jak by se 

nám v této republice žilo! 

-Pavel Kalous (Žili a žijí…) Pavel je historik a znalec, a to zdaleka nejen Jablonného. Pro Občasník píše 

pravidelně moc zajímavé a fundované články. Tak já jsem si kupříkladu myslel, že něco málo o svých předcích 

vím, ale Pavel mi lehce  ukázal, že to bylo spíše to málo! 

-Aleš Hrdina (Technický kroužek…) Aleš je výtečným vedoucím 

Nástrojárny – řídí s přehledem, s úsměvem a na základě takřka 

absolutních znalostí a dovedností. Když nestíhají ti nejlepší ruční 

nástrojaři? Žádný problém! Aleš se převlékne do montérek a –  

prostě takového vedoucího Nástrojárny by si přál každý! 

      

     Kvido Štěpánek, ředitel firmy 

 

 

Rok 2021 ve mzdové účtárně 

            S končícím rokem 2021 bych si dovolila za mzdovou účtárnu krátké shrnutí v číslech.  

Průměrná hrubá mzda v naší firmě v roce 2021 činí 37 200,--Kč, což je cca o 3000,--Kč vyšší než 

průměr v Pardubickém kraji.  

I v této nelehké době se pravidelně vyplácí kvartální prémie. V červnu byla vyplacena odměna na 

dovolenou ve výši 1 519 000 Kč a teď před Vánoci bylo spolupracovníkům vyplaceno na vánočních 

odměnách přes 2 258 000 Kč nad rámec běžné mzdy. 

Stále pokračujeme v benefit programu Konto-Bravo. Na účtech mají spolupracovníci celkem uloženo 

28,5 mil Kč, kde ¼ úložky za kalendářní rok se vyplácí vždy ve výplatě za leden následujícího roku.  

Firma měsíčně přispívá spolupracovníkům na penzijní a životní připojištění, též hodně oblíbený 

benefit.  

Po překonání jarní covidové vlny se nám ve firmě daří držet nemocnost přibližně na 6%, i díky vysoké 

proočkovanosti na covid-19, která se blíží k hranici 80%.  

            V příštím roce vedení firmy plánuje navýšení mezd minimálně o avizovanou inflaci. Pan ředitel 

se dokonce netají tím, že i více.  

Jako účetní musím ovšem podotknout, že si na to musíme vydělat. 

 

           Krásné Vánoce všem spolupracovníkům a čtenářům Občasníku 

přeje 

                                             

                                                                                                           Věra Kalousová, mzdová účtárna 
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Více jak 1 500 let dlouhá cesta od trakaře a kolečka k Motúčku 

 Zmínka o trakaři se objevuje již okolo třetího století ve starověké 

Číně. Funguje na principu páky, kdy je váha nákladu rozložena na větší část 

trakaře, která spočívá na kole, a zbytek na menší část, kterou nese uživatel. 

Pomocí trakaře je osoba schopná přepravit několikanásobně větší a těžší 

náklad než pouhým nesením, čímž se zvyšuje efektivita práce.  

Trakař začal být vytlačován na začátku 20. století novějšími dopravními 

prostředky. Jeho princip ovšem zůstal zachován u stavebních koleček. 

Takže se dá říci, že trakař byl neodmyslitelným a nenahraditelným 

pomocníkem po celém světě po dlouhých 1 500 let. 

Kolečko neboli kolec/samokol/kotouč/kortouč se stalo přelomovým 

vynálezem, neboť pro krátké vzdálenosti, jako např. na stavbě, se s ním na 

rozdíl od vozů tažených zvířaty dalo dostat prakticky všude. Samozřejmě 

nemělo kolečko takovou nosnost jako velká kára, uvezlo přesto více než 

průměrný člověk. Zpočátku bylo vyráběné ze dřeva, později z modernějších 

materiálů jako ocelových trubek a plechu. Stejně tak i přední kolo, původně 

dřevěné, bylo vývojem nahrazeno za železné, gumové, plastové a dušové.  

Člověk by řekl, že zde po vývoji trvajícím 1,5 tisíciletí není co 

vylepšovat a posouvat dál. Ovšem našel se někdo, kdo celý koncept 

trakaře/kolečka posunul na úplně novou úroveň. Započal nový věk kolečka, 

čímž ho také posunul do moderního 21. století!  

Kvido Štěpánek, český podnikatel, vynálezce a ředitel firmy Isolit-

Bravo proměnil svou vizi ve skutečnost a v roce 2010 dal světu první 

Motúčko (elektricky poháněné kolečko). Princip kolečka zůstal zachován, 

ovšem do osy kola byl přidán motor s převodovkou a pod korbu výkonná 

baterie. Tudíž se stala z manuální práce díky motorizaci skutečná zábava a 

díky elektromotoru a baterii navíc ekologická, bez zatížení přírody!  

Ano, před více než 12 lety se tomu lidé smáli! Dnes se ovšem 

ukázalo, že to byl vizionářský pohled dopředu. Výsledkem je spolehlivý 

pomocník, s kterým člověk bez kapky oleje či nafty uveze od 150 – 500 kg 

(dle zvoleného modelu) bez problémů.      

Motúčko -> tam kde vítězí rozum nad dřinou! 

 

 

 

 

 

 

 

Rostislav Cáb, referent SaM 
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Dotace! Dotace? Aneb pohledem Tomáše Bati… 

 Firma Fatra Napajedla založená koncernem Baťa a.s. v roce 1935 obdržela letos z erárních peněz dotaci 

690 tisíc korun. Údajně neoprávněně. Má na dotaci nárok? My, absolventi Baťovy školy práce, nevíme. Byli 

jsme jinak vychováni. 

 Tomáš Baťa, zakladatel, zavedl ve své firmě několik filozoficko – ekonomických zásad, z nichž 

nejvýznamnější a vždy firmou dodržovaná byla: Nikdo nikdy nesmí dostat nic zadarmo! A dotace jsou peníze 

zadarmo. Jediná výjimka byla při narození dítěte zaměstnance, když dostalo na vkladní knížku 1 000,- Kč. 

 

 Ve firmě byly sice 3x vyšší výdělky než v průměru v republice, ale za ně musely být vytvořeny hodnoty. 

Takové peníze pak mají svou hodnotu. Mimoto již na začátku každý člověk, když si vydělá korunu svou prací, 

tak si jí jinak váží, než když ji dostane darem. V tomto směru byl zakladatel firmy neoblomný. Doporučoval, aby 

i malé děti od 6 let si již na své zbytné potřeby samy vydělávaly, např. čištěním bot nebo jinou pomocí 

v domácnosti. Pokud rodiče ukládají dětem peníze na pozdější dobu, tak se děti nenaučí samostatně s penězi 

hospodařit. Kdo dostává peníze darem, časem se začne na dary spoléhat a opadne jeho úsilí o výdělek prací. 

  Vždy tomu tak na světě bylo, je a pravděpodobně i bude, že v každém kolektivu se vyskytnou jedinci, 

kteří nepodávají svůj maximální pracovní výkon. Snaží se podílet na výsledcích kolektivu s co nejmenší 

námahou, lidově řečeno „vezou se“.  Proto výkon a výsledky práce byly v podniku každému jednotlivému 

zaměstnanci měřeny. Zásadně neexistovala kolektivní odměna. Nebyly tedy v podniku podmínky pro 

nestrannost při rozhodování – tedy korupci. Ani my Mladí muži jsme o existenci takového zásadního nešvaru 

neslyšeli. 

  U firmy Baťa nebyly zavedeny žádné benefity, 13. platy, firemní telefon, penzijní připojištění, příspěvky 

na bydlení, vánoční příplatky a příplatky na dovolenou, nebyly poskytovány ani stravenky a jakékoliv jiné 

benefity. Zkrátka nikdo nedostal nic zadarmo! To se týká nejen jednotlivých osob, ale i podniků, bank a jiných 

organizací. V období konjunktury si organizace musí vytvořit základnu pro období nepříznivé a neobracet se na 

vládu při každé příležitosti o pomoc, jak je tomu dnes. Vedle toho však Tomáš Baťa rád soutěžil a neustále 

vyzýval podniky v republice k soutěži o různé ekonomické výkony, a dokonce k soutěži o podnik, který nejlépe 

platí své zaměstnance.   
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 Tomáš Baťa – zakladatel firmy – vymyslel a úspěšně do praxe 

zavedl systém, který zajistil, že všichni zaměstnanci bez výjimky od 

okamžiku nástupu do firmy byli motivováni v každém okamžiku ke 

svému maximálnímu výkonu. V tom je zřejmě základ nebývalé 

produktivity práce a expanze firmy na všech úsecích činnosti. Firma se 

nikdy nevymlouvala na poměry. Prokázala mnohokrát, že změněné 

ekonomické poměry úspěšně zvládla na rozdíl od ostatních podniků. 

 Naše dnešní sdělovací prostředky jsou plné zpráv o korupci a 

střetu zájmů, a to nejen v hospodářství, ale i ve veřejné správě, 

v politice, ve sportu aj. Většina souvisí s poskytováním dotací. Lze říci, že 

dotace jsou dnes u nás v Evropě i ve světě základem úpadku morálky. 

 Je velká škoda, že se Evropské unii nepodařilo vyřešit formu pomoci 

ekonomicky slabším státům jinak než dotacemi. 

                                                                                                                           

 Ing. Zdeněk Rybka, CSc. Absolvent Baťovy školy práce          

                                                                                                                                  

Krok za krokem při organizaci listopadové sbírky na ostrov 

Lesbos… 

 

Ve firmě Isolit-Bravo jsem se naučila mnohé. Kdyby mně někdo před pár lety řekl, že budu organizovat 

humanitární misi na řecký ostrov, asi bych mu to nevěřila. Když si ale člověk vytvoří plán a ví, kam zavolat, 

stává se i taková poměrně složitá věc rutinou, kterou bych vám ráda představila. Třeba se vám to jednou hodí v 

některých podobných činnostech. 

 

1. Někdo musí přijít s nápadem uspořádat sbírku. 

2. Současně musí být garantem, jak takovou sbírku financovat a z čeho ji složit, nebo garanta mít. 

3. A současně musí mít prostředky na to, aby doručil sbírku včas na správné místo. 

4. Je dobré přizvat k tomu ostatní, je třeba dát prostor solidaritě. 

5. Takže musí obvolat a zaevidovat kontakty – kdo se do sbírky zapojí. 

6. Logisticky dát dohromady místa a časy vyzvednutí materiální pomoci (zorganizovat to tak, aby se to všem 

hodilo v určité dny a časy, abychom i my měli volný kamión, což bývá trošku oříšek). 

7. Musí být jasně dán den D, kdy je uzavírka a kdy je den doručení.   

8. Zajistit případný dokup věcí, aby se doplnilo auto.  

9. Dát dohromady všechny potřebné dokumenty pro cestu do Řecka, zaregistrovat řidiče na potřebných 

portálech pro vstup do Řecka, zařídit přepravu trajektem. 

10. Mít přesně a jasně domluvené, kdo na druhé straně sbírku převezme.  

11. Případné vytížení auta na cestu zpět je už jen třešnička na dortu a malé ekologické plus. 

 

Zhruba v půlce září přišel pan ředitel s nápadem vyslat další kamión s materiálními potřebami na ostrov Lesbos. 

Důvod je prostý. Je tam spousta rodin s malými dětmi, doslova bez prostředků. Zima na krku, je třeba jednat 

rychle! Obeslala jsem tedy lidi, kteří se běžně zapojují, zda sbírku opět společně uskutečníme.  

Tentokrát bohužel nebyla odezva taková. Omluvili se, že se vydali z věcí a peněz na pomoc jižní Moravě (oblast 

zasažená tornádem) nebo na sbírku nemají kapacitu z časových důvodů. Ze začátku to tedy vypadalo, že bude 
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obtížné kamion nasbírat a že naše firma bude muset dokoupit i ¾ kamionu. Nakonec se pár organizací zapojilo 

a my mohli začít svážet věci ze všech koutů republiky.  

Velké díky patří Tomáši Slavatovi, který se do sbírky pravidelně zapojuje a zapojil i dětské domovy po celé 

České republice. 

Do sbírky oblečení přispělo celkem 63 dětských domovů. Od nich po dobu pěti dnů Tomáš s přáteli stahovali 

pytle s dětským oblečením v rámci distribuce nanorespirátorů jak pro dětské domovy, tak pro nízkoprahová 

centra, azylové domy a rodiny ze všech krajů. Pan Tomáš byl i tak laskavý a věci svážel k nám do firmy – byl tu 

z Prahy i v nočních hodinách – ve 22:00 hod.  

Nakonec IB nakoupil 6 palet teplých dek. Kamion byl až po strop plný potřebnými věcmi! Vezli jsme oblečení 

dětské, dámské, pánské, hygienu, deky, výtvarné věci a spousty kočárků i nějaké šicí stroje. (V táboře mají 

buňku, ve které mohou ženy a děti vytvářet různé věci, šít apod.). 

Všechno jsme svezli, na nikoho nezapomněli, naložili kamión – máme první body organizace sbírky úspěšně za 

sebou!! :-) 

Nastává nám ovšem problém s trajekty. 

 V Řecku omezili lodní dopravu a na začátku listopadu proběhla stávka trajektů. Do některých lodních 

společností se nedalo ani dovolat, a když telefon zvedli, nebyli schopni říct, co se bude dál dít. Případně do 

jejich registračních portálů nebyl možný zadat tak velký kamión…začala trošku nervozitka…    

Do tábora na ostrově Lesbos jsme vezli sbírku již podruhé. Zavolala jsem tedy panu Stavrosu Mirogiannisovi 

(pán, který uprchlický tábor vede a zajišťuje potřebné věci), zda by neměl tip na funkční dopravní společnosti 

na ostrově. Pan Stavros byl opravdu ochotný a obvolal několik společností na ostrově. Když už jsme sehnali 

lodní přepravu, nastal problém s termíny. Vypadalo to, že Pavel bude muset čekat týden na Lesbosu, než ho 

naloží zpět na pevninu,což je opravdu dlouhá doba. Opět zaouřadoval pan Stavros! Do jedné dopravní 

společnosti zavolal a Pavel mohl ve čtvrtek připlout a v sobotu odplout! ☺ 

Společnými silami jsme obě cesty 

trajektem zarezervovali a už zbývalo jen 

doufat, že Pavla opravdu naloží na palubu. 

Sehnat trajekty se nám povedlo opravdu 

jen pár dní před odjezdem… Lehce se nám 

ulevilo, opravdu ale jen lehce…  

Věděla jsem z předchozí sbírky, že ještě 

nemusíme mít vyhráno. Při první cestě na 

Lesbos nám nechtěli cestou tam kamión na 

trajekt naložit a byla kolem toho spousta 

starostí navíc. Úplná úleva totiž nastane, až 

když bude mise řádně splněna a Pavel zpět 

v ČR ...  

 

V okamžiku, kdy je kompletní plán mise potvrzený všemi úřady a zúčastněnými, zbývá „jen“ dát do kupy 

veškeré dokumenty, registrace a tramtadadáá může se vyrazit. :-) 

Na průběh Pavlovy cesty se těšíme hned v následujícím příspěvku.☺ 

 

Martina Marková, referent SaM 
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Mise IB očima řidiče humanitárního kamionu Pavla Vaníčka 

Je pátek ráno 19. listopadu 2021. 

Trochu nervózně přemýšlím, jestli mám vše zabalené na dvoutýdenní cestu na řecký ostrov Lesbos.  

Náklaďák přichystaný a naložený 14 tunami nákladu tolik potřebné humanitární pomoci! Vezl jsem především 

oblečení pro děti, ženy i muže, hygienu, přikrývky, kočárky a spoustu dalších věcí.  

Po krátkém rozloučení na Jablonském náměstí mě doprovodil a ujal se řízení prvních několika kilometrů náš 

pan ředitel, za což mu děkuji. Je to již taková naše zaběhnutá tradice a vždy mě to moc povzbudí! Pan ředitel 

prohodí pár slov na cestu a odlehčí alespoň chvíle odjezdu, kdy mám plnou hlavu toho, abych na něco 

nezapomněl.  

Za pár hodin už projíždím hlavním městem Slovenska Bratislavou, kde poprvé přejíždím po mostě přes řeku 

Dunaj. Co nevidět jsem už v Maďarsku na hranicích, kde mě zdrží pouze nákup dálniční známky, a pokračuji 

směr rumunský hraniční přechod Nădlac. Projíždím Budapešťí a první den končím ve večerních hodinách na 

parkovišti v Maďarsku.  

Druhý den přijíždím na hraniční přechod Nagylac do Rumunska. Asi po 6 km koloně a několika hodinách 

popojíždění projíždím celní kontrolou a kupuji si dálniční známku pro jistotu na dva dny. Kdybych nestihl dojet 

na hraniční přechod do Bulharska, vyhnu se tak pokutě v případě, že bych se opozdil. Po několika stovkách 

kilometrů státních silnic, plných zatáček a skromných rumunských vesniček kolem řeky Dunaj, při hranici se 

Srbskem ve večerních hodinách dojíždím k hranicím Calafat - Vidin do Bulharska.  

Podle očekávání téměř 7 km kolony kamionů před hranicemi jsem se rozhodl zaparkovat na záchytném 

parkovišti a pokračovat druhý den ráno.  

Třetí den ráno byla kolona viditelně kratší a asi po 4 hodinách v koloně kamiónů odjíždím z celní zóny. Kupuji 

bulharské silniční mýto s přesně stanovenou trasou a časem platnosti do 24 hodin. 

 Přejíždím opět řeku Dunaj po New Europe Bridge a jsem v Bulharsku. Silnice v Bulharsku nedovolí příliš spěchu 

kvůli jejich špatném stavu a moje cesta s únavou končí v neděli odpoledne na odpočívadle čerpací stanice o 

něco dříve, než jsem plánoval.  

Čtvrtý den brzy nad ránem vyrážím po lepší části dálnic a silnic přes město Sofie a zbývá mi asi 300 km do 

řeckého přístavu Kavala. V dopoledních hodinách přijíždím na hraniční přechod Kulata – Promachonas, opět asi 

dvě hodiny popojíždění v koloně k celnici. 

 Kontrola proběhla v poklidu a jsem v Řecku. Řecké silnice a 

dálnice jsou nejspíš mimo letní sezónu poloprázdné a já se 

podivuji nad krásnou horskou krajinou kolem moře.  

Odpoledne přijíždím do přístavu ve městě Kavala. 

 S plánovanou rezervou na cestu a objednaným příjezdem 

trajektu od Blue Star Ferries na Lesbos mám dva volné dny 

před sebou a můžu tak dodržet bezpečně povinnou 

přestávku řidičů v nákladní dopravě. Mohl jsem tak pobýt v 

krásném historickém a přístavním městě, kam bych se rád 

zase někdy podíval.  

Ve středu večer po dvou dnech odpočinku jsem konečně na 

lodi a za tmy už z trajektu sleduji odplutí. Cesta přes noc 

trvala 8 hodin a ráno v 5 hodin jsem vyjížděl z lodi do 

přístavu na ostrově Lesbos. Zaparkoval jsem kamion a po 
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předchozí domluvě jsem čekal na místě na pana Stavrose Mirogiannise a mou českou podporu, vědce a 

novináře Michala Pavláska.  

Po krátké cestě po ostrově jsem viděl tábor migrantů, bílé stany oplocené vysokou stěnou s ostnatým drátem. 

První dojem byl, že koukám na věznici s ostrahou. Město je to krásné, tábor mu ale trochu kazí dojem. Po 

příjezdu na místo vykládky, které jinak slouží k volnočasovému vzdělávání dětí a žen z řad migrantů, kam 

nemají muži z táborů přístup.  

Postupně minibus přivezl asi dvě desítky žen a dětí, viděl jsem i malá miminka. Mezitím se nejmladší a 

nejsilnější ženy pustily do vykládání kamionu. Zcela organizované a rychlé vyložení 

nákladu, tolik potřebných věcí! Již odpoledne je ženy začaly třídit a já mohl 

zaparkovat kamion v areálu.  

Druhý den jsem si zajistil tiket na zpáteční trajekt.  

Třídění textilu pokračovalo i další dny a já byl moc rád, že jsem vše na místo dovezl 

v pořádku, jen s drobnými problémy nás, řidičů. 😉 

Pavel Vaníček, řidič firemní nákladní dopravy a člen humanitárních misí IB 

 

Poručíme větru, dešti.... a co Corona virus? 
 
My starší pamatujeme, jak v 50.- 60. letech minulého století zněla denně tato suverénní píseň 
v československém rozhlase. 
 Kam jsme se s naší pýchou doporoučeli, je dnes jasné. Ale soudruzi měli zdatné předchůdce - už za 1. 
republiky vykřikovali: agrárníci, nepotřebujeme žádného Pána Boha, máme umělá hnojiva! 
 
Pojďme dál.  
5.4. minulého roku navštívil ČR zakladatel a ředitel světoznámého Postupimského institutu pro výzkum změny 
klimatu prof. Schellnhuber. /Pan profesor sdílel pracovny po Albertu Einsteinovi/. V roce 1995 vyhlásil, že je 
nutné zabránit ohřátí Země o více než 1-2 st. Celsia, aby nedošlo k tání ledovců, rozmrzání permafrostu /nejen/ 
na Sibiři s únikem metanu atd. / Přičemž tyto procesy se samy urychlují: / Utaje-li v Grónsku z 2 km silného 
ledovce 100m, zbylých 1900 už taje rychleji atd./.  Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře dosáhly množství, 
které planeta nezažila několik milionů let, a nynější oteplování je 100x rychlejší než za mnoho milionů let. 
Máme-li přežít, je nutné atmosféru dekarbonizovat, tj. zbavovat hlavně oxidu uhličitého. 
 Je to o něco nadějnější, než když v Bílém domě seděla bláznivá neřízená střela Donald Trump, který odstoupil 
od Pařížské klimatické dohody a horoval pro návrat uhlí. Joe Biden má co napravovat. Nedávno podepsaly 
desítky prominentních osobností včetně Ursuly von der Leyenové, papeže a dalších varování, že na 
záchranu planety máme posledních 30 roků! A podobně bije na poplach sbor největších světových odborníků z 
půdy OSN. Shodují se s ekologickou encyklikou papeže Františka Laudato si’, přednesenou pro EU   v roce 2016 
ve Strasbourgu a vyzývající k rychlému a jednotnému boji proti zhoršování životního prostředí a k jeho 
ochraně.  Uslyší to vlády celého světa? 
  
Sluneční paprsky nesou asi 1000x více energie, než činí spotřeba globální ekonomiky. Pro získání zelené 
energie by podle prof. Schellnhubera stačilo postavit na Sahaře solární park 200 x 200 km /vešel by se/ a ten by 
mohl pohánět úplně celý svět.  
V této souvislosti nelze nevyzvednout dlouhodobé ekologické chování vaší firmy, vedené Ing. Kvidem 
Štěpánkem. 
Dopustíme-li tedy ohřátí planety v tomto století o 3 - 4 st.Celsia, vše, co bereme jako samozřejmost - život v 
míru, rozsvícení lampy, otočení vodovodním kohoutkem - se může stát minulostí a skleníku /Hothouse Earth/ 
se nevyhneme. 
V roce 1960 napsal náš skvělý internista vynikající knihu Život, adaptace a stres. S odvoláním na Technologický 
Institut v Massachusetts píše: neomezíme - li podstatně dopravu, těžbu a spalování fosilních paliv, hrozí kolaps 
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světového hospodářského systému během 50 - 100 let a prorocky dodává: příroda by si oddychla, kdybychom 
jako species /živočišný druh / vyhynuli. Snad se dočká . . . 
Jsme rozežraní a posedlí ideou růstu. K uvedeným krokům nás donutil až dárek z Číny - neviditelný Corona 
virus, který rychle srazil lidstvo na kolena. Přechodně se zlepšila atmosféra, ovšem díry ve 3 mm ozonové 
vrstvě, chránící Zemi před smrtícím kosmickým zářením, zůstávají. Jisté je, že EU chápe vážnost situace. Ale 
bude její úsilí stačit, když částečně USA, ale hlavně Rusko a Čína dál chrlí bezohledně do atmosféry tuny 
toxického kouře? 
A jací budeme po kýženém překonání pandemie?  Měli bychom být obohaceni o poznání naší křehkosti a limitů 
a pokornější. Pokud se nepoučíme, půjdeme raději cestou k apokalypse? 
 

                                                                                     MUDr. Zdeněk Stráník 
  

Kde udělali soudruzi z NDR chybu? 

Sociální demokrati se oddělali sami… 

 Doplatili na populismus, který tak rádi podporovali u konkurence … 

Marně budou hledat sociální demokraté viníka svého historického krachu, kdy byli doslova smeteni společně 

s komunisty ze stolu, dokud si neuvědomí, co je pravou příčinou… Nemá smysl hledat chyby, které by se nabízely 

v předvolební kampani. Ten důvod neúspěchu je velmi prostý a o kampani vůbec není, ta v podstatě neměla ani 

být.  

Sociální demokracie byla vždy svým programem sociálně přátelská pro obyčejné lidi i pro spodinu. Středolevá 

nabídka vyhovovala velkému procentu lidí a byla vždy zárukou, že nedopadneme jako v Americe, kde si údajně 

lidi vše hradí sami. Zjednodušeně řečeno, se sociálními zárukami není ten náš život tak krutý a drahý čili není bez 

veřejných záruk a jakési pojistky, že na zaplacení operace slepého střeva budu sám a že mě to může i finančně 

zruinovat. Obecně řečeno to tak je. 

To platilo ale jen do doby, než přišel Andrej se svým populistickým programem. Jeho vláda a úředníci začali 

rozhazovat na všechny strany a všem, kteří léta natahovali ruce a měli pořád málo. Dále si vytipovali sociálně 

slabé a těm začali navyšovat vše a ze všech stran. Teď budu popisovat to, co obecně všichni víme: Přidáno bylo 

učitelům, důchodcům, hasičům, policistům a všem státním úředníkům, některým dokonce dvakrát, navíc přišla 

ještě široká finanční podpora podnikatelskému sektoru malých i velkých firem bez rozdílu. Kdo si řekl o podporu, 

tak ji dostal. Takže podtrženo sečteno, co má asi tak nabídnout sociální demokrat, když už všichni všechno 

mají…? 

 Musím říci, že mi to velmi připomíná, co jsem se učil ve čtvrté třídě v roce 1980, když nám soudružka učitelka 

říkala, že v komunismu nebude muset nikdo nic dělat a vše bude zadarmo. Takže, když nám tady pravičáci zavedli 

komunismus, nemá levice co nabídnout. Podle toho také dopadly volby. Přirovnal bych to k známému českému 

přísloví: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A tak při volbách všichni zpívali populistickou hymnu. 

Program sociálních demokratů a jejich nabídka byla dávno naplněna. Všichni všechno dostali, a navíc mají další 

dávky, navýšení a příplatky přislíbené v dalším roce. Socanům byl vypálen rybník, to je celé, nic víc. 

Nejkrásnější na tom je fakt, že si sedli do vlády svého řezníka a celou dobu 

tuto myšlenku podporovali a na populismu, který je takto smetl ze stolu, se 

významně podíleli.  

Kluk v červeném svetru je pro smích, ale to byl i předtím. 

Tolik moje vysvětlení, kde udělali soudruzi z NDR chybu. 

Milan Žemlička, personalista IB 
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Naučit se správně „genderovat“ je heslem naší doby, plné 

absurdit všeho druhu 

 

Všem Čechům bych rád položil otázku: umíte už správně „genderovat“?  

Jistě je v naší společné vlasti mnoho těch, kteří dosud nevědí, co to slovo znamená - ale také těch, kteří ho již 

počeštili na „džendrovat“ a ví, o co zde jde...  

Jinak prozradím, že je to (nejen dle mého vlastního názoru) jedna z největších perverzností naší nové, rudě-

zelené epochy. Stává se to pomalu, ale jistě samozřejmostí.  

Včera mi v mailu psal náš přítel - významný český historik - doslova“: „Už i k nám dorazily první genderové 

„úderky“. Vyzradím více: máte se na co těšit. Mnozí vaši spoluobčané se dodnes naivně domnívají: nám se to 

vše vyhne!  Chyba lávky. Již dnes vás s odpuštěním zde každý blbec může v mailu (což se mi skutečně stalo) 

titulovat „hallo spva!“ Pro ty, kdo neví, co ta poslední čtyři písmena znamenají: je to první část mé mailové 

adresy. Stalo se tak v odpovědi na moji online poptávku. Následovaly nesčetné další případy tykání osobami, 

s nimiž nemám nic společného - a kterým jsem byl nucen sdělit, že nejsem ani žádný „Genosse“ (soudruh), ani 

s nimi neseděl ve škole v lavici či nehrál fotbal. A že je mi kromě toho osmdesát let. Moje žena zažívá denně 

totéž. Pouze jedna banka se jí (dosti nejapně, zřejmě v šoku) omluvila a oslovení zkorigovala se zdůvodněním, 

„že si myslela, klienti si to přejí...!!“ Vysvětlení pro blbce.  

Jinak mají Češi štěstí, že se jejich mateřština nedá tak „mrvit“ (sorry, ale slušnější slovo by zde nevystihovalo 

realitu) jako němčina či angličtina. Německá mainistreamová média jsou dnes v „Gender-agonii“ a předhánějí 

se ve zmíněných verbálních „výlevech“ v rádiu i v televizi. Pouze jeden známý moderátor talkshow se tomu 

vzepřel - uvidíme, jak dlouho mu to vydrží. Německá organizace „Katolická mládež“ se v těchto dnech ozvala 

s tím, že i bůh (!!)  se musí „zdžendrovat“. A sice v tom smyslu, že nadále nesmí platit to, že je pohlaví 

mužského. To se musí uvést na správnou míru! Musí se mu ponechat možnost být stejně tak ženou, gayem 

(homosexuálem), transvestitem - a mnohým dalším. Vše míněno s vážnou tváří a prezentováno patřičně 

v médiích. Česky řečeno: na blití. Byla by to fraška - kdyby to nebylo tak smutné! 

 Ale nyní alespoň víte, co naši vlast čeká - a nemine. Německý publicista Josef Kraus ve své knize „Německý 

poddaný“ genderizmus nazývá „růžovým marxismem“. Vysvětluje: „Gender“ je v protikladu s biologickým 

pohlavím (německy „Sex“) pohlavím „sociálním“. Je-li to biologické - ať geneticky dané, chirurgicky, či záměrně 

hormonálně získané, neměnné, je „Gender“ v jazyce konstruktivizmu možno kdykoliv měnit dle libosti. 

 Ve smyslu Karla Marxe musí být z našeho slovníku vymazány i pojmy jako otec, matka a rodina. Dle 

neomarxistů z roku 1968 je „občansko-kapitalistická“ rodina nástrojem útlaku. Každý z nás má právo svou 

identitu určit sám a rozhodnout se, čím chce být. Bez hranic. Manželství výhradně mezi mužem a ženou musí 

být natrvalo odbouráno. Kdo dnes zde v západní Evropě toto staví v pochybnost, tomu hrozí nařčení a 

perzekuce ve smyslu “homo- a transfobie“ či „nacistického myšlení“. Muži mají prostě špatný chromozom, 

který způsobuje produkci nežádoucího testosteronu. Americké univerzity vedou nelítostný boj proti „toxic 

masculinity“. „Starý bílý muž“ je původem všeho zla.„Bílí“ se musí za svou barvu pleti stydět - a pykat.  

Německý parlament schválil 13. prosince 2018 „Zákon ke změně údajů v rodném listě“. Zákon, který využilo 

dosud 0,0008 procenta z 83 miliónů obyvatel. Co znamená pohlaví „DIVERZNÍ“?  Dle teorie LSBTTIQ (možná to 

někdo z vás už slyšel) : L=lesbičky S= homosexuálové, B=bisexuálové, T´= transgenderové, T= transsexuálové, 

I=intersexuálové a Q= cosi dle slova „quer“ = příčný. Jasné? Pod těmito písmeny se skrývá pak více než 60 

různých pohlaví. Čtu právě: mezi jinými např.: „mužský typ, žijící v lesbickém svazku“. Dobré, ne? 

 Evropská komise v Bruselu financuje v současné době mnoha milióny „Opatření na podporu vzájemného 

uznání stejnopohlavních partnerství mezi členskými státy“ (doslovný překlad). Kromě toho „Opatření na 
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zákonné uznání transgenderů a nebinárních identit“. Dle návrhů, právě projednávaných, mají novorozenci 

obdržet v budoucnu „pohlavně neutrální“ křestní jména, aby se v mladistvém věku (návrh: 14 let) mohli sami 

rozhodnout pro své pohlaví. Bez souhlasu rodičů.  

Raději končím - dělá se mně samotnému z řádek, které jsem právě dopsal - špatně od žaludku. Myslím si ale, že 

je nutné si je přesto přečíst. Je to jen zcela malý, skromný výběr perverzností naší dnešní doby.      

                                                 Jan Vaněk, 21.11. 2021 

 

Konec bolševiků v Čechách aneb 

Kdo nevěří, ať tam běží… 

Tak a je to! Klid po pěšině! 

Škoda, že se toho nedožil můj strýc, který proti nim celý život bojoval různými gesty i činy a v práci ho to stálo 

stopku na moderní technologie! Stejně tak jako mnoho dalších dobrých lidí, kteří se vzepřeli režimu... 

 To si dnes už ti mladí vůbec neuvědomují. Mnohdy mají svůj rozum a tolik drzosti, že by ji mohli rozdávat! 

Namyšleně jim hledí z očí: „Já jsem dobrý a v tomhle úplně nejlepší, tak mlčte a buďte rádi, že nejdu někam 

jinam…“. Je třeba si uvědomit, že tato namyšlenost jednou stejně skončí. To, že má člověk na něco talent, ještě 

nesvědčí o inteligenci a neznamená, že si může dělat úplně, co chce. Každý je článkem určitého řetězu a měl by 

to respektovat.  

Ale pojďme dál. Dnes je takových moderních věcí, že se člověk nestačí ani divit! 

 Teď právě frčí politická éra bez komunistů, a to je dobře. Na to si zvyknu rád! 

Tedy slavíme konec jedné vleklé éry… ☺. 

Člověk by řekl, že to ale trvalo! Kdo ovšem sleduje politiku a historii, je rád i za to. Nebyly to snad ani kořeny, 

které by byly zasazeny hluboko, jak by se samo nabízelo, nebo snad pevné základy, na kterých by to stálo o více 

jak 30 let déle, co byl tento dům už vybydlený a vystěhovaný, ale spíše setrvačnost. Ano, setrvačnost je to 

správné slovo, která jakoby ne a ne dosáhnout své fyzikální zákonné podstaty a zastavit navždy.  

Už mi to zjevně připadalo tlačení auta, kterému došlo palivo. Tažení psa na vodítku, který nechce jít na 

procházku. Pouštění filmu návštěvníkům, kteří o něj nemají zájem. Na tato představení chodilo čím dál méně 

diváků, a proto také postupně končila. Už dávno neměli co nabídnout, a i když to celé přejmenovali a vzali si jiné 

kabáty a kulisy, bylo to pořád stejně nezajímavé a zpátečnické.  

Naštěstí je nastavena hranice, že musí přijít alespoň 5 „diváků“, aby mohli ukázat své umění.  Kvóta mluví jasně 

– minimálně 5%. O představení bolševiků nejeví nikdo zájem, a to je 

dobře! Nejsou pokračovatelé a následníci, kteří by oslovili mladou 

generaci. Staří prostě vymírají, což je fakt, který nelze obejít. Mladí lidé by 

se měli věnovat něčemu, co dává smysl, a to komunismus rozhodně není!  

Kdo tomu nevěří, ať tam běží! Ať si zajede na dovolenou do Běloruska, tam 

se bude mít určitě moc dobře! Doporučuji přestěhovat se tam natrvalo. 

 

Milan Žemlička, personalista IB  
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Německá klimahystérie uvedená na správnou míru aneb Nevítaná 
fakta 
 
Německo zavírá v roce 2038 poslední uhelnou elektrárnu. To znamená zhruba za 16 let - počítám-li správně. 
  
Dle statistiky z roku 2020 je jich v Německu v současné době v provozu celkem 35. V Indii a v Číně je dnes 
dohromady zhruba 3500 uhelných elektráren. Německo má dnes v provozu ještě posledních 6 jaderných 
elektráren - do dvou let nenávratně zmizí i tyto. Musí: kvůli Fukušimě - míní Angela Merkelová. Ta to musí 
přece vědět! Přesto: Fukušima je vzdálená od Německa 10 tisíc kilometrů a i tsunami jsou dle mého mínění v 
Německu „poměrně zřídka“.  
Ve světě jsou dnes atomové elektrárny v provozu ve 32 zemích.  54 nových je celosvětově ve výstavbě. 
Německo končí za 16 let i se spalovacími motory aut, které zemi kdysi proslavily a dodnes dávají práci 
statisícům. Je hrdé na slovo DEKARBONIZACE. Vyrábět se budou pouze neekologická elektroauta. Nikoho 
nezajímá, jakou elektřinou budou tato napájena, nikoho nezajímá vykořisťování a dětská práce v dolech lithia a 
kadmia v Africe a Jižní Americe, často v rukou Číňanů. Nikoho nezajímá likvidace nepotřebných baterií těchto 
aut stejně tak jako likvidace solárních panelů či dílů větrných elektráren, z nichž má ve fantazmagórii těchto lidí 
veškerá elektrická energie pocházet. Mnozí “lidé s mozky” toto již dnes považují za časovanou bombu - tuto 
nutnou likvidaci problematických materiálů za potencionální ekologickou katastrofu. Nikoho ze 
“zodpovědných” zde prostě nezajímá NIC. Všichni se řítí někam – a nevědí kam. 
 
 “Wall Streat Journal” v USA “ocenil” německou politiku za to predikátem “WORLD’S DUMBEST ENERGY 
POLICY”. V anglickém slovníku může každý nalézt, že slovo “dumbest” znamená nejhloupější a slovo “policy” 
jednání. Po česku. Nikde v Evropě není elektřina dnes dražší než v Německu: průměr EU činí 20,5 centů za 
kilowatthodinu, v Německu tato stojí 32 centů, v Itálii 23 centů, v Rakousku 10 centů, ve Francii 18 centů a v 
Maďarsku 11 centů. Němci již tímto “preventivním opatřením” chtějí snížit teplotu ovzduší NA SVĚTĚ (!!) o 1,5 
st.C. 
 Nalézáme se ve společnosti hysterických fantastů, či Julese Vernea?  Údajně jsou si zde všichni vědci světa 
zajedno. Tito v počtu 11 tisíc ze 153 zemí vyhlásili v roce 2019 celosvětový “stav nouze”. 99,9 procent z nich 
nebyli meteorologové. Bohužel se nedopatřením na veřejnost tehdy dostala necenzurovaná listina účastníků: 
našla se v ní spousta podpisů účastníků bez jakékoliv odborné kvalifikace a mezi jinými s kuriozitami i podpisy 
jako “Mickey Mouse” a další. Musíme se naučit znovu počítat: vzduch na naší planetě obsahuje O,038 procent 
CO2. Příroda k tomu přispívá 96 procenty, člověk 4 procenty. Přičemž se dnes nikdy nikdo nezmíní o tom, že 
světová populace dosáhne z poválečných 2,5 miliard lidí předpokládaných 11 miliard na konci tohoto století, 
Mluvit o nutném omezení nárůstu populace je dnes RASIZMUS a FAŠIZMUS dohromady. Jestliže dnes 
teoreticky zmizí z území Německa všechny rostliny, všichni lidé a živočichové, sníží se světové antropogenní 
emise o 0,7 miliard tun CO2. To jsou 0,02 procenta z 3000 gigatun současných světových emisí CO2. Německo 
ale zachraňuje nejen sebe, nýbrž i celý svět!!! Musíme žít vegánně ve smyslu “Sustainable Development 
Goals”(https://sdgs.un.org/goals). V roce 2030 NESMÍ týdenní množství masa na osobu přesáhnout 300 g. 
Bohužel jsme zapomněli: jen v Německu je 10 milionů “nevegánních” psů, kteří při průměrném věku 13 let 
vyprodukují za svůj život 82 milionů tun CO2. 
  
Komu výše uvedený text připadá jako nedělní kázání poněkud vyšinutého kazatele v ústavu choromyslných, či 
trpké vzpomínky na komunistickou diktaturu, mýlí se bohužel kardinálně: uvedená čísla a fakta jsou podrobně 
doložena mnohastránkovými literárními odkazy autora strhující publikace:  
 
Josef Kraus: “Der deutsche Untertan”. V českém překladu” Německý poddaný”. Podtitul knihy zní: Odvyklý 
myslet”. Možná, že tato zcela výjimečná kniha vyjde jednou i v českém překladu.  
  

JV – Jan Vaněk, externí dopisovatel 
 

 
 

https://sdgs.un.org/goals
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Furt a furt ten kovid… a co na to vesmír? 

 Je vidět, že náš svět je totálně myšlenkově vyprázdněný. 

 Když začal kovid, tipoval jsem, že to jako téma na hlavní zprávy bude stačit tak týden, maximálně dva. Ale 

velmi jsem se spletl! Bude to už hnedle dva roky a vystačí si s tím stále a dokola! Nemají očividně valné mínění 

o naší inteligenci…  

 Původně jsem zamýšlel na tohle téma napsat svůj příspěvek, ale když jsem prolistoval první obtah Občasníku, 

viděl jsem, že to nemá smysl. On v něm má kovid už i tak nezaslouženě mnoho místa! 

 A tak se při tom všem chránění a bezpečí – pozorujete, že tahle a související slova jsou za poslední dva roky tak 

donekonečna omílaná, že zcela ztratila význam, že? – omezím na jedno krásné motto dnes už neznámého 

autora: 

S životem si nedělejte příliš mnoho starostí – protože stejně z něho nevyváznete živí! 

A – když už jsme u toho života, zamysleme se nad jeho původem a účelem.  

Tak na počátku vždy stojí otázka, co bylo dřív – zda myšlenka, nebo hmota. Je to tak, že dnes oficiální věda 

nenalezla důkaz a ani nemá teorie, jak by nejprve vznikla myšlenka a z ní potom celý vesmír. Takže ve všech 

vědeckých teoriích se předpokládá, že nějak vznikl vesmír s hmotou a z ní se vyvinul mozek – původce, 

centrum a jediné sídlo veškerého myšlení. Neexistuje dnes žádná uznávaná teorie moderní vědy, která by 

tvrdila obrácený postup. Ale v rámci tohoto oficiálního už je vytvořena až skoro neuvěřitelná plejáda 

podrobnějších a markantně se od sebe lišících postupů – jak se to všechno prý skutečně přihodilo. 

 Obvykle se vědci shodnou, že vše začalo Velkým třeskem – kdy prostě z ničeho nic vybuchla takzvaná 

singularita – což je bod o nulových rozměrech a nekonečně velké hmotnosti – a začala neuvěřitelnou rychlostí 

expandovat. Ta rychlost mnohokrát převyšovala rychlost světla - což je u vědců, kteří se zaklínají Einsteinovou 

teorií relativity, podle níž se nikdy nic nemůže pohybovat větší rychlostí než světlo, docela zajímavý veletoč. 

Tenhle úsek života vesmíru se nazývá inflací. Což je také docela zajímavé, protože s inflací se v poslední době 

hodně setkáváme – ale pro změnu v našich peněženkách. Tak jen doufejme, že nebude nadsvětelná, jako byla 

kdysi ta vesmírná. Po nějakém čase, jenž se ve vesmíru obvykle měří na miliardy let, už inflaci došla pára a 

přešla v normální rychlost rozpínání, která je i tak úctyhodná a v některých částech vesmíru možná a která 

stále rychlost světla překračuje. S tímto všeobecně uznávaným principem je ovšem spojena řada dalších potíží 

– tak například, kde se vzal onen počáteční bod o nekonečné hmotnosti?  

Proto někteří vědci uvažují, že na počátku bylo jedno velké Nic a celý vesmír se tak počal sice Velkým 

třeskem, ale z ničeho. To může znít ještě podivněji, ale pokud by součet všech energií, hmot, antihmot, 

momentů setrvačnosti atd. v celém vesmíru byl nula, jak tvrdí, pak by to dost možná i tak být mohlo. Potíž 

ovšem je, že devadesát šest procent hmoty a energie ve vesmíru tvoří takzvaná temná hmota a temná energie, 

které nikdo nikdy neviděl a ani žádný přístroj je nedetekoval. A navíc se vědci hádají, zda je vesmír 

nepředstavitelně veliký, ale konečný, anebo rovnou nekonečný. Sčítat za takových okolností pohyby, momenty 

setrvačnosti a elektrické náboje všech těles, to je něco, jak říká pan Slavík: Jsem sice velký hrdina, ale takhle 

velký nejsem!  A navíc to stejně nevysvětluje, proč najednou singularita vybuchla. 

 Není divu, že se ve skrytu své duše musí kosmologové a částicoví fyzikové cítit frustrovaní a že si to 

kompenzují psaním populárně vědeckých knih. Skutečně, takových publikací od renomovaných a světově 

uznávaných vědců je dnes přehršel! Tak třebas takový Max Tegmark se ve skutečnosti jmenuje Shapiro, ale 

protože významných částicových fyziků tohoto jména je dvanáct, tak aby nezapadl, vzal si dívčí jméno své 

švédské maminky. Tegmark je přitom jeden z nejzajímavějších myslitelů – došel k závěru, že elementární 

částice – což je třeba elektron, možná foton a potom hlavně kvarky - jsou ve skutečnosti matematické formule 

a žádná pevná hmota. Podle mne už k celému matematickému aparátu, který Tegmark ve své populární knížce 
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samozřejmě neuvádí, chybí jediné: Matematika je věda, která je exaktní a od jedné po nekonečno se realizuje 

v myslích lidí. V čí mysli se tedy realizuje Náš matematický vesmír, jak zní název Tegmarkovy knížky?!  

Právě o tenhle krok dále postoupila skupina mladých vědců z CalTec (California Institute of 

Technology), kteří v roce 2017 navrhli novou hypotézu: Celý náš vesmír se odehrává v simulačním programu 

nějakého externího počítače a hráče! A nebyli by to mladí, nadaní a nekonvenční vědci, aby současně 

nenavrhli, jak dokázat zda ano, či ne. Vycházejí přitom z logického předpokladu teorie počítačových her: 

Přestaňme se častovat nekonečnými možnostmi, které ve skutečnosti nekonečné nejsou. Hry jako je No man´s 

Sky nebo Boundless obsahují až osmnáct kvintilionů planet s jejich vlastní flórou a faunou – což mnohonásobně 

převyšuje počet elektronů v paměti počítače a zdálo by se to tak být zcela vyloučeno. A přesto to možné je - a 

to tak, že  

A) program zobrazuje pouze to, na co se hráč teď právě dívá a  

B) navíc s nejhrubším rozlišením, které je právě teď ještě možné – v případě počítače hry Vesmír tedy 

potřebné k tomu, aby inteligentní hráč = člověk nepoznal, že se jedná o simulaci.  

Vycházejíce z těchto dvou předpokladů chtějí mladí vědci vytvořit situaci, kdy program – nazývejme jej 

Program – bude prostě muset přiznat barvu, protože obě zásady A) a B) půjdou proti sobě. K experimentu 

hodlají použít klasický dvouštěrbinový pokus, který je základem kvantové mechaniky: Foton se totiž při 

průletu dvouštěrbinou chová jako vlnění  -  není-li pozorován, ale naopak jako pevná 

pikopikopikonanopiko...- kulička v případě, že  pozorován je. Vědci chápou jako rozhodující fakt otázky, zda 

žijeme v Programu, nebo ve fyzikálně existujícím vesmíru, zda zlom v chování fotonu nastane při jeho 

pozorování přístrojem anebo až později, když si se zpožděním přečte výsledek pozorování inteligentní 

pozorovatel = člověk. To proto, že Program z úsporných důvodů volí rozhodnutí o chování fotonu až tehdy, 

kdy už nevyhnutelně musí = plní tak podmínku B). Žijeme-li tedy v Programu a bude-li takto Program 

odmaskován, vznikne diskontinuita. Něco takového se Programu zřejmě za celou existenci vesmíru ještě 

nestalo! 

 Co nastane pak, nikdo neví. Možná nic zvláštního a budeme prostě jen vědět, že si nás Kdosi hraje 

v Programu na Počítači. Anebo se ten Kdosi naštve a pochopí - asi 

tak jako přestrojení čerti na Mikuláše, že tam, kde na ně nevěří, 

nemá cenu chodit - a prostě nás všechny vymaže klávesou Delete a 

kompjutr vypne. To bude, panečku, mela! Copak je proti tomu 

nějaká mutace omikron! ☺ 

                                                                                                                                             

Kvido Štěpánek, ředitel firmy  

 

TESTÍK   ZNALOSTÍ   O   RODNÉ   ZEMI 

1.   Která zvířata jsou vyobrazena na velkém českém státním znaku? 

2.   Kolik slok má česká hymna? 

3.   Které je největší jezero na území Česka? 

4.   Kdy bylo uvedeno do provozu pražské metro? 

5.   Kdy vznikla Česká republika? 

6.   Jaký je český „překlad“ slova demokracie? 

7.   Kdy naposledy jsme mohli u nás zaplatit papírovou padesátikorunou? 

8.   S kterým státem má ČR nejkratší hranici? 

9.   Na kolik krajů se člení ČR? 

10. Kolikrát stála ČR v čele EU? 
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Odpovědi: 

1. dvouocasý lev a orlice 2.jednu sloku  3.Černé jezero na Šumavě – 18,4 ha  4. 9.5.1974 na trase C 5. 1.1.1993  

6. vláda lidu  7. 1.4.2011  8. se Slovenskem – 251,8 km   9. 14 samosprávných krajů 

10. poprvé stála v čele EU v první polovině roku 2009, svého druhého předsednictví se ujme 

1.7.2022 

                                                                                                      Alena Šafářová 

 

Tip na výlet – Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně 

V této nelehké covidové době rádi s přítelkyní cestujeme po našich krásných horách, zejména Jeseníkách, které 

máme v oblibě.  

Letos jsme opět vyrazili na Dlouhé stráně z vrcholu Medvědí hory, kam jsme dojeli lanovkou z Koutů nad 

Desnou, a pak jsme už pokračovali pěkně po svých. Počasí bylo jak na objednávku, kochali jsme se krásnou 

přírodou jesenických hor až do doby, než jsme po hodině a půl dorazili na vrchol. Zima, mlha, co se dala krájet, 

a vidět bylo pouze zábradlí vodní nádrže.  

Člověk nikdy neví, co ho tam nahoře čeká... Přeci 

jenom v nadmořské výšce 1.350 m n. m. se 

počasí mění každou minutu! Počáteční zklamání 

jsme neskrývali. Vyrazili jsme směrem ke kiosku, 

který se nachází pár metrů pod vrcholem nádrže, 

dali si kávu, párek v rohlíku a nasávali čerstvý 

horský vzduch. Po necelé hodině jsme stoupali 

strmým schodištěm zpět a čekalo nás překvapení. 

Oblačnost se rozpadala a nám se otevřel krásný 

výhled na celou vodní nádrž. Po pár minutách 

jsme konečně měli před sebou nejvyšší vrchol Jeseníků - Praděd  - jako na dlani. Úžasná podívaná, která stojí za 

to!!! Ale nastal čas vyrazit zpět. Čekala nás totiž náročná cesta pěšky přes sjezdovky až do cíle. Ze strmých 

kopců se v těžkém terénu zrovna dobře nechodí. 

 Když jsme dorazili do cíle, měli jsme v nohách bezmála 20 km. Příjemně unaveni jsme se už viděli v nedalekých 

Losinách v penzionu, kde jsme byli ubytováni… 

Opět další krásný výšlap strávený na horách!   

Těm, kteří tu ještě nebyli, doporučuji navštívit zajímavou tuzemskou technickou raritu – přečerpávací 

elektrárnu Dlouhé stráně – která je ke zhlédnutí v každém ročním období. Je i možnost prohlédnout si vodní 

elektrárnu, jež se nachází u dolní nádrže, a seznámit se s historií tohoto 

díla, které letos oslavilo 25 let.  

My už se těšíme zase na jaro!  S přítelkyní jsme přijali výzvu zdolat 32 

nejvyšších vrcholů Jeseníků! Už se na to opravdu těšíme. :-)  

Přeji všem kolegům pevné zdraví do nového roku 2022 a krásné Vánoce.  

Radek Bartoš, Kontrolor jakosti D2 
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Covid-19 v ČR v bodě nula 

 

Blíží se druhé ,,covidové“ Vánoce a nacházíme se bohužel ve stále stejné, ne-li možná ještě horší lapálii jako 

vloni touto dobou. Přitom při prvním pohledu se mnohé změnilo. Máme tu přece už téměř rok očkování, na 

dveře klepe nová vláda. Světlo na konci tunelu se prý přibližuje. Přesto je realita taková, že nemocnice jsou 

opět plné a média na nás denně chrlí čím dál hrůznější statistiky přírůstků nakažených. Je na čase se zeptat, 

kde se stala a stále děje chyba? 

Chtěl bych předeslat, že nejsem žádný popírač. Naopak. Aktivně podporuji očkování. Sám čekám na třetí 

dávku, protože jiné řešení prostě nemáme. I tak však mám k prosazování očkování své výhrady.  

Už od letošního časného jara se rozjela kampaň, která byla podle svého jména lživá. Dosud nikdo se za ni 

neomluvil, nikdo nepřiznal chybu. - Tečka. To slovo se stalo magnetem. Naočkuješ se a uděláš tečku za 

koronavirem. Znělo to lákavě. Dnes víme, že opravdová tečka nenastala. Nebylo to jen tím, že nám vir opět 

zmutoval a vakcína je proti jinému typu – řekněme proti ,,wuchanskému pradědečkovi“, i když my už bojujeme 

s jeho potomkem v asi 4. generaci zvané Delta a nově i Omikron. Tehdy nikdo z odborníků, to až později, 

neříkal, že se o tečku nejedná, že jde jen o zmírnění těžkého průběhu a o možnou eliminaci úmrtí. Společnost 

dostala naději, že prostě ta pandemie zmizí. Všichni to říkali, musí to být přece pravda!  

Podzim nám ukázal, že jsme se strašně zmýlili. Vakcíny nás asi ochránily před těžkými stavy, ale už nikoliv před 

možností nakažení. Tečka prostě nenastala. Čárka jistě. Zase jsme se zklamali, politici nás opět oklamali. 

Společnost se o něco více napjala. Ano, je už jako struna. Reálně hrozí, že napětí brzy praskne. Toho se věru 

dočkat nechci! Popírači všeho dostali zelenou a novou krev do žil. Oni přece měli pravdu, vše to je prý podvod 

gigantických rozměrů! Zklamaní obyčejní lidé přešli k nim. Zase jich o něco přibylo. Nůžky se rozevřely. Přibývá 

útoků na politiky a žel i na lékaře, na pravé hrdiny naší doby, kteří si to opravdu nezaslouží. Do takové situace 

je dostali naši politici, kteří chtěli populisticky jednoduché a rychlé řešení, které zcela selhalo. 

Do takové situace přišly na podzim volby. Lidé opět žili nadějí, že změna vlády může přinést své plody. Na vlně 

,,antibabišismu“ a kritiky přístupu vlády k pandemii doplula opozice až k nečekanému vítězství. Někteří včetně 

mě se zaradovali. Konečně bude lépe, ti noví to umí, se vším zatočí! Jak naivní jsme my lidé! Jak velké sny stále 

máme! Bohužel!  

Pominu, že nemoc prezidenta a jeho zdržovací taktika zatím stále neumožnily nové vládě převzít otěže a že 

tento rozmar celé ,,lánské partičky“ vhází do naší covidové šlamastiky ještě další a velmi tragický rozměr, neboť 

stará vláda už nechce a nově nastupující ještě nechce být zodpovědná za razantní kroky k řešení situace. Takže 

stojíme na místě a jen ,,zíráme“ na stále se zhoršující statistiky. 

Ale i tak se někteří noví adepti vládních křesel znemožnili ještě dříve, než na své funkce nastoupí. Nový ministr 

zdravotnictví nevyjímaje. Ono z řad opozice se to dobře kritizuje, to umí každý. Ale něco nového vykonat a mít 

za to zodpovědnost, to už je podstatně horší. Proto je možná lepší mlžit a nic moc jasného neříkat. Alespoň tak 
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na mě celá situace působí. Bojím se, že už nyní jsou někteří voliči ,,změny“ zklamáni. Opět jsme naletěli. 

Frustrace zase narostla. 

Co s tím?  

Jsem učitel dějepisu, proto vím, co zklamaní lidé umí. Podívejte se na meziválečné Německo. Tam to zklamání 

přece bylo obrovské. Pak přišel jeden svobodník a nabídl jim řešení. Většina na něho přistoupila… I dnes vidím 

v působení všech těch demonstrujících skupinek proti očkování a vládním opatřením podobné prvky. Asi není 

náhoda, že v čele jsou lidé s pochybnou minulostí včetně té neonacistické typu Daniela Landy.  

Bohužel si za tyto masy lidí můžeme sami. Nedokázali jsme zvolit lepší politiky. Nenašel se nikdo, kdo by s 

nezpochybnitelnou autoritou přišel a dokázal nás provést těžkými překážkami doby. Voliči, politici, ale i někteří 

odborníci prostě zklamali.  Docela mrazivá realita. 

 Co s tím?  

Buď to pandemie vzdá a sama nás opustí, což by pro naši situaci bylo úplné vysvobození, i když nezasloužené, 

nebo se řítíme do obrovského průšvihu.  

Existuje třetí možnost? 

 Jsem optimista a nechci své zamyšlení končit takto pochmurně. Podle mě by měl někdo z lékařského prostředí 

vystoupit. Někdo z těch lékařů a sester na oddělení JIP, kteří odnášejí naše chyby nejhůře, by měli jasně 

pojmenovat vše, co nám hrozí, když nebudeme táhnout za jeden provaz. Národ by měl poslouchat tyhle hrdiny 

a jít za nimi. Vyzkoušet si, jaké to je zde pracovat. Ve válce s virem, v níž prostě nyní jsme, bychom měli 

dočasně omezit vliv politiků a nechat promlouvat opravdové zdravotnické autority, které rozumí tomu, co nás 

čeká. Autority by se musely domluvit a mluvit jedním hlasem, i to se bohužel neděje. Mohou se spolu pohádat 

kdesi během jednání, ale následně by měly veřejnosti nabídnout jasný recept, jak z toho vyjít. Pokud ani toto 

nenastane, asi nic růžového nás v nejbližší době nečeká. 

Jiří Lux, učitel, syn Hany Luxové, servis   

 

PRO   POBAVENÍ     :-) 

ZNÁTE   DOBŘE   ČESKÁ   PŘÍSLOVÍ? 

 

1.    Dokončete přísloví :                  Dlouhé vlasy… 

2.    Co se myslí, když se řekne:      Dopadli jak sedláci u Chlumce? 

3.    Jaká láska nerezaví? 

4.    Dokončete přísloví:                  Čiň čertu dobře,… 

5.    Které přísloví nejlépe vystihuje, že není radno si něco začínat s kolegou či kolegyní? 

6.    Dokončete přísloví:                   Kdo chce s vlky žíti,… 

7.    Co znamená, když se řekne:      Ruka ruku myje? 

8.    Dokončete přísloví:                  Komu není shůry dáno,... 

9.    Koho naučila nouze housti? 

10.  Co znamená, když se řekne:        Má máslo na hlavě? 
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Odpovědi: 

1. ...krátký rozum. 2. neúspěch, prohra, porážka 3. stará 4. ... peklem se ti odmění. 5. Co je v domě, není pro 

mě. 6….musí s nimi výti. 7. Udělám pro tebe toto a ty pro mě zase něco na oplátku. 8. ...v apatyce nekoupí. 9. 

Dalibora. 10. Má něco na svědomí, a proto má ostudu. 

 

NAJDĚTE   NÁZVY   MĚST   VE   VĚTÁCH 

 

1.   Byla to silná bouřka, viděl jsem i kulový blesk. 

2.   Opřel si svůj kyj o vchod do jeskyně. 

3.   Náš Adam ovládá několik světových jazyků. 

4.   Ve fotbalovém utkání byli velmi dobří Španělé. 

5.   V kanceláři chyběl pořadač i celá složka s údaji. 

6.   Na výročí ji čínskou buchtou asi neoslníš. 

7.   Na čundru je seník k noclehu ideálním místem. 

8.   Rytíř objevil poklad novohradského panství. 

9.   Mé oko lína sotva zahlédlo. 

10. K zemi šla ta letitá borovice, kterou poničil silný vítr minulý týden. 

 

Odpovědi: 

1.Mikulov 2.Kyjov 3.Adamov 4.Dobříš 5.Dačice 6.Jičín 7.Jeseník 8.Kladno 9.Kolín 10.Tábor 

                                                                                                                        Alena Šafářová 

 

    ŽILI   A   ŽIJÍ   MEZI   NÁMI… 
                                                             čp.7 - Frankovi 
 

 

Málokteré číslo popisné v našem městě je spjato se zahradnictvím tak jako čp.7.  
 
Dnes tuto tradici naplňuje rodina Jaroslava a Blanky Chládkových – pokračovatelů původních zakladatelů této 
živnosti, rodiny Frankových. 
 
Její zakladatel Jan Frank (syn Františka a Mariany Frankových z Čenkovic čp.97) přišel do Jablonného nad Orlicí 
na přelomu 30. a 40.let 19.století. 
 
Na začátku 40.let poznal Annu, dceru Jana Nožky z Jamného čp.1. Po svatbě 16.února 1841 se usadili v čp.7 a 
společně vychovávali dcery Františku (1842, v dubnu 1861 se provdala za Franze Kulhaje), Terezii (1850, 
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v únoru 1870 se provdala za zámečníka Františka Čamra z Kyšperka), Marianu (1854, v únoru 1875 se provdala 
za obuvníka Františka Mináře z Jablonného nad Orlicí) a Antonii (1856, v březnu 1878 se provdala za 
hostinského Františka Neumanna z Kunčic) a  syny Jana (1844, polní hospodář v Krasíkově), Františka (1846, 
vyučil se pekařem a svoji živnost po sňatku s Kateřinou Vorlíčkovou provozoval v čp.48) a Josefa (1848).  
Po smrti první ženy Anny (1858) se Jan Frank, gruntovník a mistr koželužský, znovu oženil 13.ledna 1863 
s Terezií Coufalovou, dcerou Františka a Kateřiny Coufalových z Čermné čp.111.  
  
Po smrti Jana Franka v roce 1877 převzala starost o hospodářství rodina 

nej-mladšího syna Josefa (1848) a Anny, rozené Stejskalové, dcery 

Štěpána a Anny Stejskalových z Orlice čp.42.  

Josef Frank rozšířil svou živnost rolníka i o živnost klihařskou.  

2.prosince 1879 se narodil syn Josef, který se oženil 9.září 1919 s Annou 

Šejvlovou, dcerou Františka a Anny Šejvlových z Jablonného nad Orlicí 

čp.30.  

V roce 1924 se narodil Stanislav Frank, dědeček dnešních majitelů.  

Řemeslu zahradníka se vyučil v Zámeckém zahradnictví p. Oskara 

Parishe von Senftenberg v Žamberku. V té době poznal svou budoucí 

ženu Vlastu Čermákovou. Brzy po svatbě utrpěl vážný úraz, ale jeho 

úmysl a odhodlání věnovat se „poctivé zahradničině“ to nezlomilo.  

V roce 1960 musel svoji živnost předat tehdejším Komunálním službám, kde pracoval se svou paní a dalšími 

zaměstnanci.  

V městské kronice najdeme i krátké zprávy z činnosti Komunálních služeb – například na začátku 60.let byly 

nákladem 200 000,- Kč postaveny další skleníky a pracovní místnosti v obou zahradnictvích, v červenci 1962 

byla v Nádražní ulici zřízena Květinová síň (vedoucí Božena Faltusová, později Jana Špárlinková, Marta Kozlová).  

V polovině 70.let byly Komunální služby zrušeny a zahradnictví přešlo nově do podniku Místního hospodářství 

ONV se sídlem v Žamberku (1976).  

Na konci roku 1976 bylo zrušeno zahradnictví v Hradiskové ulici a zaměstnanci přešli do druhého zahradnictví 

v ulici Jablonské nábřeží (předtím vedl I.pracoviště Josef Janish, II.pracoviště Stanislav Frank).  

Od 60.let minulého století získal Stanislav Frank důvěru spoluobčanů města a byl několikrát zvolen jako 

poslanec MěNV.  

V listopadu 1989 odkoupil zpátky svoji živnost a začal podnikat v oboru zahradnictví. 

Svého nástupce našel ve vnučce Blance Lesákové, která převzala zahradnictví v roce 1992. Předtím stačila 

vystudovat Zahradnickou školu v Zábřehu na Moravě. 

 Během 90.let nastala v zahradnictví postupná oprava skleníků, nejdříve s dědečkem a tatínkem, později i se 

svým manželem Jaroslavem.  

 Blanka a Jaroslav Chládkovi vychovávají společně dvě dcery – Terezu a Nelu. 
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Poctivá „zahradničina“ i nadále zůstala ve Frankově 

rodě.  

 Neteř Anna úspěšně vystudovala Střední školu 

zahradnickou v Litomyšli a ve studiu pokračovala na 

Zahradnické fakultě Mendelovy university se sídlem 

v Lednici. 

 Starší dcera majitelky zahradnictví Tereza se po 

dokončení základní školy rozhodla pro studium na 

Střední škole zahradnické v Litomyšli. 

 

                                                                                        Pavel Kalous, Mlýnská 545, Jablonné nad Orlicí 

 

Tuva, vzdálená ruská republika, o které jste pravděpodobně nikdy 
neslyšeli… 

Republika Tyva neboli Tuva, jak se jí častěji říká, se nachází na hranici mezi Ruskem a Mongolskem. 
Existuje nezávisle na svých dvou sousedech a má vlastní odlišný jazyk, kulturu a tradice. 

Tuva, kterou znají jen ti nejodvážnější cestovatelé, je jedním z nejlépe střežených tajemství Eurasie. Až do 
počátku 20. století bylo území Tuvy součástí velké mandžuské dynastie poté, co strávilo velkou část své 
předchozí historie pod kontrolou mongolských kmenů. Od roku 1912 je však republika spravována Ruskem. 
Nejprve jako dobrovolný člen Sovětského svazu a dnes jako člen Ruské federace, kde má status federálního 
subjektu Ruska. 

Dostat se sem není jednoduché 

Nachází se v jižní Sibiři, na hranici s Mongolskem. Tuva je vzdálená od zbytku světa a dodnes například nemá 
železniční systém. Chcete-li se tam dostat, existují pouze tři hlavní silnice, z nichž dvě vyžadují překročení 
horských oblastí ve vysoké nadmořské výšce a jsou často neprůjezdné kvůli špatnému počasí. Život zde existuje 
nezávisle na moderní společnosti a většina obyvatel Tuvy žije v oblasti, jejíž hranice tvoří pohoří Sajany na 
východě a pohoří Altaj na západě. 

• Někteří obyvatelé dodnes žijí v tradičních jurtách. Foto: Adam Harangozó / CC-BY-SA-4.0 ( via Wikimedia 

Commons) 

Obyvatelé Tuvy jsou historicky nomádští a dodnes někteří z nich žijí v tradičních jurtách – velkých stanech z 
látky nebo zvířecích kůží, které fungují jako mobilní domy. V tuvanské kultuře hraje důležitou roli ústně 
předávaný folklór a existuje zde bohatá tradice vyprávění, jež se v moderní době bohužel vytrácí. V regionu 
jsou dva úřední jazyky: tuvanština a ruština. První z nich je turkický jazyk, který si hodně půjčuje z mongolštiny 
a tibetštiny. 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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Tradiční hrdelní zpěv je součástí UNESCO 

Jedním z nejpozoruhodnějších rysů tuvanské kultury je 
tradiční styl písní známý jako hrdelní zpěv nebo alikvotní 
zpěv. Zpěváci využívají vzduch procházející jejich hrdly k 
vytváření zvuků, které dohromady tvoří harmonii. Od roku 
2009 byl tento typ hudby, také běžný v sousedním 
Mongolsku, zařazen jako součást nehmotného kulturního 
dědictví lidstva UNESCO. 

Tuva má jedno z nejrozmanitějších přírodních prostředí na 
světě, je domovem téměř všech typů přírodních prostředí 
na Zemi s výjimkou savany: stepí, tundry, slaných jezer, 
tajgy, alpských luk i vysokých hor. To z ní dělá skutečný ráj 
pro milovníky přírody. Tato bohatá přírodní rozmanitost 
hraje důležitou roli v tuvanské kultuře, zejména její duchovní a náboženské tradici, kde je příroda jádrem 
léčebných a bohoslužebných praktik. 

Šamanismus stále přežívá 
 
Po mnoho staletí spolu v Tuvě šťastně koexistovaly buddhismus a 
šamanismus. Zatímco většina Tuvanů se hlásí k tibetskému 
buddhismu, původní šamanismus je stále rozšířený. Ve většině 
případů je kombinován s jinými náboženstvími. Šamanismus je 
považován za starověkou víru Tuvanců, která sahá až do doby 
bronzové, ale v současné době prochází obrodou po konci restriktivní 
politiky Sovětského svazu. Šaman působí jako prostředník mezi tímto 
a dalším životem, prostředník mezi světem lidí a světem duchů. 

Šamanismus je v republice Tuva stále rozšířený. Foto: Irgit / CC-BY-
SA-4.0 (via Wikimedia Commons) 

Tato odlehlá republika je okolnímu světu většinou neznámá. Cestovní 
ruch v Tuvě je relativně málo rozvinutý, i když v posledních letech 
tuto oblast navštěvuje stále více dobrodruhů pro její výjimečnou 
krajinu a divokou zvěř. Působivá přírodní krása Tuvy, stejně jako její 
jedinečná směs kultur a bohatého folklóru, z ní činí nesmírně 
zajímavou destinaci. Rozhodně má co nabídnout těm, kteří jsou 
připraveni vykročit z vyšlapaných cest. 

Zajímavý článek mě velmi zaujal, a tak jsem se chtěl s vámi o tento malý 
přírodní zázrak podělit. Je úžasné, že v dnešní moderní době ještě žijí lidé 
alespoň někde normálně...  

 

 

Milan Žemlička, personalista IB,  
Čerpaný materiál je z internetu a ze serveru WN24.CZ 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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MYERS – BRIGGS   OSOBNOSTNÍ   TEST 

 

Odpovězte prosím na 4 otázky. U každé odpovědi je písmeno, zapište ho. Po dokončení testu vznikne slovo 

složené ze 4 písmen. Najdete popis vaší osobnosti. 

 

1.   Pokud se cítíte vyčerpáni, co uděláte? 

      Půjdu si popovídat s přáteli.                                                              E 

      Zůstanu doma a budu si číst nebo sledovat seriály.                                         I 

 

2.   Který z těchto popisů na vás více sedí? 

      Rád žiji „teď a tady“, věnuji pozornost detailům a užívám si přítomný okamžik.            S 

      Rád sním a představuji si budoucnost. Vidím symboly a znamení všude kolem sebe.     N 

 

3.   Je třeba, abyste udělali důležité rozhodnutí. Jakým způsobem se budete rozhodovat? 

      Logicky a racionálně.                                                                                                          T 

      Budu se rozhodovat srdcem, budu brát v potaz emoce a pocity ostatních.                        F 

 

4.    Chystáte se zúčastnit nějaké události. Co uděláte? 

       Vše si naplánuji s předstihem.                                                                                             J 

       Budu se chovat spontánně podle okolností.                                                                         P 

 

Vyhodnocení testu: 

INTJ  - ARCHITEKT 

Gratulujeme, váš typ patří k jedněm z nejvzácnějších. Odhaduje se, že tento typ mysli mají pouhá 2% světové 

populace, žen s tímto typem myšlení je údajně pouze 0,8%. Jste rozhodní, ambiciozní, nechybí vám ani 

zvídavost a velká představivost. Jste velcí tajnůstkáři a neradi plýtváte svým časem. O Architektech se říká, že 

mají geniální myšlení. :-) 

 

INTP  - LOGIK 

Odhaduje se, že pouze 3% lidí patří do této kategorie. Jste velmi vynalézaví, inteligentní a kreativní. Máte 

logické myšlení a věci vidíte z jiné perspektivy než ostatní. Lidé patřící k tomuto typu se skvěle uplatní na poli 

vědy. :-) 
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ENTJ  - VELITEL 

Jste rozený vůdce s přirozenou autoritou. Počet lidí s vaším typem se odhaduje na 3%. Jste velmi charismatický 

a sebevědomý. Umíte vést lidi a přimět davy, aby vás poslouchaly. Striktně se držíte toho, že veškerá vaše 

rozhodnutí jsou racionální. Věci děláte naplno a od ostatních lidí čekáte to samé. :-) 

 

ENTP  -  DISKUTÉR 

Lidé tohoto typu jsou velmi chytří, upřímní a bystří. Rádi se zapojují do intelektuálních a filozofických debat, 

protože jim to dává šanci předvést své schopnosti. Mají vynikající všeobecný přehled a skvěle jim  to pálí. Tento 

typ tvoří asi 5% světové populace. :-) 

 

INFJ  -  ADVOKÁT 

Jedná se o jeden z nejvzácnějších typů vůbec. Počet Advokátů se odhaduje na méně než 1% celé populace. Už 

od malička mívají Advokáti silné morální zásady a jsou čestní. Jsou velmi odhodlaní a akční. Stanovují si 

dlouhodobé cíle, na nichž usilovně pracují. Tito lidé jsou schopni vyřešit téměř jakýkoli problém. :-) 

 

INFP  -  MEDIÁTOR 

Mediátoři představují asi 4% lidstva. Jsou to lidé, které jejich okolí často nechápe. Stanovují si své osobní 

zásady, kterých se drží, a svá rozhodnutí dělají v souladu s nimi. Na první pohled působí klidně až odtažitě, ale 

dřímá v nich skrytá vášeň. :-) 

 

ENFJ  -  PROTAGONISTA 

Protagonistů jsou po celém světě asi 2%. Často tito lidé míří do politiky, stávají se školiteli, trenéry a kouči. 

Smyslem jejich života je inspirovat ostatní a jít příkladem. Být někým, koho budou chtít lidé  následovat. :-) 

 

ENFP  -  BOJOVNÍK 

Bojovníci jsou okouzlující lidé, kteří si cení své svobody. Bývají energičtí a nechybí jim soucit. Nikdy nesplynou s 

davem. Na večírku baví ostatní, avšak příliš si neužívají, že jsou středem pozornosti. Jsou věrní a ve vztazích 

hledají hluboké emocionální propojení.:-) 

 

ISTJ  -  INSPEKTOR 

Toto je poměrně běžný typ osobnosti, odhadem je jich na světě asi 13%. Mezi přednosti Inspektorů patří 

pragmatičnost, schopnost logického uvažování a zodpovědnost. Tito lidé jsou připraveni čelit následkům svých 

činů a „platit“ za své chyby. Jsou trpěliví a pracovití. :-) 

 

ISFJ  -  OBRÁNCE 

Lidé tohoto typu jsou skuteční altruisté. V populaci jich je poměrně dost, asi 13%. Bývají to klidní, vyrovnaní a 

štědří lidé. Jsou společenští, snadno si najdou nové přátele a budují pevné sociální vazby. Jsou silně fixovaní na 

rodinu, pokud ji někdo ohrozí, jsou Obránci nepříčetní. :-) 
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ESTJ  -  VŮDČÍ   TYP 

Zhruba 10% populace spadá pod tento typ osobnosti. Tito lidé jsou těmi, kteří stmelují rodinu i komunitu. Umí 

ostatním dobře poradit. Jsou schopni sjednotit i nesourodou skupinu lidí a vést je. Často organizují veřejné 

akce a bývají zastánci tradičních hodnot. :-) 

 

ESFJ  -  KONZUL 

Počet Konzulů se odhaduje asi na 12% populace. Jsou to rodinné typy, pro své blízké udělají první poslední. 

Často pomáhají druhým, mají sociální cítění a jsou empatičtí. Nebaví je dlouhé filozofické debaty, raději s vámi 

popovídají o praktických záležitostech. Jsou tolerantní a jsou si vědomi toho, že názory lidí vycházejí z jejich 

zkušeností, jsou schopni akceptovat názory druhých. :-) 

 

ISTP  -  VIRTUOS 

Váš typ osobnosti má asi 5% lidí na světě. Virtuosové jsou nadšení, když mohou zkoušet nové věci. Jsou zvědaví 

a baví je poznávat svět. Rádi pomáhají ostatním, podělí se s vámi o své cenné zkušenosti. Jsou šťastní, když si 

mohou rozšiřovat obzory ať už cestováním, či četbou zajímavé knihy. :-) 

 

ISFP  -  DOBRODRUH 

Tento typ člověka je neustále v pohybu. Bývají to kreativní jedinci, kteří rádi tvoří a posouvají hranice 

společenských zvyklostí. Rádi šokují ať už svých vzhledem, či tvorbou. Neustále experimentují a zkoušejí nové 

věci. Inklinují k riskantnímu chování a adrenalinovým sportům. :-) 

 

ESTP  -  PODNIKATEL 

Podnikatelé jsou zábavní, mají smysl pro humor a často baví své okolí. Rádi se však zapojí i do vážných 

intelektuálních debat, nejvíce je zajímá aktuální dění. Neradi o věcech dlouze mluví, jdou rovnou do akce a 

udělají, co je potřeba. :-) 

 

ESFP  -  BAVIČ 

Lidé tohoto typu jsou velmi spontánní, žijí přítomným okamžikem. Nejlépe se budou cítit ve skupině lidí, kteří 

to mají stejně; opravdu povzbudit a zvednout jim náladu. Jsou velcí showmani, kteří si užívají, když jsou v 

centru dění. Je to rozhodně nejzábavnější osobnostní typ ze všech. :-) 

                                                                                                                              Alena Šafářová 

 

Svět se zbláznil… 
 

 
Nedokáži nikdy pochopit způsob myšlení některých lidí, lačných po senzaci, 

kterým novináři nahazují zvrhlé a pohnuté návnady v podobě nadpisů 

k příspěvkům, které mnohdy nestojí vůbec za nic. Chápu, že v první řadě jde o sledovanost, byznys a „prachy“, 

ale na druhou stranu hledám význam toho, proč vlastně? Čím větší zvrácenost a zvrhlost, tím větší zájem 

„moderní“ vyspělé společnosti o takovou zprávu. Hlavně, že se mediální byznys točí!  

Když se nad tím zamyslím, tak mě napadá, že jsme blázni a společensky v úpadku. 
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Některé zprávy si dovoluji stručně komentovat. Přikládám náhodný výběr nadpisů toho, co přinesl ten daný 

den, když jsem vlezl na stránky seznamu. 

Dovoluji si upozornit, že nekritizuji toho, kdo to otiskl, vydal a ani autory. Moje kritika míří na spotřebitele 

tohoto marasmu. Pokud by nebylo těchto pomyslných zákazníků, kteří po tom prahnou, zcela jistě by to 

nevznikalo. Jak se říká v obchodě, každá věc má svého zákazníka, a když je poptávka, musí někdo udělat 

nabídku.   
 

To nejdůležitější ze zpráv: 

 
- Dva policisté svlékli uniformy a skočili do zamrzlého jezera, aby zachránili psa, který spadl do vody a nemohl 

se dostat ven.  

Moje poznámka Já: Pánové se u toho samozřejmě natočili. Jsou to rádoby velcí hrdinové… Podle mě kalkul. 

Měli psa zachránit a nikde o tom nemuseli mluvit, když jim to přišlo normální, tak to nemusí troubit do světa…, 

to by přeci udělal každý…   

 

- Samozvaný boxer trénoval v metru. Naštvaný cestující s ním rázně zatočil.  

Já: Tuto zprávu jsem vůbec neotevíral, ale odhaduji, že tady se skutečně našel hrdina, který mu jednu vrazil 

anebo dal pár facek… 

 

- Ze soutěže krásy vyřadili kvůli podvádění přes 40 velbloudů.  

Já: Tak tady je to jasné, u všech těchto soutěžích krásy velbloudů, u kterých jsem byl jako divák, se podvádělo… 

J. To není nic nového…. 

 

- Bagry postavily před hotelem stovku úhledných sněhuláků.  

Já: Tak to je fajn, nafotil bych to do slabikáře, aby děcka věděla, jak se staví sněhulák, hlavně pozor na 

uhlíkovou stopu… 

 

- Užijte si advent v modelech, které se hodí do práce i na party.  

Já: Většina mladých chodí všude v teplácích, tak to mají konečně schválené… a je to dost moderní… 

 

- Hasiči a policie řeší očkování s právníky.  

   Já: To je rozumný, myslím, že by měli dostat přidáno…, ptáte se kdo? Určitě všechny tři sekce, vždyť už je to 

jedno… 

 

- Penze rostou, přesto nedosahují ani poloviny průměrného platu.  

Já: Já si myslím, že by měla být penze rovnocenná jako průměrná mzda a ti pracovitější by měli mít i víc. 

Chudáci důchodci jsou neustále odstrkovaní….  

 

- Bezdrátové špunty, které z ucha nevypadnou. 

 Já: Tak to je pecka, všichni na Mars… 

 

-Češi jsou psychicky na dně. On-line poradny mají žně a pronikají i do firem.  

Já: Zřejmě nový byznys a další zadlužování Čechů, tak hlavně nespadnout na dno, tam budou jejich záchytné 

sítě… nebo že by to byla státní nadstandardní služba zadarmo? 

 

- Jedna stránka přišla stát i na 163 tisíc. Ale trestné to není, řekla policie 

VOJTĚCH BLAŽEK.  

Já: Této informaci nerozumím, protože nevím, zda je to v Kč nebo €… 

 

 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/hasici-a-policie-resi-ockovani-s-pravniky-40380585
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/hasici-a-policie-resi-ockovani-s-pravniky-40380585
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/hasici-a-policie-resi-ockovani-s-pravniky-40380585
file://///192.168.0.5/Grafika/Rosťa/2021/Občasník%20zima%202021/_blank
https://www.seznamzpravy.cz/autor/vojtech-blazek-172
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- Poslední Zemanův trapný naschvál skončí jeho totální porážkou a ostudou…  

Já: Vždyť už teď máme z té ostudy 10 milionů kabátů, netušil jsem, že to může být ještě horší… Čínský vůdce 

kabáty zabavuje, ten náš je zase rozdává, tak snad nejsou kožené J… 

 

- Ženy napadl na zvířecí farmě hroch, pomstily se po svém.  

Já: Tak to už vůbec nechci vědět, to musela být hrozná pomsta. Chudák hroch, doufám, že měl hroší kůži… 

 

- Evropa řeší nabíjení elektromobilů. Čína mezitím ukazuje, že to vůbec nebude potřeba.  

Já: Tak to je fajn, konečně se to vyřešilo. 

 

- Ve velké tichomořské odpadkové skvrně se daří mořským živočichům. 

 Já: Když mě bylo 15 let, byli jsme v kině a běžel tam scifi o Ropácích… a teď po dlouhé době koukám, že fakt 

existují…, tomu říkám evoluce!  

 

-Soudný den: Jak pravděpodobně skončí život na Zemi? Známe předpověď vědců. 

 Já: Tady je konec srandy, podle posledních hrůzostrašných zpráv by měla 

naše planeta do dvou až tří milionů let vyhasnout…. A já si myslím, že to 

bude dřív! 

 

 

 

 

 

           Milan Žemlička, personalista IB 

 

 

 

 

 

 

 

PF   2022 

 

Spokojené vánoční svátky 
 
                   A 
 

všechno dobré v novém roce 
 
spolupracovníkům, přátelům a čtenářům Občasníku 
 
přeje redakce Občasníku 
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NIKDY   NEJEZDI   RYCHLEJI, NEŽ   LÉTÁ   TVŮJ   STRÁŽNÝ   ANDĚL 
 

Personalista informuje o nové práci a volných místech…….. 

Připomínáme novinku: 

V lednu 2022 rozjíždíme nové projekty - 

NEauto. 

Co to znamená: 

Rozšiřujeme náš tým o nové spolupracovníky = vznikají 

nová pracovní místa, konkrétně 15. 

Jaké profese: 

Operátor-lisař, hmotař, vážný a seřizovač. 

Proč vám to sdělujeme: 

Protože můžete někoho dohodit ze svého okolí. 

Co tím získáte: 

Náborový příspěvek ve výši 10.000 Kč. (Platí pro spolupracovníky IB) 

Koho kontaktovat: 

Personální oddělení nebo vedoucího lisovny plastů. 

Dále přijmeme: 

-kuchaře s praxí 

-nástrojaře s praxí 

Děkujeme ☺. 

Personální oddělení IB 


