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Čas dovolených...
Pavel wishes the best Holidays to all of us

Po období  „zimy-nezimy“ nastalo krásné jaro, které nyní přechází do léta, 
času dovolených a především dvouměsíčních letních prázdnin, pochopitelně také 
času odpočinku, koupání, turistiky, výletů, dětských táborů, pobytů u prarodičů, 
rekreací i cest  za „hranice všedních dní“.

V tomto roce volím dovolenou s rodinou v bydlišti a blízkém okolí, proto-
že se domnívám, že i v místech , kde se dvě řeky Orlice k sobě nejvíce přibližují lze 
prožít krásné chvíle dovolené a skvěle si odpočinout obklopen tím, co má člověk 
rád.

Dovoluji si tímto všem spolupracovníkům a jejich rodinám popřát krásnou 
dovolenou, dokonalou relaxaci a nabytí mnoho pozitivních sil.
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Sedm minut s dědečky
Kvido remebers his grandfathers

Nějakým dosud vědecky neprozkouma-
ným mechanizmem děti nepřebírají přímo vlast-
nosti svých rodičů, ale prarodičů.. Lidová moud-
rost si toho dávno všimla a říká, že vlastnosti se 
dědí nebo skáčou „přes koleno“. A jak už to  ani 
jinak není  dost dobře možné, každý pocházíme 
ze dvou dědečků a ze dvou babiček. Jsou-li si 
povahově  podobní, novorozenec nemá příliš na 
vybranou; jsou-li různí, mohou vzniknout docela 
zajímavé kombinace.Podobné vlastnosti se sklá-
dají-superponují, rozdílné spolu zápolí. Pociťuje-
te také některé své vlastnosti jako dané, pevné, 
jasné a silné, zatímco při jiné příležitosti ve vás  
soupeří jakoby dvě různé bytosti?! Táhne vás to 
jednou zbožně a nesmírně silně do kostela a po 
druhé se ohlížíte za každým hezkým procházejí-
cím chlapcem? Pak vězte, že vaše babička z jed-
né strany se zcela vážně chtěla stát jeptiškou, 
zatímco vaše praprababička z druhé zapalovala 
lýtka chasníkům předtím, než narukovali do pa-
mátné bitvy u Sadové...

O některých dobrodružstvích svého 
dědečka - bojovníka jsem vyprávěl už  dříve 
v článcích o československých legionářích.Po 
něm  patrně mám krevní skupinu A1 -, která 
provází zemědělce usedlé na stejném místě po 
mnoho generací, kteří se z rodné hroudy ne-
hnou. Takový byl i dědeček a nebýt velké války, 
nikdy by jej vůbec nenapadlo, aby vytáhl paty ze 
Železných hor na Vysočině. Jeho nejdelší cesta 
by byla bývala dvakrát do roka do Vápenného 
Podola, kde stavěl vlak na znamení červeným 
praporkem každé sudé úterý.Asi by se navíc dva-
krát za život vypravil v bílé košili,černém obleku  
vonícím naftalínem a černém plstěném klobou-
ku  do Národního divadla a do Prahy. Nicméně 
osud nebo Pánbůh rozhodli jinak a dědeček se  
jejich rozhodnutí podřídil. Po mnoha válečných 
peripertiích se probojoval s legiemi až do velmi 
vzdáleného Vladivostoku a odtud se vrátil ces-
tou kolem světa na rodnou Hůrku. Nutno říct, že 
osud či Pánbůh nebyli žádní suchopárové – nao-
pak, jako  dobří  umělci  měli  jadrný  smysl  pro

humor, který dědečkovy příhody velmi často 
provázel. Jeden příklad za všechny: Onoho  pa-
mátného parného dne, kdy po dobytí Nikolajev-
ského zbrojního závodu  vyhlásil můj dědeček, 
hodností  bratr-desátník,  Jaroslav Donát na 
hliněné návsi před zemljankou starosty Aljoši 
Koloniškina za velkého jásotu shromážděných 
Evenků  rozkazem československého vojska na 
Rusi platnost zákonů tehdy  mladičké Českoslo-
venské republiky nad územím Povodí Severní 
Angary, velkým asi jako jedenapůl Francie, psalo 
se  datum – mnohem později z jiného důvodu 
velmi známé - 21.srpna ...

Obrovský vzor a vklad, který mi tento 
dědeček, jehož jsem osobně nikdy nepoznal, dal 
do života, byla jednak jeho pracovitost.Všichni 
z rodiny na něj vzpomínali jako na neúnavného 
dříče, pracovitostí výjimečného i  v dobách a na 
místě, kde tvrdá práce od nevidím do nevidím 
byla běžná. A jednak to byla jeho statečnost a 
čestnost. V době, která doslova  zešílela a v níž 
bolševici a následně i bělogvardějci páchali zlo-
činy a zvěrstva tak strašlivá, že se o nich příčí byť 
i jen psát, si českoslovenští legionáři udrželi čistý 
štít. Na obrovských prostorách Ruska, které vo-
jensky ovládali, nastolili právo, pořádek a spra-
vedlnost;  nikdy se neuchýlili k mučení nepřátel; 
nenechali se vydráždit k  brutálním odvetným 
akcím, i když bolševici jejich příležitostně zajaté 
bratry strašným způsobem  umučili. Uprostřed 
nepředstavitelného běsnění zůstali pevní,čestní 
a věrní křesťanským a humanistickým zásadám a 
hodnotám. Za situace, kdy kolem nebylo nic než 
pravé peklo,byli stabilním ostrůvkem a záchyt-
ným bodem dobra. A Rusové je za to milovali.

S druhým dědečkem - pacifi stou, jsme se 
v životě na dvanáct let potkali.Byla to pro mne 
velmi přínosná doba. Dřív se to zdálo k nevíře, 
dnes už nikdo zase tu neuvěřitelnost  necítí a  ani 
nechápe, co tím mám na mysli – tenhle dědeček 
totiž nějakým zázrakem přežil v socialismu jako 
jeden z možná dvaceti či třiceti v celé republice, 
kterým komunisté dovolili soukromé podnikání. 
Dědeček byl obchodníkem s galanterií a ono 
zmíněné zcela výjimečné soukromé podnikání 
za komunistů mělo spoustu dalších háčků – tak 

Úvodník
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například nesměl nikoho zaměstnávat a jeho 
obrat a zisk se tvořil tak, že mu státní velkoob-
chod přidělil takzvaný živnostenský příděl. To 
znamenalo, že mu prodal zboží v hodnotě asi 
3.000 Kčs za měsíc. Toto zboží směl dědeček ve 
svém obchůdku prodávat s určenou marží, která 
byla podle druhu knofl íků,nítí a bavlnek od 5 do 
10%.Když tedy obchody dobře šly, na konci mě-
síce mohl dědeček počítat s hrubým výdělkem 
asi 200-250 Kčs. Z toho si platil veškeré provozní 
náklady spojené s podnikáním,zdravotní pojiště-
ní a provoz celé domácnosti, kterou s babičkou 
vedli. Babičce, protože byla manželkou živnost-
níka, nepřiznali komunisté důchod rovnou vů-
bec žádný.Tak to je moje poučení první a snad 
dosti pádné pro ty z Vás, kteří eventuálně volili 
komunisty, protože i takoví se – bohužel -  sem 
tam najdou.“Zvolte si je - a  do konce svého živo-
ta už pak zapomeňte – a to všichni, bez rozdílu 
- na to, jak se nyní máte!“

Dědeček, kterému se kvapem blížila de-
vadesátka, ráno vstával o šesté a po pečlivé hygi-
eně, ranní sokolské rozvičce ve které nechyběly 
ani shyby a velmi skromné snídani, sestávající 
z hrníčku bílé kávy a půlky suchého rohlíku, ot-
víral o půl osmé.Trvalo minimálně do osmi,půl 
deváté, než přišla první zákaznice, ale to neva-
dilo: Co kdyby? Krám musel být vzorně otevřený 
dlouhou dobu předem.
S každou zákaznicí – do galanterie chodily pře-
vážně ženy – zapředl dědeček dlouhý rozhovor 
na všemožné téma, obvykle se týkající její rodi-
ny, příbuzenstva či jiné oblasti, která byla pro ni 
zajímavá.Přitom ale stihl obsluhovat ještě další 
zákaznici nebo dvě – moderně bychom tomu 
řekli time sharing – takže fronty a čekání se u něj 
nekonalo a všichni měli navíc  pocit, že si krásně 
lidsky pohovořili a přitom žádný čas nepromar-
nili. S několika Němkami, které po vyhnání v na-
šem pohraničí zbyly, mluvíval dědeček zásadně 
německy, neboť  v útlém dětství zcela  osiřel  a 
vyučil se a večerní školu vystudoval u lidí, kteří se 
ho ujali až ve Vídni.Pohovoření v jejich mateřšti-
ně bylo pro ně v oněch pohnutých dobách jako 
balzám, na závěr ho vždy ujistily, že „kdyby ho 
neznaly dlouhá léta, nikdy by podle řeči nepo-
znaly, že není Němec“ a příště samozřejmě šly 
svoje tři knofl íky zase koupit k Hugo Štěpánkovi. 
Tržby od jedné zákaznice se pohybovaly v prů-
měru kolem dvou tří korun a nebyly žádnou 
výjimkou tržby pouze v desetnících. Utkvěl mi 

v paměti jeden moment, v němž vidím sebe asi 
jako devíti či desetiletého hocha a dědečka, jak 
mi důrazně a s velkou úctou po odchodu zákaz-
níka  říká“ „Představ si, tenhleten pán – to je  
pan Chvosta ze Sobkovic – tak ten nám dal právě 
teď utržit devět korun! Nakoupil u nás zboží za 
Devět Korun!!“ 

Často velmi nepatrná či zcela nulová výše 
tržby ale neměla žádný vliv na dědečkův  výkon, 
přístup a ochotu k zákazníkovi.Na desetníkovou 
tržbu snesl dvacet krabic s knofl íky a společně 
vybírali, který by nejlépe pasoval namísto ztrace-
ného ke košili;  pro osmdesát centimetrů gumy 
do trenek vylezl po štafl ích  pětkrát nahoru a 
dolů, aby našel tu správnou a aby guma „pana 
manžela netlačila“ a neměl-li něco náhodou na 
skladě - a to nikoli vlastní vinou, nýbrž proto, že 
komunisté živnostníkům schválně nic nového 
neprodali – pak si věc pečlivě zapsal s tím, že 
ji do týdne koupí „syn který pracuje v Pardubi-
cích“  (tedy můj otec) . Dědeček ji pak  bez zis-
ku za stejnou cenu prodal zákazníkovi, jen aby 
dodržel svoji službu a nepoškodil si pověst tím, 
že něco nemá. Nakonec vždy dědeček celkovou 
tržbu zaokrouhlil dolů, jako slevu stálému zá-
kazníkovi, sousedovi a podobně.
Od dvanácti do půl druhé držel  polední pře-
stávku. Ta sloužila jednak na střídmoučký oběd, 
který dopoledne babička připravila a jednak 
na procházku do přírody, která začínala bez-
prostředně za naším domem.Poté  opět služba 
zákazníkovi za pultem a to nejméně do půl 
sedmé večera, což bylo v té době naprosto výji-
mečné, neboť státní obchody zavíraly v pět a to 
se v nich ještě pracovalo na dvě směny. V krámě 
– ač galanterie – nebývalo v zimě nikdy více než 
asi 10°C. Zákazníkům, kteří přišli v kabátech a 
bundách to velmi vyhovovalo a dědeček šetřil. 
Dědeček svým maloobchodem živil dobře rodinu 
po celý život, prodělal dvě světové války, v dru-
hé ztratil jednoho syna, světovou hospodářskou 
krizi, obrovskou konkurenci na malém městě za 
první republiky a několik měnových reforem, při 
kterých vždy přišel o všechny naspořené peníze 
a zaplacená kapitálová, důchodová či životní po-
jištění.Přesto zůstal trvalým  optimistou a stále 
se udržoval duševně i tělesně svěží a pozitivně 
naladěný.Nevzpomínám si, že bych ho kdy sly-
šel na něco nebo někoho nadávat – a to ani na 
komunisty, kteří mu sebrali i ten  poslední mik-
rozbytek, co po druhé válce a následných dvou 
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měnových reformách ještě vůbec mohl zůstat. 
Dědeček byl velmi soucitný se vším živým, rost-
linami i zvířaty a také nedokázal odmítnout lidi 
v nouzi. Po mobilizaci do první světové války se 
začal nesmírně  trápit tím, že by měl někoho 
zranit či snad rovnou zastřelit. Nemluvil, ještě 
ve výcvikovém táboře přestal nadobro jíst a po 
několika týdnech zhubl až na kostru tak, že ho 
c.k. válečná mašinérie poslala domů umřít.Zba-
ven ale doma hrozné představy  nakonec přežil 
všechny ty, kteří si v armádě napevno mysleli, že 
umírá.U slovenských dráteníků byl známý, že jim 
vždycky dal dobře vydělat speciálními pastička-
mi na myši, které nezabíjely, protože myš ráno 
dědeček vypustil do volné přírody.Obchodní 
cestující v době velké hospodářské krize nedo-
kázal odmítnout, když si stěžovali,že nemají 
z čeho uživit rodinu a nakupoval od nich stále 
další knofl íky, kterých jsme potom měli plnou 
půdu a doslova na tuny.Byly krásné,leč měly 
jednu drobnou, posléze zcela zásadní vadu : 
byly téměř neprodejné..Seč mohl, tak přispíval 
slepeckým a jiným dobročiným ústavům a když 
se to babičce zdálo někdy vzhledem k příjmu  
mnoho,odpovídal svým ustáleným rčením :“A 
chybělo vám to někdy někomu?“. Samozřejmě, 
že si předtím všichni mysleli, že jim to chybělo, 
ale při takto položené otázce museli uznat, že 
ve srovnání s těmi, jimž byla pomoc určena, jim 
nechybělo vůbec nic... Podobně tomu bylo i se 
zahradníkem, nabízejícím sazenice stromků.Ani 
toho dědeček nedokázal odmítnout, a tak naše 
zahrada vypadala spíše jako smíšený les, v do-
bách mého dětství už značně vysoký, kterého 
se nikdo nesměl  dotknout. Dědeček  držel totiž 
stromy v úctě jako živé bytosti. Jen jednou na 
podzim ho  vyhecovala sousedka paní Jirouško-
vá, že jim listí padá na jejich zahrádku a musí ho 
odklízet. Tehdy  se dědeček  už dopálil a vylezl 
s pilkou na vysokou břízu, aby k sousedům pře-
čnívající větvičky přece jen trochu odřezal.Marně 
ho babička přemlouvala, že už není mladík. „Ni-
čeho se neobávej, já lezu jako veverka!“ byla po-
slední zpráva z koruny stromu. Na to, že mu bylo 
bezmála devadesát, bříza vysoká, na zem daleko 
a plot pod ním ostrý tyčkový, to dopadlo ještě 
výborně – jenom vykloubené rameno, potlučená 
hlava a lehký otřes mozku. Dědeček teď musel 
navíc  korigovat svoji dříve oblíbenou průpovíd-
ku.. „Třicet sedm let jsem nebyl u lékaře!“.Často 
jsme si ho potom dobírali historkou o tom, jak 

„veverka spadla“.
Kromě poloviny rodného domu jsem od 

dědečka podědil také morální závěť. Nedlouho 
před svou smrtí mi můj otec dal dva svázané se-
šity hustě popsané velmi úhledným, pro mě dů-
věrně známým krasopisem. „To jsou dědečkovy 
myšlenky. Patří stejně tobě!“ řekl mi.

Od dědečka jsem pochytil, že klíčem 
k úspěchu, kterým to, že uživil rodinu, postavil 
dům a vytrval úspěšně v podnikání navzdory 
různým nepřízním osudu bezmála sedmdesát 
let bezesporu bylo, je Služba Zákazníkovi.Služba 
zákazníkovi v dědečkově pojetí bylo to, co jsem 
popsal shora a ještě něco víc – jeho přístup a 
vztah : „Jsem tu pro Vás, můj čas je Váš a udělám 
první a poslední, abych Vám dobře posloužil a 
byli jste spokojeni! “. Věren této myšlence děde-
ček zákazníkům v podstatě i dosloužil. Umístění 
našeho domu mělo totiž  z hlediska jeho podni-
kání velkou strategickou výhodu - bylo vzdáleno 
sto metrů od jablonského zdravotního střediska, 
samozřejmě hojně  a pravidelně navštěvované-
ho již v oněch v čase vzdálených dobách (nyní 
za demokracie, v době  rozšířených lidských 
práv a nulových povinností, je provoz  k léka-
řům ještě dvakrát až třikrát silnější). Pamatuji 
se, jak necelé  dva týdny před smrtí obchůdek 
navštívila paní s výjimečnou rýmou a kýcháním 
bez kapesníku a na všechny strany. Druhý den už 
se dědeček ošíval a cítil nesvůj a třetí odpoledne 
musel krámek – jak byl přesvědčen - na půldruha  
dne -  zavřít.“Naprskala to na mě asi předevčí-
rem ta paní“, musel protentokrát přiznat jednu 
chybičku své zákaznici – „ale v pondělí už to 
bude dobré!“ těšil se.“Musím hned otevřít, aby 
si zákazníci neodvykli!“ Neotevřel a zákazníci 
si tentokrát museli odvyknout docela a defi -
nitivně. Za týden jsme totiž do výlohy vystavili 
jeho parte.Bylo mi to celé tenkrát velmi líto a 
až později jsem pochopil, že ta smrt v jedena-
devadesáti uprostřed  plné činnosti a ve Službě 
Zákazníkům byla pro mého dědečka to nejlepší, 
co ho mohlo potkat...

Na úplný závěr  několik myšlenek z Dě-
dečkových sešitů:
Není pravda, že je těžké být chudým. Nemusíte 
pro to udělat vůbec nic!
Oblékat se pod poměry, stravovat se podle po-
měrů a bydlet nad poměry.
Člověk,milující přírodu, je člověkem dobrého 
srdce.

5

leto2007 zelena.indd   4 16.7.2007, 11:03:55



Občasník - Léto 2007

Cesta, jež vede k úspěchu, je zatarasena  tisíce-
rými překážkami. Tyto však lze přemoci poctivou 
snahou, stálostí a vytrvalostí.
Stav nervů je ta věc, která činí člověka šťastným 
nebo nešťastným.
Život je dosti dlouhý a štědře poskytnutý  k vyko-
nání velkých věcí. Rozhodující ale je, dovedeme-
-li ho dobře využívat
Pomoz mi, příteli, nejprve z mé bídy, řečnit mů-
žeš až potom.
Buď klidný, mírný a mluv a jednej také tak. Je to 
rozhodně lepší, než se zlobit a nadávat.
Chceš-li býti dlouho živ, musíš hodně chodit a 
počínat si čile.
Pěstuj si svou osobitost. Jest u lidí tím, čím je u 
květin  jejich vůně.
„Raduj se!“ byl pozdrav starých Řeků
Nepoznal štěstí, kdo nepoznal práci.
Móda je jediným tyranem, který se přijímá bez 
reptání a s úsměvem.
Sugesce působí zázraky. Kdo věří, bude spasen.
Dobrým být,dobro chtít a dobro činit, je poklad 
největší.
Tluče-li na dveře příležitost, nikdy to nedělá kla-
divem.
Nejlepší lidé byli ubiti z vlastních chyb.
Čím méně máš požadavků, tím schopnější jsi 
hodnotit jako požitky i ty nesčetné drobnosti, 
jež jinak nevšímány provázejí náš život a které 
přece zpříjemňují jeho šedost.
Šetři na zbytečnostech.
Dobývej láskou.
Zvířeckost v člověku mizí tím více, čím lidštěji se 
zvířaty zachází.
V nitru svém ať každý hledá, čeho svět mu nikdy 
nedá.
Každý je krejčím svého života.
Spokojenost, veselá mysl a dobré srdce, jsou zá-
kladem štěstí.
Tajemství veškeré síly jest jednoduchost.
Život bez konání dobra není tím pravým živo-
tem.
Uč se zapomínati nepříjemné a zbytečnosti.
Největší chytrost v obchodě je solidnost.
Síla národa není v počtu, nýbrž v jakosti.
V nás samých jsou veliké síly, které jsou s to vést 
nás k úspěchu.
Mějme pocit, že námi prochází kosmická síla.
Překonáváním svodů a pokušení sílí duch a nabý-
vá nových schopností.
Ke štěstí neschází lidem štěstí, ale rozum.

Stůj pevně, jako já jsem stál a pracuj statně dál.
-Jediná cesta, na níž naleznete štěstí, jest čis-
tý,poctivý, činný a užitečný život.

Ing.Kvido Štěpánek
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Drsná realita současnosti
Ondra highlits the rapidly increasing quality de-
mands of our customers

Určitě všichni tak trochu kroutíme hlavou 
nad tím, co se děje snad se všemi našimi zákazní-
ky. Snad každý stávající zákazník rapidně přitvr-
dil v požadavcích na kvalitu a s tím souvisejících 
úkonů než tomu bylo například před rokem či 
dvěma. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že před 
dvěma lety, kdy jsem nastoupil do IB, jsem měl 
celkově pocit, že požadavky jsou celkem úměrné 
a přijatelné a to u zákazníků automobilového 
průmyslu i u ostatních zákazníků.  To co se událo 
za poslední 2 roky je přímo revoluce a mám po-
cit, že bude trvat i nadále. Konkrétně se jedná 
o maximální vzhledovou kvalitu výlisků, rapidní 
zpřísnění možných dodaných zmetků zákazníko-
vy - vyčísleno v PPM, vyšší četnost kontroly, roz-
sáhlejší měření výlisků a sledování způsobilosti 
procesu (SPC).

Na tomto trendu má svůj lví podíl auto-
mobilový průmysl. Dá se říci, že AP je hnacím 

Spěch
How to avoid the rush?

Tento článek nepojednává o ničem no-
vém, co by nikdo z nás nevěděl, ale dle mého 
názoru je nutno si to znova připomenout. 

Uspěchanost dnešní doby je pro mnohé 
neúnosná a nejeden člověk tím zůstal pozna-
menán – jak psychicky, tak i fyzicky. Nicméně si 
za to můžeme, jak jinak, sami. My sami se nutí-
me spěchat a stíhat stále více věcí na úkor naší 
spojenosti a našeho zdraví. Proč to děláme? Pro 
peníze! Chceme jich mít více a více a myslíme si, 
že jedině tak budeme šťastni a spokojeni. Ale je 
tomu opravdu tak? Nebyli přeci jen šťastnější ti 
lidé, kteří žili na této planetě před několika sty, 
tisíci lety, kdy jejich životní náplň byla takováto: 
sehnat něco „ do huby“,  mít kam složit hlavu, 
v zimě nezmrznout? Řešili skutečné a životně 
důležité problémy, na rozdíl od nás. Většina 
z nás se sice dnes nemusí o toto starat, peníze se 
postarají. Stačí je jenom mít, což v dnešní době 
znamená nasednout do rozjetého vlaku a mini-

Příspěvky spolupracovníků
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málně s ním držet tempo. Nejlépe ještě přidat, 
abychom byli vidět, ať už děláme cokoliv. 

Co když se někdo rozhodne nenastupo-
vat do tohoto vlaku? To je jednoduché, nebude 
stačit požadavkům dnešní doby a který zaměst-
navatel by o takového člověka stál? Zbudou mu 
dvě možnosti:

 a) změnit názor a pokračovat v trendu 
spěchu nebo

b) sebrat několik podobně smýšlejících 
lidí a jet někam daleko od civilizace a     tam si 
založit osadu a starat se jenom o to nejnutnější 
k přežití.

Jedinec nic nezmůže, dokonce ani milión 
lidí by toho moc nesvedl. Ledaže by se celý svět 
nad tímto zamyslil. Začněme my! 

Roman Jedlička
Referent štábu Lisovny

Poznámka redakce: Laskaví  zájemci o Nový Ži-
vot beze Spěchu, nechť se hlásí u autora tohoto 
článku na tlf. čísle 292. 

motorem ve zpřísňování požadavků na kvalitu. 
V ČR zažívá AP velký boom. Důkazem toho je 
stavění nových výrobních závodů na zelené lou-
ce jako například TPCA a Hyundai. Svůj rozkvět 
zaznamenává i česká automobilka Škoda Auto. 
Neautomobilový zákazníci tento trend samo-
zřejmě také vnímají a snaží se o to, aby i jejich 
výrobky  byly tak kvalitní a bylo o ně postaráno 
zrovna tak jako o ty automobilové. Z toho tedy 
vyplývá, že po naší fi rmě tyto požadavky naši 
zákazníci také chtějí a je tedy potřeba si to plně 
uvědomit a řídit se jimi. Pokud bychom v tomto 
směru zaspali, pak o nás zákazník logicky ztratí 
zájem a zakázky nabídne konkurenci

Příklad z praxe: v některých případech 
je situace již tak vyhrocená, že u jednoho z na-
šich významných zákazníků se bude separovat 
– zasklívat celá montážní linka na světlomety. 
Jsou víceméně k tomuto řešení donuceni jejich 
zákazníkem, protože on neakceptuje sebemenší 
prachovou částici, či vlásek ve světlometu a žádá 
po výrobci účinná opatření. Vše je dohnáno až 
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do takového stádia, že dělníci na lince budou 
nosit i přikrývky hlavy téměř identické těm, jaké 
jsou používány na operačním sále.

Možná se ptáte, je-li vůbec únosné plnit 
tyto požadavky a také čím je tento trend zapří-
činěn.

Samozřejmě v tomto hraje svojí roli i větší 
konkurence mezi výrobci, ale tím hlavním, kdo 
chce neustále lepší, kvalitnější výrobky, je trh 
samotný a to jsme přece my všichni. Důležité je 
i podotknout, že chceme kvalitu ale za přijatel-
nou cenu.A tak celý proces je ještě zpestřen tím, 
že na konci každého roku žádají zákazníci navíc 
snížení ceny. Koneční zákazníci jsou hlavním fak-

torem, který udává tempo v tomto směru. Tento 
fakt je potřeba si uvědomit a uznat, že naši zá-
kazníci si zbytečně nevymýšlí a že požadavky na 
nás kladené jsou vlastně řízeny námi samotnými. 
Logicky jsou tyto požadavky přenášeny na spolu-
pracovníky, kteří dané produkty vyrábí a očeká-
vá se od nich bezchybná práce, protože zákazník 
si u nás objednává a platí za výrobky kvalitní dle 
jeho představ. 

Ing.Ondřej Mareš
Vedoucí ŘKJ

BOZP je věcí nás všech!
Martin points out the importance of Safety of 
Labour.

Neznám člověka, který by na jednodu-
chou otázku „Přejete si být zdravý?“ odpověděl 
jinak, než hlasitě ANO. Znám ale spoustu lidí, 
kteří si po této odpovědi zapálí další ze svých 
dvaceti denních cigaret, vypijí páté ze svých osmi 
denních piv a večer se nacpou hamburgery, co 
hrdlo ráčí. Svým chováním tedy přímo popírají 
svoji proklamovanou touhu po zdraví.

Rovněž tak neznám člověka, který by na 
otázku „Přejete si, aby se vám stal vážný pracov-
ní úraz?“ odpověděl ANO. Stejně jako v prvním 
případě budeme všichni tvrdit, že chceme být 
zdraví a mnozí z nás si při podobném dotazu 
pomyslí cosi o špatném duševním stavu tazatele. 
Ale jak je to s našim přístupem k ochraně zdraví 
při práci ve skutečnosti?  

„Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ 
– toto notoricky známé spojení nás provází kaž-
dým pracovním dnem a bohužel se pro řadu z nás 
stává jen jakýmsi folklórem, který sice vnímáme, 
ale v podstatě je brán jako nutné zlo, které se 
nás dotýká jen vzdáleně. „Bezpečnost práce? To 
má přece na starosti mistr a bezpečák!“, reago-
val spontánně mnou oslovený spolupracovník na 
dotaz, proč nepoužívá sluchátka a jestli mu něco 
říká bezpečnost práce. 

„Správně, ale uvědomujete si, že si ničíte 
vlastní sluch? Jak s tím tito pánové souvisí?“ opá-
čil jsem. Dotyčnému došla řeč a zřejmě pochopil- 
nyní nosí sluchátka snad i když jde na svačinu. 

Tato banální příhoda ale v principu vysti-

huje přesně podstatu věci – jde přece o zdraví! 
Nikdo nás nemá zájem vytvářet složitý a certifi -
kovaný systém bezpečnosti práce, jehož náklady 
ročně odpovídají obratu malé fi rmy z jiného dů-
vodu, než je minimalizace rizik na pracovištích a 
maximální péče o zdraví. 

„To by byla náhoda, kdyby se zrovna teď 
něco stalo“ odpověděl přední dělník na výtku, 
že má u spolupracovníka propadlé školení. 
Upřímně přiznávám, že na náhody nevěřím, 
Vždycky za nimi lze rozpoznat řetězec událostí, 
během kterého šlo důsledkům zabránit. Mimo-
děk mně vždycky napadne zážitek z vojny, který 
mne v přesvědčení o náhodách utvrdil. Po ná-
vratu stráže se dle předpisů vždy vybíjela zbraň 
u speciálního stojanu,ze stráže se dle předpisů 
vždy vybíjela zbraň u speciálního stojanu, který 
měl eliminovat případný náhodný výstřel. Jak to 
ale tak bývalo, starší vojáci již stojan ignorovali 
a proceduru odbývali ležérně se zbrani namíře-
nou nejčastěji k lesu. A to až do té doby, než se 
jednoho dne ozvala hromová rána a zkoprnělý 
mazáci sledovali, jak kulka elegantně prolétla 
řadou stromů a rozbila přední okno vozidla, 
v němž jel na inspekci velitel praporu. Naštěstí 
se nikomu nic nestalo, ale dotyční si prodloužili 
o pár týdnů pobyt na vojně a unikli vojenskému 
prokurátorovi jen o vlásek. Náhoda? Možná, 
ale především nedbalost, ignorace předpisů a 
lajdáctví, jejichž následkem se „náhodně“ mohl 
stát velký malér.

Snažme se tedy plnit svoje povinnosti 
v této veledůležité oblasti a mějme vždy na pa-
měti, že jde o to nejcennější – o zdraví. Řečeno 
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Cestovní ruch
Monika describes the Travelling

Důležitou součástí stávajícího, moderního 
života je skoro v každé rodině auto. Vznik auto-
mobilu se datuje do třetí čtvrtiny 19.století. Od 
doby kdy se v počátcích lidé pokoušeli sestrojit 
„něco“ co by jim pomohlo převážet těžké věci, 
orat pole atd., uběhlo již spoustu let a v dnešní 
době se nám po komunikacích prohání milionáři 
v luxusních limuzínách, auta pro celou rodinu, 
ale i horská služba má již silné off-roady s po-
honem na všechny kola. S tímto  pokrokem nám 
přibily i odpovídající starostí s tím spojené jako 
např. větší nehodovost, peníze investované do 
pohonných hmot, které cenově stoupají a klesa-
jí, ničíme ochranou vrstvu-  „Ozónovou vrstvu“ 
nad zeměkoulí. Je s tím spojen,ale i poplatek za 
užití dnešní komunikace mezi městy a vesnicemi 
„Mýtné“ 

Mýtné v ČR
V České republice je zpoplatněno užívání 

vybrané sítě dálnic a rychlostních silnic poplat-
ky.Poplatkem za užívání se rozumí určitá částka, 
která se platí za oprávnění využívat vozidlem po 
určitou dobu zpoplatněné pozemní komunika-
ce. Běžnějším a preferovanějším způsobem zpo-
platnění silniční infrastruktury je mýtné, resp. 
výkonové zpoplatnění. Na rozdíl od poplatků 
za užívání, které se stanoví v závislosti na době, 
po kterou je předplaceno právo užívání sítě 
zpoplatněných pozemních komunikací, mýtné 
se stanoví v závislosti na skutečně ujeté vzdále-
nosti. Mýtným se rozumí určitá částka, která se 
platí za jízdu vozidla mezi dvěma body pozemní 
komunikace. Tato částka se stanoví podle ujeté 
vzdálenosti a typu vozidla. 

V minulosti bylo mýtné tradičně vybíráno 

příměrem z úvodu článku:
Nestačí říci, že jsme pro bezpečnost při 

práci, se stejnou vážností je třeba plnit všech-
ny požadavky, které jsou na nás v této oblasti 
kladeny. Firma, bezpečnostní technik  ani mistr 
totiž nemůžou ani při maximální snaze nahradit 
to základní –  zájem spolupracovníka o vlastní 
zdraví.

Martin Šlesingr

na dálnicích manuálně, což vyžadovalo výstavbu 
rozsáhlých mýtných stanic. V současné době se 
od tohoto tradičního výběru upouští a nahra-
zuje se systémy elektronického výběru mýtného 
(systémy EFC či ETC). Nejmodernější systémy jsou 
pak také označovány přívlastky Multilane a Free 
Flow, což znamená, že jízda vozidla při mýtné 
transakci není nijak omezována (vozidlo může 
jet v jakémkoli jízdním pruhu nebo může přejíž-
dět z jednoho jízdního pruhu do druhého aniž 
by muselo omezovat svou okamžitou rychlost).
Vláda ČR v květnu 2004 rozhodla, že zpoplatní 
užívání vybraných pozemních komunikací těžký-
mi vozidly (zpravidla se jedná o vozidla nákladní) 
výkonově, aby se uživatelé spravedlivěji a přímo 
by muselo omezovat svou okamžitou rychlost).
Vláda ČR v květnu 2004 rozhodla, že zpoplatní 
užívání vybraných pozemních komunikací těžký-
mi vozidly (zpravidla se jedná o vozidla náklad-
ní) výkonově, aby se uživatelé spravedlivěji a 
přímo podíleli na nákladech spojených s výstav-
bou, modernizací, údržbou a provozem význam-
ných silničních tahů. Výběr mýtného by měl být 
zajišťován plně automaticky a kromě dálnic a 
rychlostních silnic by se měl rozšířit i na vybrané 
silnice I. třídy. K tomuto rozšíření vedla zásadní 
okolnost, že Česká republika nemá kompletně 
dobudovánu síť dálnic a rychlostních silnic (zatím 
jich je v provozu cca 878 km a plánováno je přes 
2 100 km). To znamená, že těžká dálková silniční 
doprava je ve směrech dosud nevybudovaných 
dálnic a rychlostních silnic vedena právě po výše 
uvedených silnicích I. třídy. Zpoplatněním těchto 
tahů by měla ČR získat potřebné fi nanční pro-
středky na urychlené dobudování své páteřní sítě.
      Po odsouhlasení základních parametrů 
zadávací dokumentace pro zadávací řízení na 
generálního dodavatele systému elektronického 
výběru mýtného vládou ČR bylo dne 11. červen-
ce 2005 zveřejněno oznámení zadávacího řízení 
veřejné zakázky „Poskytování služeb a dodávek 
vybrané infrastruktury k realizaci projektu vý-
konového zpoplatnění vybraných komunikací v 
ČR“. 

Zdroj: Ministerstvo dopravy.

Dle informací Ministerstva dopravy se 
nás mýtné do budoucna velmi dotkne a proto 
bychom měli začít uvažovat a zdravější variantě 
dopravování. Se vznikem automobilů vznikl i 
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dopravní prostředek „kolo“, které neničí naše 
životní prostředí a navíc prospívá našemu orga-
nismu. V České Republice je v současné době  ne-
spočetně cyklistických tras, vedoucích po krásách 
naší země, že by byla škoda je objevovat z auta, 
a proto šetřeme naší kapsu a naše zdraví. 

Monika Lorencová
Asistentka PZP 

Co je to vlastně smrt??
Petra mediatates on Death

Z lékařského hlediska smrt nastává, jak-
mile srdce ustává ve své činnosti a mozek ztrácí 
možnost být okysličován. Z právního hlediska 
nastává, pokud mozek již není schopen reago-
vat. Pro člověka však muže být mnoho jiných 
různých způsobu smrtí....

Jak muže člověk zemřít??

Většina lidí umírá po vážném zranění, 
těžké nemoci či-pokud mají štěstí-po dlouhém 
životě. Já ovšem zastávám názor, že lidé umíra-
jí i jinak. Přece jsou lidé, kteří „zemřou“, když 
ztratí někoho, koho milovali, či jsou ponižováni, 
přijdou o čest, nerozumí si se světem. Tito lidé 
ztrácí smysl života. Jejich jedinou nadějí, jejich 
jediným vysvobozením je jen fyzická smrt...

Proč chtějí některí lidé zemřít??

Lidé, kteří ztratí smysl života, jsou již po 
psychické stránce mrtví. „Proč žít??“ ptají se. Již 
si neuvědomují, že by tu pro ně taky někdo ztra-
til smysl života. Sobecky se chtějí zbavit svých 
starostí a pouze doufají, že po smrti bude lépe. 
Bude však??

Co nastane po fyzické smrti??

Dnes již vědci uznávají existenci posmrt-
ného života, dříve ale tvrdili, že nenastane nic. 
Prostě nic. Tento názor je pro mě těžko pocho-
pitelný. Jak si vysvětlovali to, co viděli lidé, kteří 
jen taktak unikli smrti? Všichni viděli totéž: dlou-
hý tunel a světlo na jeho konci. Je to snad tunel 
vedoucí z temného pozemského světa do světlé-

ho záhrobí? A pročpak každé náboženství hlásá 
posmrtný život? Staří Egypťané žili po smrti na 
západní straně Nilu v Usirově říši. Staré Řeky 
převezl Cháron přes reku Styx do Hádovy říše. 
Křestané slibují nebe pro ty poslušné a peklo pro 
odpůrce. V co tedy můžeme po smrti doufat??

A jaký je můj názor na smrt?

Já tvrdím, že posmrtný život každopádně 
existuje. Dokáži pochopit lidi, kteří spáchají se-
bevraždu. Smrt je koncem. Koncem lidské pouti 
po tomhle světě. Smrt je koncem problému. 
Smrt je jako zapomnění.

Petra Bartošová
Montáž D3
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Jak jistě všichni víte, pokud onemocníte,-
může se stát,že Vás navštíví kontrolor z Okresní 
správy sociálního zabezpečení.

Velká část kontrol se provádí nahodile,-
kdy si kontroloři vytipují osoby z registru práce 
neschopných vedených OSSZ.Podnět k provede-
ní kontroly může dát i ošetřující lékař, zaměstna-
vatel jako plátce nemocenských dávek,ale  OSSZ 
se zabývají i anonymními podněty,které tam 
zašlou např.“dobří sousedé“.Kontroloři mohou 
přijít každý den  v týdnu,včetně víkendů.Neměli 
by se dostavit v době povolených vycházek.Může 
se ovšem stát,že vycházky ošetřující lékař zapo-
mněl nebo ještě nestihl OSSZ ohlásit. V takovém 
případě se vše rychle vysvětlí.

Kontrolují se všichni nemocní,tedy i ženy 
na rizikovém těhotenství.Když Vás  kontrola na-
vštíví,měla by  prokázat totožnost oprávněním 
ke kontrole,aby nemohlo dojít k záměně nebo 
dokonce zneužití.

Účelem kontroly je zjištění,zda nemoc-
ný dodržuje léčebný režim. To znamená,zda je 
doma a dodržuje režim,který si dané onemoc-
nění vyžaduje. Pokud má dotyčný chřipku a 
kontroloři ho zastihnou v plavkách na lehátku 
před domem,nebo jim otevře ve špinavých mon-
térkách,budou to kvalifi kovat jako nedodržení 
léčebného režimu.

Nemocný se musí zdržovat v místě,které 
uvede ošetřujícímu lékaři jako místo pobytu 
v době nemoci.Může jít o libovolnou adre-
su.Kontroloři totiž půjdou právě tam.Pokud 
bude nemocný jinde,třeba i v místě trvalého 
bydliště,které lékaři nenahlásil při vystavení ne-
mocenského lístku,má problém.Nemocný musí 
zajistit řádné označení zvonku a bytu svým  jmé-
nem.O provedení kontroly udělají kontroloři zá-
znam na nemocenském lístku.Pokud kontrolor 
zjistí, že nemocný nebyl doma či porušil léčebný 
režim,vhodí do schránky upozornění s označe-
ním dne a hodiny,kdy dotyčný nebyl zastižen 
doma,čímž porušil léčebný režim.

Za mírnější porušení se nemocenské sní-
ží-u nemocných,kteří mají nezaopatřené děti či 
manželku bez příjmu o čtvrtinu,u ostatních zpra-
vidla o polovinu.

V případě hrubého opakovaného poru-
šení léčebného režimu může OSSZ nemocenské 
odebrat úplně.

Dodržovat léčebný režim se jistě vyplatí
Počet těchto kontrol se každý rok zvy-

šuje,Celkem bylo provedeno v prvním čtvrtletí 
roku 2007 - 75 490 kontrol.To je asi o 11000 kon-
trol více než za stejné období roku 2006.

Kraj Pardubice –provedeno za první čtvrt-
letí roku 2007 - 5 043 kontrol a bylo uděleno 66 
postihů na nemocenských dávkách.

Pokud  tedy onemocníte,určitě dodržujte 
léčebný režim. Vyplatí se Vám to!

Helena Křivohlávková
mzdová účetní  

11

Historie Králického 
sněžníku
Lucie paints Kralicky Sneznik and surroundings

Králický Sněžník se stal již v minulosti vy-
hledávaným  turistickým a výletním místem na 
pomezí Moravy, Čech a Slezska. Na jeho vrchol 
vystoupili v roce 1765 princové Jindřich Pruský 
a Vilém Bedřich z Brunšvíku. V roce 1840 zde 
stanula nizozemská princezna Marianna se svým 
otcem, králem Wilhelmem Friedrichem. Český 
spisovatel Alois Jirásek vylíčil svůj turistický vý-
stup na „Sněžku Králickou“ ve svém díle Hory 
Orlické z roku 1886. Na vrchol vstoupil v roce 
1906 i arcivévoda Josef Ferdinand. Z iniciativy 
prin-cezny Marianny a Kladského turistického 
spolku se v letech 1895 až 1899 budovala ka-
menná rozhledna, která byla vy-soká 33,5 me-
tru a měla dvě vyhlídkové plošiny, které měly 
30 metrů. Dne 9.7. 1899 došlo k slavnostnímu 
posvěcení stavby a současně k jejímu otevření. 
V dolní části rozhledny se nacházel stylový  hos-
tinec. Na vyhlídkové plošiny vedlo 145 schodů se 
spirálovým schodištěm. V roce 1973 rozhledna 
z důvodů havarijního stavu odstřelena.

V roce 1912 byla pro potřeby rozmachu 
turistiky vybudována v blízkosti pramene Mora-
vy Lichtenštejnova chata. Jednalo se o dřevěnou 
dvoupatrovou budovu se 40 lůžky a noclehárnou. 
Bylo  zde již elektrické osvětlení a vodovod. Cha-
ta se záhy stala velkým střediskem letní a zimní 
turis-tiky. Po 2. světové válce dostala chata nový 
název „U pra-mene Moravy“. Postupně vyvsta-
la otázka, zda chatu zre-konstruovat z důvodů 
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napadení dřevomorkou a nebezpečí zřícení. Dne 
4.8. 1968 bylo rozhodnuto provoz chaty zastavit 
a provést likvidaci, k níž došlo v roce 1971. 

A tak jedinou turistickou základnou v ob-
lasti Králického Sněžníku je chata na „Návrší“ 
na Stříbrnicemi, na polské straně pak chata na 
Sněžníku na západním úbočí hory ve výši 1200 
metrů.

Marešová Lucie
Montáž D3

Postřehy mistra v 
Lisovně
Jiri points out the duties that are not fulfi lled  
well by our co-workers

V poslední době se řeší ve fi rmě dvě důležité 
otázky:

A.  Třídění odpadu

Přesto, že fi rma má již několik let zavede-
no ISO 14001,  vypadá to, že donutit zaměstnan-
ce, aby se seznámili na příslušných nástěnkách  
s tím, jak dělíme odpad –  tedy na jaké druhy 
odpadu jsou ve fi rmě instalovány speciální kon-
tejnery a jiné nádoby – je obrovský problém. Tím 
spíš je problém, aby odpad podle toho  VŠICHNI   
skutečně třídili. 
Připomínám známou skutečnost, že dělíme od-
pad na:
 •   sběrový papír 
 •   strečovou folii 
 •   PET folie 
 •   stahovací pásky 
 •   PET lahve 
 •   Objemný odpad 
 •   regenerát 
 •   mastné hadry a podobně 
 •   vytvrzené plasty 
 •   barevné kovy 
 •   elektroodpad 
 •   sklo 
 •   ocel 
 •   hliník 
 •   ocel.třísky 
 •   kabely 

Každý kdo, byť v malém množství, shora 
uvedené třídy smíchá nebo zamění, dopouští se 
přinejmenším:
1. porušení normy a s ní souvisejícího vnitřního       
předpisu.  
2. vystavuje fi rmu možnému postihu stran stát-
ních orgánů. 
3. vystavuje fi rmu možnému postihu stran odbě-
ratelů.
a tímto jednáním nás všechny připravuje o pe-
níze.

B.  Pohyblivá složka odměňování

Bylo by dobře říci co, znamená „od – do“ v po-
hyblivých složkách mzdy.

Vezmeme-li za příklad „od –1000 do + 1000 Kč  
za pořádek  na pracovišti“, znamená to že na:
 •   500 – 1000 Kč má nárok dostat ten, kdo má 
pořádek vždy a stran pořádku vykazuje aktivitu.
 •   200 – 500 Kč ten, kdo má pořádek a aktivitu 
nevykazuje
 •   0 – 200 Kč  ten, komu je nutno občas stav jeho 
pracoviště připomenout
 •  - 500 – 0 Kč ten, komu je třeba pořádek na 
pracovišti opakovaně připomínat
 •   - 500 až -1000 Kč ten, kdo o pořádek opako-
vaně nedbá nebo ten, kdo svým jednáním způ-
sobil nepořádek na pracovišti někoho druhého.

Přičemž „opakovaně“ znamená dva-
krát,třikrát,čtyřikrát  a v žádném případě ne  
„stále“.Ve vší úctě bychom nebyli vůbec schopni 
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spolupracovat  s tím, kdo by měl okolo sebe ne-
pořádek trvale.

Zároveň nelze maximum + hodnocení 
dávat pracovníkovi, který nepracuje min. 7,5 h / 
37,5 h týdně.

Ing. Jiří Chaloupka
mistr,Lisovna 

Proč plastové palety?
Andrea points out the advantages of  plastic 
pallets

Snad v každé fi rmě, ve které se jakkoliv 
manipuluje s materiálem, přišel a znovu přijde 
na pořad dne nákup palet. O tom, jakou paletu 
by měl daný logistik zvolit, rozhoduje řada okol-
ností. V prvé řadě jsou to parametry a povaha 
samotného zboží - ve které oblasti se pohybuje-
me (potravinářská  výroba, průmyslová výroba, 
distribuce apod.), jeho hmotnost, rozměry, zda-li 
palety ukládáme do regálu, záleží i na tom, kde 
samotné palety skladujeme a záleží také na tom, 
zda-li se nám palety vrací zpět či nikoliv.

Jako alternativa k paletám dřevěným jsou 
v poslední době stále častěji diskutovány palety 
plastové. V případě, že palety používáme pro 
interní manipulaci ve výrobě, či máme zaručen 
uzavřený tok zboží mezi námi, dodavateli i od-
běrateli, je na místě se zamyslet nad tím, zda-
-li dnes používané dřevěné palety nenahradit 
právě paletami plastovými. Nejčastější odpověd 
logistika je, že plastová paleta srovnatelných 
parametrů je několikrát dražší než dřevěná. Tím 
veškeré diskuse  na toto téma končí a pořizují se 
několikrát do roka palety dřevěné. Logistik, aniž 
by si to v tu chvíli uvědomil, mohl fi rmu připravit 
o značné úspory -  zaměnil totiž náklady na pa-
letu za pořizovací cenu palety.

Rozdíl je bohužel značný. Náklady na pro-
voz palet sestávají z několika položek. Kromě 
zmiňované pořizovací ceny je nutné zakalkulo-
vat také životnost palety (počet oběhů), náklady 
na opravy mírně poškozených palet, náklady na 
škody vzniklé poškozením zboží paletou (hře-
bíky apod.), náklady na ztráty palet a náklady 
na ekologickou likvidaci palet, což rozhodně 
není proměna palet na palivové dříví. Toto jsou 
částky, které lze jednoduše sledováním zjistit. 
Stejnou analýzu je nutno provést i u palet plas-

tových. Plastovým paletám je nutno přičíst také 
další výhody - netřepivost, nenasákavost, stálá 
hmotnost, omývatelnost, snadná recyklovatel-
nost a v neposlední řadě také možnosti označo-
vání (potisk, RFDI apod.)

Výsledky obou analýz je nutno porovnat. 
Zejména díky větší životnosti palety plastové je 
investice do plastových palet výhodnější. Nejdů-
ležitějším krokem je ovšem výběr samotné pale-
ty. Právě správně zvolenými parametry a správ-
nou aplikací dosáhneme úspor, ke kterým jsme 
došli v předchozí analýze. Navíc plastová paleta 
řeší problémy s poškozováním zboží samotnou 
paletou.

Velice častou aplikací plastových palet je 
i potravinářská výroba i distribuce. Dnes je již 
téměř samozřejmostí, že v těchto výrobách na-
sákavé palety nemají místo.

Andrea Něvarová
Účetní D7

Jestem absolwentem liceum techniczne-
go o profi lu usługowo %u2013 gospodarczym. 
Następnie ukończyłem Wyższą Szkołę Zarządza-
nia Edukacja we Wrocławiu wydział turystyki w 
Kłodzku. Uczelnię tą wybrałem ze względu na 
moje zainteresowania geografi ą, oraz lokalnym 
regionem. Były to studia trzyletnie licencjacki. 
Obecnie kontynuuję naukę na studiach drugiego 
poziomu na tej samej uczelni. Aktualnie jestem 
studentem II  roku dwuletnich studiów magister-
skich o kierunku Zarządzanie i marketing.

Specjalizacja którą wybrałem to: zarząd-
zanie zasobami ludzkimi. Ten kierunek wy-
brałem, ponieważ lubię pracę w zespole.

Paweł Donbij
Montaż D3  
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O blogování aneb mát už svůj blok?
Do you already have your own blog?
 

I když nejsem technický typ a výpočetní 
technika pro mě znamenala značný problém, 
fenomén internetu mě natolik zaujal, že se jím 
musím zabývat, zvláště jednou jeho oblastí: blo-
gováním neboli lidovou tvořivostí na internetu.

Princip internetové infrastruktury byl 
vyvinut a vybudován za vládní nebo lépe ar-
mádní prostředky USA původně pro zcela jiné 
účely. Když americký kongres v roce 1992 uvol-
nil možnost využívat internet pro celosvětové 
veřejné a komerční účely, nastal důležitý impuls 
pro nebývalou změnu světa. Internet postupně 
rostl do globálně-universálních celosvětových 
rozměrů, aby se stal nejmasovějším informačním 
a komunikačním prostředkem naší doby. Jestliže 
se v devatenáctém a ještě ve dvacátém století 
říkalo, že svoboda tisku patří těm, kdo vlastní 
tiskařské stroje, pak od 90. let dvacátého století 
platí pravidlo, že svoboda tisku patří těm, kdo 
vlastní modem. Rozdíl v hodnotě počátečních 
investic je patrný. Jestliže ještě v 70. a 80. letech 
sháněl novinář prestižního deníku několik dní 
potřebné informace, dnes si je sežene kdoko-
liv na internetu za několik minut. Tak k čemu 
vlastně potřebujeme novináře? Aby získané in-
formace hezky poskládal a pěkně popsal? To je 
nadhodnota, kterou ne každý ocení a ne každý 
ji také potřebuje. Proto se zdá, že se blíží neod-
kladný úpadek tištěných médií, zejména deníků. 
Již od konce devadesátých let, kdy svět zachvá-
tila internetová vášeň a postupně každý musel 
mít nejprve e-mailovou adresu a pak webovou 
stránku (případně internetovou fi rmu), vzniknul 
zcela nenápadně nový fenomén: ,,blog“. Na roz-
díl od ofi ciálních, precizně zpracovaných serve-
rů, kde každá fi rma, organizace, úřad, zájmové 
sdružení atd. má své stránky na internetu, ale 
kde se též nacházejí profesionálně zpracované 
internetové noviny, vzniklo blogování zcela ne-
nápadně ve stínu dějin internetu. Někdy v roce 
1998 vznikla první stránka, kterou její autor 
nazval blog (z angl. weblog – webový záznam) 
neboli internetový deníček. Co je podstatné 
je masovost tohoto jevu, kdy je možné založit 
si vlastní stránky komukoliv a na blogovacím 
serveru doslova téměř okamžitě. Internet tak 
defi nitivně demokratizoval nejen přístup k in-

formacím, ale také jejich poskytování. Blogování 
se tak stává doslova revoluční záležitostí v ob-
lasti  psaného slova. Publikování pro veřejnost 
je dostupné komukoliv. To dříve nebylo možné. 
Kdo chtěl publikovat, musel vyvinout značné úsi-
lí, aby mohl promlouvat k masám. Autor musel 
nejprve něco skutečně umět, aby mohl začít psát 
pro veřejnost, jinak své místo v novinách a časo-
pisech nezískal. Bloggeři to dělají také a nestálo 
je to prakticky nic. 

Dnes některé zdroje udávají informace o 
existenci patnácti miliónů blogů na síti i o tom, 
že nový blog vzniká každých 7 vteřin, ovšem de-
setina všech blogů nemá více než jeden záznam 
a celá třetina nepřežije ani týden své existen-
ce. Tyto údaje vypovídají o tom, jak lákavé je 
vyzkoušet i tuto hru s informacemi na vlastní 
kůži. Publikování na internetu je časově ale i 
intelektuálně a emocionálně náročnou činností. 
Jedinou odměnou bloggerů je zájem čtenářů, 
kteří oceňují originalitu, osobitost, zaujatost, 
upřímnost ale i určitou jednoduchost na rozdíl 
od komplikovaných profesionálně zpracovaných 
serverů. Zájem čtenářů působí jako droga. 

Je nutné přiznat, že většina blogových 
deníčků se zabývá klepy, nesmrtelností brouka, 
nebo třeba pornem, osobité blogy mají politi-
kové, umělci i různé osobnosti neovlivnění edi-
torstvím velkých médií. Různé vrstvy společnosti, 
různé komunity, ale i města a regiony mají svá 
oblíbená místa v blogosféře. Společenský vliv 
bloggerů roste. Někteří vlivní bloggeři se zúčast-
ňují v Americe sjezdů politických stran a někteří 
již dokonce získali i akreditaci do Bílého domu. 
Proslulost některých blogů se šíří rychlostí lavi-
ny. Je znám příběh Angličana Jamieho, který po 
neradostných životních zkušeností přestal žít na 
londýnském nábřeží, ukončil žebrání, hodil svou 
poslední dávku heroinu do kalné Temže a nechal 
si pomoci od britské charity. Po čase z ní nevyšel 
nezajímavý šedý Brit s podlomeným zdravím, ale 
sebevědomý blogger, který je čten tisíci lidmi 
denně od feťáků až po členy Dolní sněmovny 
(jamiesbigvoice.blog-spot.com).

Senzací na českém internetu se stal příběh 
veřejnosti dodnes neznámého ostravského blog-
gera (www.ostravak.bloguje.cz), jehož humorné 
příběhy v ostravském dialektu denně navštěvují 
kolem pěti tisíc čtenářů. Jejich ohlasy si vynu-
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tily i knižní vydání. Ostravské studio Českého 
rozhlasu připravilo i jejich pravidelné sobotní 
půlhodinové čtení. Protože ,,Ostravak ostravski“ 
(pseudonym, pod kterým se autor skrývá) si pře-
je zůstat v anonymitě, mluvčí rozhlasu oznámil, 
že ani veřejnoprávní instituce neví, čí slova to 
vlastně víří vzduchem.

Tak jako se mezi bloggery najdou pláca-
lové a břídilové, najdou se tam i takoví, kteří by 
kvalitou svých článků trumfl i i nejednoho redak-
tora. 

Při pravidelném psaní do svého blogu je po-
třebné uvědomit si sílu psaného slova, kterým 
se skutečně může ovlivnit něčí život, myšlení a 
rozhodování, včetně odpovědnosti z toho vyplý-
vající. Berte prosím tento příspěvek jako zajíma-
vý námět k průzkumu internetu nebo k založení 
vlastního blogu.

Zdeněk Pytlík
Montáž D3

Dopis synovi
Tento dopis je z roku 1693 a byl nalezen 

ve starém chrámě v Baltimore. Napsal jej otec 
svému synovi. Jeho slova mluví i k nám, lidem 
dvacátého století, naléhavou řečí. Přečtěte – a 
budete bohatší!

This is the letter of aFather to his Son, 
which was writen  in 1693and much later found 
in a church of Baltimore.

Můj synu,
přichází čas, kdy budu muset nastoupit 

cestu, z níž není návratu. Nemohu tě vzít s se-
bou. Zanechám tě tu, ve světě, kde je dobrá rada 
vždy cenná. Nikdo se přece nenarodil moudrý. 
Každý potřebuje zkušenost a čas. Žil jsem a po-
zoroval svět déle než ty, a proto věz, že není 
zlato vše, co se třpytí.  

Viděl jsem padnout zářící hvězdu a také 
jsem viděl, jak se zlomila mnohá opěrná hůl, na 
niž lidé spoléhali. Chci ti dnes dát některé rady, 
abys i ty věděl, k čemu jsem dospěl a co mě čas 
naučil. 

Uprostřed hluku a chvatu buď klidný a tr-
pělivý. Mysli na pokoj a mír, který může existovat 
jen v tichu. Ze všech svých sil se snaž vycházet 
s lidmi v míru. Svou pravdu říkej klidně a jasně, 
ale vyslechni i jiné. Nezapomeň, že i ti, kteří ne-
jsou zrovna učenci a kteří mnohdy jednají těž-
kopádně, mají ti co říci. Vyvaruj se lidí násilných 
a hlučných. Ti by do tvého života nepřinesli nic 
dobrého, jedině neklid
Podaří-li se ti splnit svá předsevzetí a dosáhneš-
-li úspěchu a uznání, zůstaň nadále skromný. 
Skromnost a pokora jsou jediným trvalým majet-
kem. Věz, že není velké a dobré  a není pravdivé 
to, co neobstojí před věčnou Pravdou deseti 
přikázání. Drž se proto pevně dobrého a neříkej 
nikomu zlé. 

Pamatuj, milý synu, že pravda se nikdy 
neřídí podle nás, ale my se musíme řídit podle 
pravdy. 

Nikoho se neboj více než sebe samého. V 
našem nitru bydlí soudce. Je jím svědomí, které 
nezklame, a na něm záleží víc než na souhlasu 
celého světa. Nic nečiň proti jeho radám. Pama-
tuj si pro vždy, že promlouvá velmi tiše a budeš-
-li je neustále přehlížet, ztichne docela. Toho se 
varuj!

Uč se od druhých. A kde se mluví o moud-
rosti Světla, svobodě a pokoře, tam vždy pilně 
naslouchej! Bude-li tě chtít někdo učit moudros-
ti, podívej se mu nejprve do tváře a do očí, pro-
tože věčné hodnoty může rozdávat pouze ten, 
kdo je sám vlastní. Neuč jiné, pokud nejsi sám 
dost moudrý. Čiň dobře a nestarej se o odměnu. 
Svou práci konej s plnou odpovědností a do ci-
zích záležitostí se nepleť.

Nikomu nepochlebuj a sám pochlebování 
nepřijímej. Neříkej vše, co víš. Ale sleduj, co ří-
káš. Buď ochoten vyslechnout každého, ale sám 
se nesvěřuj. Nedělej žádné dívce těžké srdce. Pa-
matuj, že tvá matka byla také děvčetem.

Posiluj v sobě touhu vždy konat dobro. 
Denně se také v tichosti zahloubej do myšlenek 
o životě a smrti, abys mohl jednou s klidnou 
myslí a nezatíženým svědomím odejít z tohoto 
světa.

To, co nazýváme smrtí, je jen proměna k 
novému bytí. Učiň vše, abys na druhý břeh od-
cházel s láskou a úctyplnou bázní ke svému Stvo-
řiteli, kterého jsi poznal v jeho dílech na zemi a 
svým životem vyznal. 

Tvůj otec
MUDr. Jaromír Kratochvíl
Domov Olga
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Průvodce mladé ženy - mladého muže světo-
vými náboženstvími - část VI.
Řecká mytologie
Another part of series on world´s famous reli-
gions

Starověké řecké státy se dějepisně datují 
do období let asi 1.000 před naším letopočtem 
do asi 2. století př.n.l., kdy byly vojensky obsa-
zeny tehdy nastupujícím Římem. Jejich kultura 
potom vytvořila do značné míry základ římské 
a jejich náboženství se transformovalo do řím-
ských protějšků řeckých bohů, kteří se mnohdy 
jmenovali podobně nebo aspoň většinou  měli 
stejné vlastnosti a funkce.    

Podle starých Řeků byl na počátku všeho 
nekonečný vesmírný prostor, změť prvků bez-
tvárné prahmoty, nazývaný Chaos. Z Chaosu 
povstala nejprve věčná tma Erebos a temná 
noc Nyx. Z jejich spojení se zrodilo věčné světlo 
Aithér a den Hémerá. Posléze věčné světlo a den 
zrodili všeoživující sílu Erós, což byl bůh ztěles-
ňující lásku a sex a další všeoživující sílu Gaiu - 
bohyni Země, což byla Země samotná. Ze spojení 
Gaii a Urana – vznikli Titáni a Giganti. Za nejstar-
šího Titána byl považován Ókeanos – bůh moří, 
mohutný veletok obtékající celou souš, odtud 
pochází název oceán. Světu vládli nejmocnější z 
Titánů – manželský pár Kronos a Rhea .Jejich sy-
nem byl Zeus, pozdější vládce řeckých bohů, kte-
rému se podařilo přežít pouze díky matčině lsti. 
Kronos totiž všechny své děti ze strachu o svoji 
moc okamžitě po narození pohltil, při narození 
Dia mu však Rhea podstrčila zabalený kámen a 
dítě ukryla na Krétě. Když Zeus vyrostl,utkal se 
s Titány a Giganty vedenými Kronem, vyhrál a 
sesadil je do podzemní říše Tartaru. Sám se stal 
pánem světa a vládcem Olympu.

Starořeckých bohů je velké množství a po-
dobně jako u lidí lze také u nich sestavit genea-
ologický strom života. Tito bohové se rodili, byli 
ale nesmrtelní a prakticky nezranitelní. V mnoha 
ohledech se chovali jako lidé a měli lidské vlast-
nosti.
Jmenujme aspoň několik málo nejzajímavějších 
postav řecké mytologie:
Zeus: Nejvyšší bůh v řeckém náboženství, bůh hro-
mů, počasí a vegetace, ochránce rodiny a města. 

Hádes: Diův bratr, syn titána Krona a jeho 
ženy Rhey, bůh podsvětí. V podsvětí vládne 
spolu se svou manželkou nad stíny zemřelých.
Poseidón: bůh vod, bratr Dia.S rozšířením moře-
plavby byl uctíván jako nejvyšší vládce moří. 
Héra: Diova manželka, ochránkyně rodiny, 
sňatku, ženy, manželských dětí a manžel-
ské věrnosti. Vůči milenkám a nemanžel-
ským dětem svého manžela byla mstivá.
Apollón: syn boha Dia a bohyně Létó. Bůh slu-
nečního jasu, dárce zdraví, ochránce domů a 
mořských cest, patron povolání, jejichž přísluš-
níci tvoří v božském nadšení a vytržení (básníci, 
hudebníci, věštci) 
Artemis: dcera boha Dia a bohyně Létó, sestra 
boha Apollóna. Bohyně lovu, panenská vládkyně 
přírody, bohyně svateb a plodnosti. Byla zobra-
zována jako lovkyně s lukem v ruce doprovázená 
průvodem lesních nymf a zvěří, obzvláště jelenem.
Afrodité: bohyně smyslné lásky a krásy, přírod-
ních sil a jara. V mytologii byla většinou považo-
vána za dceru Dia a titánky Dióny. 
Athéna: ochránkyně paláce, později měst-
ského státu, zejména Athén. Považována 
za dárkyni řemesel, posléze i věd a moud-
rosti, v helénismu také za bohyni uváž-
livě vedené spravedlivé války a vítězství.
Hélios: bůh slunce, jeho zosobnění. Podle báje 
objížděl Hélios ve voze taženém čtyřspřežím ne-
beskou klenbu. 
Áres: syn Dia a Héry, krutý bůh vál-
ky. často se účastnil i bojů mezi lidmi.
Héfaistos: syn boha Dia a jeho manželky Héry. 
Bůh ohně a kovářství, zbrojíř bohů. Manžel 
bohyně Afrodité, která ho ale podváděla s 
Áreem.Báje připisují Héfaistovi vybudování pa-
láců na Olympu a řadu skvělých kovářských děl.
Hermés: Diův syn, ochránce pastýřů a stád, poz-
ději i obchodníků, poutníků, řečníků a zlodějů, 
bůh spánku, průvodce mrtvých do podsvětí, 
posel bohů, patron výřečnosti a hudby. Nejob-
ratnější a nejlstivější ze všech olympských bohů.
Dionýsos: Podle bájí se jednalo o syna boha Dia 
a dcery thébského krále Kadma Semely. bůh 
plodnosti, bujného veselí, extáze a vína. Jako 
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Hermův svěřenec byl vychováván nymfami v mís-
tech, odkud přinesl lidem sazenice vinné révy. 
Naučil lidi připravovat z hroznů opojný nápoj, 
svou náklonností k veselí a družnosti je zbavoval 
starostí a proto se stal symbolem radosti a života.
Moiry, v antickém Řecku bohyně osudu; Sudič-
ky.: Klóthó (Předoucí) rozpřádala lidský osud, 
Lachesis (Udělující) ho rozvíjela a Atropos (Neod-
vratná) ho ukončovala; podle pozdějších před-
stav při tom svým zpěvem Moiry doprovázely 
“harmonii sfér”. 

Vedle bohů ovládali starověké Řecko také 
další bájné postavy,většinou děti boha nebo bo-
hyně a člověka.

Sirény, bájné bytosti, napůl dívky, na-
půl ptáci. Původně pyšné  dívky, proměněné 
za trest  Afrodítou. Jejich sídlem byly mořské 
soutěsky Skylla a Charybda, do kterých lákaly 
svým božským zpěvem kolem se plavící ná-
mořníky. Bezmála zahubily bájné Argonouty, 
které na poslední chvíli zachránil svou hrou 
Orfeus. Připlul k nim také Odysseus, který 
uchránil své druhy tím, že jim ucpal uši vos-
kem, a sebe nechal připoutat ke stěžni. Siré-
ny jsou symbolem vábivé, neodolatelné síly.
Múzy, dcery Dia a bohyně paměti Mné-
mosyné. Později jim byly připisovány ur-
čité obory věd a umění (tzv. múzická 
umění). Počet se postupně ustálil na 9
Satyrové, bůžkové hor a lesů; byli neurčitého 
původu, nejčastěji považováni za syny boha 
Herma. Prosluli prostopášností; hráli na roz-
manité nástroje. Před lidmi utíkali, nebo je 
strašili a přepadávali. Nejčastěji se sdružovali 
kolem boha Dionýsa. Původně byli zobrazová-
ni v polozvířecí podobě, později získali téměř 
lidskou podobu, s kozlíma nohama a růžky. 
Kentauři,- čtyřnozí tvorové; napůl člověk a napůl 
kůň. Kentauři byli divocí, suroví a lidem nepřátelští 
tvorové; výjimku tvořil moudrý kentaur Cheirón.
Nymfy, dcery boha Dia; bohyně zosobňující 
přírodní síly ve stromech (Dryady), pramenech 
,horách a v moři.Často se radují v družině Di-
onýsa se svými mužskými protějšky Satyry a 
Silény, přebývají též v průvodu bohyně Artemis.
Kyklópové, tři jednoocí obři kující pro Dia blesky.
Gorgóny, nestvůrné okřídlené ženy se zmijemi 
místo vlasů; dcery mořského boha Forkýna. Je-
jich odpudivost jim byla trestem za nezkrotnou 
ješitnost. Kdo na Gorgóny pohlédl, zkameněl. 
Medúze, jediné smrtelné z nich, uťal Perseus 

hlavu, kterou daroval na štít Athéně.
O původu lidí přemýšleli staří Řekové 

z několika směrů: podle učence Hésioda je vznik  
bohů i lidí je stejný, neboť obojí se zrodili ze 
země.Podle jiných stvořil lidi  a dále jim i proti 
vůli ostatních bohů pomáhal bůh Prométheus. 
Myšlení Řeků se vyznačuje výrazně věcností, 
podnikavostí a praktickou pronikavostí. Lze 
předpokládat, že (i díky mohutnému cestování a 
obchodu) zjišťovali, že důvtip je často efektivněj-
ší než modlitba. Pro Hésioda je tento moment 
vzpoury vpádem zla do světa, rozkolem bohů a 
lidí. Pro pozdějšího Aischyla je naopak Promé-
theus největším civilizačním hrdinou.

V řecké mytologii dále účinně působili hr-
dinové, obvykle to byli děti bohů a lidí.Největším 
takovým bájným hrdinou byl Héraklés, slavný hr-
dina, který byl vybavený nadpřirozenými schop-
nostmi ale i lidskými slabostmi. Jeho skutečným 
otcem byl  nejvyšší bůh Zeus.

V pubertě byl tento polobůh silný, velmi 
živý, neposlušný a neobvykle vyvinutý. V osm-
nácti letech měl již za sebou první hrdinský čin: 
zabil Kithaironova lva, který byl tak zuřivý, že 
způsobil nesmírné škody na stádech, aniž by ho 
kdo mohl zastavit.

Jednou, když šel tento krásný mladík po 
cestě, uviděl před sebou rozcestí. Jedna cesta 
byla zpočátku široká a potom se zužovala. Na 
této cestě stála krásná žena nápadně oblečená. 
Druhá cesta byla zpočátku úzká, plná bodlin, ale 
v dálce se rozšiřovala a byla poseta květinami. U 
tohoto úzkého vchodu stála sladká, ale skromná 
žena, oblečená jednoduše a vznešeně. 
„Kdo jste?“ zeptal se Hérakles. 
Pojď? se mnou, řekla mu první. Učiním Tě šťast-
ným. Mé jméno je Zloba. 
Pojď? se mnou, řekla mu i druhá. Získáš ocenění, 
úctu a lásku lidí. Jmenuji se Ctnost. Hérakles se 
na chv1i zamyslel a potom se rozhodl následovat 
Ctnost. 

Dosažené skutky Héraklese jsou nespoči-
tatelné a je nekonečně mnoho povídek, které 
se těmito skutky zabývají. Nejznámější jsou ty, 
které byly zaznamenány jako „dvanáct Hérakle-
sových hrdinských skutků“.Z nich nejvtipnějším 
bylo vyčištění stájí krále Augiase, které se velmi 
ujalo a dodnes se říká : „Jdu vyčistit ten Augiá-
šův chlív!“

Augeias byl syn Slunce, kraloval v Ilidě na 
Peloponésu. Měl nespočetné množství stád, ale 
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svou leností, že nečistil hnůj, který se ve stájích 
hromadil, způsobil ve své zemi dva velké problé-
my: na jedné straně byla země neúrodná, pro-
tože jí nedopřál toto hnojivo, a na straně druhé 
hrozilo nebezpečí, že tento hromadící se hnůj, 
který už vypadal jako celé pohoří, bude infekcí 
pro celou zemi. Způsob, který hrdina tento pro-
blém vyřešil byl velmi chytrý. Když otevřel chod-
bu do základů stavby, podařilo se mu obrátit tok 
řek Pinia a Alfeia tímto směrem a tak tok řek 
vymyl stáje za jeden den a roznesl hnojivo do 
celé Ilidské nížiny. 

Praktické myšlení Řeků vedlo k velkému 
rozmachu fyziky a matematiky. Jmenujme  as-
poň  nejvýznačnějšího učence, kterým byl  Archi-
médes, žijící ve třetí století před naším letopoč-
tem v Syrakusách.
 V matematice vynalezl Archimédés vzorec pro 
součet nekonečné geometrické řady. Zjistil, že 
koule, kolem ní opsanýválec a kužel se stejnou 
základnou a výškou jako má válec mají objemy 
v poměru 2:3:1. Jako první určil plochu elipsy. 
Stanovil objem rotačního paraboloidu, elipsoidu 
a hyperboloidu a učinil to prakticky způsobem, 
který se dnes používá v integrálním počtu.

V geometrii zavedl původně negeome-
trické pojmy jako těžiště, těžnice. Ve fyzice 
znal zákony páky a formuloval zákon týkajících 
se těles ponořených do kapaliny (Archimédův 
zákon), stanovil pojem „specifi cká hmotnost“ 
těles.Stavěl důmyslné vojenské stroje a při ob-
léhání Syrakus zapálil vtipným soustředěním 
slunečních paprsků parabolickým zrcadlem celé 
loďstvo útočníků.Lze ho právem označit za nej-
většího matematika starověku. Jako první stano-
vil axióm, že přímka je nejkratší spojnice dvou 
bodů a axióm, že libovolnou úsečku lze složit z 
určitého počtu kratších úseček. Tyto dva axiómy 
později sehrály významnou úlohu v geometrii.

Jeho nejznámějším výrokem je zvolání 
„Heuréka!“. Syrakuský tyran - král Heron chtěl 
zjistit, zda-li jeho koruna je vyrobena opravdu z 
ryzího zlata. Požádal proto Archimeda, aby ob-
sah zlata v koruně prověřil, ovšem bez toho, aby 
ji jakkoliv poškodil. Archimédés o věci několik 
dní bezvýsledně promýšlel. Jednou odpoledne  
ležel ve vaně a všiml si, jak voda přetéká přes 
okraj. Správně poznal, že množství vody, která 
přetekla přes okraj, odpovídá objemu jeho těla. 
Vyskočil z vany a zcela nahý probíhal syrakus-
kými ulicemi a volal „Heuréka!“ (už to mám!). 

Archimédes zjistil, že koruna byla vyrobena 
převážně z obyčejného kovu. To bohužel stálo 
zlatníka život.

Mimo tento vědecko- technický moment, 
který je ale velmi podstatný a bez něhož by 
dnešní svět vypadal zcela jistě úplně jinak, se 
řecké náboženství jeví v zásadě pesimistické. 
Lidé jsou bytosti jediného dne. Střízlivá věcnost 
řeckého pohledu vidí všude převahu bolesti 
– štěstí naopak jenom pomíjivé a nedokonalé. 
Posmrtná existence v sobě pro Řeky neměla 
moment útěchy, protože jim znamenala jen 
jakousi poloexistenci v podzemních temnotách 
(Homérův hrdina Achilés například prohlašuje, 
že by byl raději na zemi synem obyčejného pas-
týře než v podzemí vládcem všech.Tento výrok 
vzali kupodivu vážně mnozí moderní okultisté. 
Prohlašují nicméně, aby se lidé smrti zase tolik 
nebáli – Záhrobí se prý také vyvíjí a od časů 
Achilese se již podstatně zcivilizovalo. Není se 
proto zase tak moc čeho bát!). Dobro a zlo na 
Zemi hrálo v posmrtném údělu podle Řeků nejis-
tou roli a spíše se  v Podzemí projevovala různá 
silová pouta, protekce,chtíče, náhody, a to vše 
ovlivňovalo lidský posmrtný úděl.

Po smrti putuje duše zesnulého k branám 
podsvětí, kde se  nechá převézt převozníkem 
Cháronem přes řeku Styx, která odděluje svět 
živých a svět mrtvých. Mrtvému byla proto před 
uložením do hrobu vložena do úst mince jako 
poplatek převozníkovi. Vstup do podsvětí hlídá 
trojhlavý pes Kerbéros, který každého živého 
snažícího se dostat se do světa mrtvých roztrhá 
– a tak mu vstup vlastně umožní, i když v neče-
kané a nechtěné podobě.

Staří Řekové dali hodně na věštby a 
věštění bylo ve starém Řecku výnosným byzny-
sem.Věštíren existovalo více,nejstarší byla v Dó-
doně a vznikla už ve 20.století př.n.l.,nejznámější 
a nejslavnější byla v Delfách. Věštby probíhaly 
většinou po dlouhém přípravném režimu, který 
trval až jeden měsíc. Pronášeli je povětšině mrtví, 
kteří se vynořovali ze zrcadlové plochy leštěných 
bronzových kotlů.Výsledky věšteb nelze odbýt 
mávnutím ruky. Ve věštírně v Klaru nebylo napří-
klad nutné otázky vůbec klást, stačilo na ně mys-
let.Věštby se často trefi ly do konkrétní situace, a 
tak třeba v roce 450 př.n.l. na dotaz aténského 
vojevůdce Kimóna, který obléhal Kypr, dostalo 
poselstvo odpověď, že tazatel už žádnou radu 
nepotřebuje.Plni znepokojení se vrátili zpět a 
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zjistili, že vojevůdce v den, kdy se orákula na 
věštbu dotazovali, nečekaně zemřel.Proti neú-
spěchu se ale věštci často dobře jistili dvojznač-
ností věštby. Například lýdský král Kroisós si před 
vyhlášením války Persii vyžádal věštbu, jak to 
dopadne. Odpověď zněla, že překročí-li řeku 
Halys, zničí velkou říši. Král s klidným svědomím 
válku vyhlásil, avšak zapomněl, že sám rovněž 
vládne velké říši,válku prohrál  a skutečně zničil 
velkou říši – ale tu svoji.Dynamičtí lidé se věšteb 
nebáli a dovedli je přizpůsobit ke svému prospě-
chu. Roku 345 př.n.l. obsadil Alexandr Veliký na 
začátku svého tažení do Asie město Gordia.V ta-
mější věštírně byl obrovský uzel, spletený z tisíců 
provázků. Pradávná věštba pravila, že kdo jed-
nou uzel rozplete, stane se pánem Asie.Po krát-
kém rozmýšlení vytasil Alexandr svůj ostrý meč 
a superuzel rozťal. Od té doby se říká rychlému 
a úspěšnému řešení zapleteného problému „Ro-
zetnout gordický uzel“ – neboť Alexandr Veliký 
se pánem Asie skutečně stal.

Řecká mytologie je vděčným a věčným  
tématem  záhadologů. Arnošt Vašíček, známý 
mimo jiné jako autor seriálu ČT1 „Strážce duší“ 
putoval po Řecku a z nálezů dovodil, že mytolo-
gické nestvůry skutečně existovaly. Ostatně ne-

dávno proběhla tiskem zpráva, že se britští věd-
ci se chystají vytvoři zárodky tvora, spojujícího 
člověka a zvíře.Samozřejmě pro účely pěstování 
kmenových buněk, za přísně střežených etických 
podmínek, atd. Je ale zcela vyloučené, že si s po-
dobným už hrál někdo před čtyřmi tisíci let?!

Ing.Kvido Štěpánek

Help to the victims of home violance
Problematika domácího násilí již není 

tabu. Zejména v posledních letech se jí věnuje i 
u nás zvýšená pozornost. Navíc Česká republika 
se stala další evropskou zemí, která se přihlásila 
k řešení této závažné problematiky mimo jiné 
přijetím nového zákona č. 135/2006 Sb. Zákon, 
který nabyl účinnost k 1. lednu 2007, přináší ně-
kolik zásadných změn. Výrazným rysem tohoto 
zákona je důraz na preventivní řešení domácí-
ho násilí. V minulosti bylo v případě domácího 
násilí možné zasáhnout až v omentě, kdy došlo 
k závažnému útoku a dokonce zranění. Změnou 
v dosavadních postupech v případech domácího 
násilí je realizace institutu vykázání – odchod 
násilné osoby, a ne osoby, která je ohrožena. 
Zákon dává Policii ČR nové oprávnění – rozhod-
nout o vykázání osoby páchající násilí na 10 dnů 

Obětem domácího násilí pomáhají intervenč-
ní centra

SKP informuje

ze společného obydlí. Policisté ČR jsou odborně 
vyškoleni tak, aby uměli rozpoznat domácí násilí 
a efektivně rozhodnout o vykázání. Zákon dále 
řeší kontrolu dodržování povinností uložených 
násilné osobě při vykázání a následnou péči o 
ohroženou osobu prostřednictvím intervenčních 
center.
Řešení problematiky domácího násilí se dnes 
opírá o tři pilíře:
1. policejní zásah, který by měl především oka-
mžitě ukončit páchané násilí a zároveň rozhod-
nout o dočasném vypovězení útočníka ze společ-
ného bytu (nutné dokázat předcházející útoky a 
předpoklad, že k útoku dojde znovu)
- oprávnění k rozhodnutí má konkrétní policista
- vykázání potrvá 10 dní
2. podpora ze strany intervenčních center – psy-
chologická, sociální, právní a další potřebná po-
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možnosti za odborné pomoci situaci řešit. Všech-
ny dosavadní případy byly typickými příběhy 
domácího násilí, ve kterých se násilí vyskytovalo 
dlouhodobě, eskalovalo a probíhalo za zavřený-
mi dveřmi domovů. Svědky násilí byly ve všech 
rodinách nezletilé děti, proto Intervenční cent-
rum klade velký důraz na proškolení pracovníků 
orgánu sociálně právní ochrany dětí. Pracovnice 
IC neprodleně oběti kontaktovaly a nabídly jim 
konkrétní pomoc. Od zahájení provozu IC pro-
školily již desítky pracovníků orgánů sociálně 
právní ochrany dětí z obcí 3. typu a pracovníky 
mnoha dalších subjektů. Intervenční centrum 
plní totiž také úkol koordinačního střediska 
všech institucí, které poskytují pomoc osobám 
ohroženým domácím násilím.

Kontakt:
Intervenční centrum
vedoucí Mgr. Lenka Hodková Chválová
Oblastní charita Hradec Králové
Velké náměstí 34
500 03 Hradec Králové
tel./fax.: 495 530 033, 774 591 383 
email: intervencni.centrum@hk.charita.cz

ZEPTALI JSME SE...
Mgr. Lenky Hodkové Chválové – ve-
doucí Intervenčního centra Hradec 
Králové

Domácí násilí patří z hlediska výskytu k 
nejrozšířenějším formám násilí vůbec. Statistiky 
uvádí, že téměř 16% české populace starší 15 
let má přímou zkušenost s domácím násilím, cca 
38% žen v ČR se stalo v průběhu svého života 
obětí fyzického nebo psychického násilí ze stra-
ny svého partnera.  Domácí násilí má devastující 
dopad i na ostatní členy rodiny, zejména na děti 
vyrůstající v násilném prostředí. Poskytnout po-
moc těm, kteří se s násilím setkali nebo se cítí 
být ohroženi, se snaží také Intervenční centrum 
v Hradci Králové, jehož rozjezd podpořilo Minis-
terstvo práce a sociálních věcí.

Jaké služby Intervenční centrum v Hradci Králo-
vé nabízí?

Pohybujeme se na poli poradenských slu-

ze společného obydlí. Policisté ČR jsou odborně 
vyškoleni tak, aby uměli rozpoznat domácí násilí 
a efektivně rozhodnout o vykázání. Zákon dále 
řeší kontrolu dodržování povinností uložených 
násilné osobě při vykázání a následnou péči o 
ohroženou osobu prostřednictvím intervenčních 
center.

Řešení problematiky domácího násilí se dnes 
opírá o tři pilíře:
1. policejní zásah, který by měl především oka-
mžitě ukončit páchané násilí a zároveň rozhod-
nout o dočasném vypovězení útočníka ze společ-
ného bytu (nutné dokázat předcházející útoky a 
předpoklad, že k útoku dojde znovu)
- oprávnění k rozhodnutí má konkrétní policista
- vykázání potrvá 10 dní
2. podpora ze strany intervenčních center – psy-
chologická, sociální, právní a další potřebná po-
moc 
3. občanskoprávní řešení situace – 
- předběžné opatření, spočívající rovněž ve vyká-
zání útočníka z bytu
- zákaz návratu do bytu
- zákaz navazování dalších kontaktů

K 1. lednu zahájilo svoji činnost v České 
republice 15 intervencních center pro oběti do-
mácího násilí nebo osoby ohrožené domácím 
násilím. Většinou mají sídlo v krajském městě. 
Pro Královéhradecký kraj zahájilo provoz Inter-
venční centrum v Hradci Králové, které zřídila 
Oblastní charita Hradec Králové. Intervenční 
centrum v úzké spolupráci zejména s Policií ČR 
a dalšími zainteresovanými subjekty nabízí oso-
bám ohroženým domácím násilím odbornou po-
moc. Poskytuje především rady a informace v ob-
lasti trestně právní, sociálně právní, organizační, 
psychologickou pomoc - krizovou intervenci 
a emocionální podporu, případně další služby 
např. sepsání návrhů k soudu a další. Na inter-
venční centrum se mohou obrátit i lidé, kteří čelí 
ohrožení ze strany partnera nebo jiné osoby, i 
bez návaznosti na institut vykázání.

Za pět měsíců platnosti nového zákona 
na ochranu před domácím násilím rozhodla Po-
licie České republiky v Královéhradeckém kraji 
o 23 vykázáních. Ve všech případech PČR velmi 
dobře stanovila základní znaky domácího násilí 
a vykázáním zajistila obětem 10 dnů bezpečí a 
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existujících možnostech řešení jejich situace.
IC nepracuje jen s klienty, u kterých došlo 

k vykázání. Jsme ambulantní služba pro klienty 
přicházející z „ulice“, kteří se potřebují poradit o 
své situaci a problémech v souvislosti s domácím 
násilím.

Myslíte si, že je lhůta 10 dní na vykázání agreso-
ra z domácnosti dostatečná?

Myslím, že 10 dní určitě nestačí. Vždycky 
je dobré mít větší časový prostor k tomu, aby 
oběť domácího násilí udělala velké životní roz-
hodnutí. V mnoha případech jde například o 
násilí trvající několik dlouhých let. Oběti jsou 
zvyklé v tomto vztahu žít, přijímat násilí. Často 
si nevěří, mají snížené sebevědomí, sebeúctu, za 
všechno se obviňují. V takovém psychickém na-
stavení se není oběť schopna v průběhu 10 dnů 
rozhodnout a rychle jednat. Proto se pracovni-
ce IC snaží vysvětlit výhody podání návrhu na 
předběžné opatření k prodloužení vykázání na 
30 dnů a zajistit si tak ochranu od státu na delší 
čas. Je samozřejmostí, že návrh na předběžné 
opatření pomáháme našim klientům sestavit. 
Pak už má oběť domácího násilí celý měsíc na 
to, aby mohla o své situaci uvažovat s odstupem. 
Pracovnice IC jí můžou v této době poskytnout 
až 4 konzultace (režim 1 x týdně), ve kterých se 
s obětí věnují vývoji násilí ve vztahu, rozboru 
vnitřních a vnějších souvislostí v rámci domácí-
ho násilí, pomáhají v porozumění pocitů apod. 
Oběť se většinou pozvolna vzpamatovává, nabí-
rá vnitřní sílu a postupně dospěje k rozhodnutí 
učinit další potřebný krok k řešení své situace.

Co by jste doporučila člověku (nejčastěji jde o 
ženu), který(á) se cítí ohrožený(á) domácím ná-
silím? Co má udělat nejdřív?

Určitě je důležité, a to vždycky říkáme na 
preventivních přednáškách nebo při komunikaci 
s veřejností, neopomíjet už první znaky domácí-
ho násilí, jako je facka, strkání nebo jiné podob-
né fyzické kontakty, které do vztahu nepatří. Už 
to je varovný signál. Tyto zdánlivé drobnosti po-
tom mají tendenci eskalovat a jejich frekvence 
se začne zvyšovat. Velmi často je přítomno psy-
chické násilí jako urážení, ponižování či zesměš-
ňování. Obvyklé bývá i ekonomické násilí, kdy 
násilná osoba hospodaří s veškerými fi nančními 

služeb a v oblasti sociálně terapeutických činnos-
tí. Poskytujeme obětem domácího násilí nebo 
osobám ohroženým domácím násilím základní 
orientaci v jejich situaci, dále krizovou interven-
ci, sociálně-právní a právní poradenství. To jsou 
tři základní okruhy a navíc poskytujeme podpůr-
nou psychoterapii. 

Naše služby krizová intervence a podpůr-
ná psychoterapie jsou časově omezené na deset 
setkání s klientem. V rámci těchto nabízených 
služeb pracujeme s klienty, jejichž psychický a 
duševní stav je vážný a zároveň mají zájem na 
zlepšení pracovat. Snažíme se klienta stabilizo-
vat, zklidnit, pomoci mu k tomu, aby se více ori-
entoval ve svých pocitech, hledal vnitřní a vnější 
zdroje opory. Poskytujeme mu podporu, že jeho 
situace není beznadějná, ale dá se řešit.

Ruku v ruce s těmito psychosociálními 
službami jde právní poradenství, kdy si klient 
uvědomí, že může udělat nějaký krok, napří-
klad prodloužit lhůtu vykázaní násilné osoby                      
z domácnosti, začít řešit situaci ohledně bydlení 
nebo manželského nebo partnerského vztahu.

Jaké máte první zkušenosti po účinnosti nového 
zákona na ochranu před domácím násilím od 1. 
1. 2007?

Od ledna proběhlo v našem kraji již 23 
vykázání (stav k 31. 5. 2007).  IC má ze zákona 
povinnost se ohroženým osobám ozvat nejpoz-
ději do 48 hodin od okamžiku, kdy obdrží od 
PČR informaci, že proběhlo vykázání. (Policie 
má ze zákona povinnost vykázání provést a po-
sléze zpracovat příslušnou dokumentaci, kterou 
faxuje nebo odesílá poštou právě intervenčnímu 
centru). 

Téměř ve všech případech, kdy jsme ko-
munikovali s ohroženými osobami, tak každá 
pomoc vítala, i když ne všechny přišly do inter-
venčního centra (zatím šlo ve všech případech                      
o ženy). Zůstaly s námi tedy alespoň v telefonic-
kém kontaktu. V rámci prvního kontaktu s ohro-
ženou osobu – nejčastěji se jedná o telefonický 
kontakt - probereme situaci, co se stalo, jaký 
ochranný režim bude mít 10 dní vykázání a jaké 
kroky lze učinit, tj. prodloužit lhůtu vykázání, 
podat návrh na rozvod atd. Záleží na oběti, jak 
se rozhodne, IC maximálně respektuje její roz-
hodnut - nikdo je netlačí do rychlého rozhod-
nutí, pouze jsou velmi podrobně informovány o 
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prostředky, má kontrolu nad všemi fi nančními 
toky v domácnosti. Jakmile se objeví některý ze 
znaků či formy domácího násilí, tak je dobré jít 
se poradit – s někým komu člověk věří. Může to 
být kamarádka nebo dobrý soused, anebo vyhle-
dat pomoc u organizace, která se na to speciali-
zuje. Důležité je nebýt s tím sám a nestydět se za 
to, že se to děje, neobviňovat se. Domácí násilí 
je násilí na pokračování – nejprve jde o lidskou 
důstojnost, pak o zdraví a někdy (když se nepod-
chytí včas) bohužel i o život.

Snažíme se dělat i osvětu pro veřejnost, 
pořádáme preventivní přednášky. Zejména pro 
rané fáze domácího násilí je tato preventivní 
osvětová kampaň důležitá, protože někteří si 
ani neuvědomují, že u nich k domácímu násilí 
dochází, nepřipouští si to. 
Snažíme se také proškolit sociální pracovníky a 
terapeuty v pomáhajících organizacích, aby dob-
ře a včas rozpoznali, kdy jde o domácí násilí a jak 
mají postupovat. Podle nového zákona je naším 
úkolem koordinovat jednotlivé organizace, kte-
ré vstupují na pole pomoci obětem domácího 
násilí. Jde o azylové domy pro matky s dětmi, 
rodinné poradny, krizová centra, psychiatrické 
kliniky, orgány sociálně-právní ochrany dítěte, 
zkrátka všechny kolegy, kteří v určité fázi také 
pracují s obětí, aby dobře znali fenomén domá-
cího násilí a jasné postupy při ohrožení oběti. 
Pořádáme pravidelná pracovní setkání v jednot-
livých regionech Královéhradeckého kraje.

Máme také dohodu o spolupráci s Domo-
vem pro matky s dětmi v Hradci Králové. V pří-
padě krizové situace je v domově k dispozici kri-
zové lůžko pro ubytování oběti domácího násilí. 
Ale to je v případě opravdu vyhrocené situace, 
kdy hrozí, že se bude násilí opakovat, v případě 
ohrožení na životě, ohrožení dětí apod.

V Hradci Králové poskytuje návaz-
né služby intervenčního centra obětem
domácího násilí - sociálně práv-
ní poradenství, psychoterapii, krizovou
intervenci Poradna pro lidi v tís-
ni, která sídlí na stejné adrese. Tato
poradna poskytuje i další poraden-
ství v oblasti osobních, vztahových nebo
rodinných problémů. A právě provoz 
této poradny podpořil v uplynulém roce
také Isolit-Bravo, za což moc děkuje-
me. I díky vašemu daru mohla poradna
poskytovat pomoc těm, kteří ji nezbytně v krizo-

vé životní situaci potřebují.

Jana Karasová
a
Aneta Maclová

Kontakt:
Občanské sdružení SKP-CENTRUM
Intervenční centrum pro oběti domácího násilí
Bělehradská 513
530 09 Pardubice
Tel.: 774 755 744

Souhlas s názorem „obětí domácího násilí se 
obvykle stávají ‚puťky‘ nebo ‚bačkory‘, které 
si nechají vše líbit“.

Spíše souhlasí
48%

Určitě souhlasí
13%

Určitě nesouhlasí
12%

Spíše nesouhlasí
27%
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Stavební investice
Tomas makes acquintant with building invest-
ments

Rád bych Vám přiblížil plánované stavební 
akce nadcházejícího období, které se týká druhé 
poloviny tohoto roku. 

V první řadě se jedná o kompletní rekon-
strukci manipulačních ploch mezi objekty lisovny 
a prepregu. Tato plocha bude řešena s návaznos-
tí na skladovací plochu v areálu NT.
Práce na výše zmíněné opravě budou zahájeny 
na konci měsíce července a budou dále pokračo-
vat v měsíci srpnu, kdy budou ukončeny. Celkový 
rozsah stavebních prací bude prozatím 4700 m2 
komunikačních ploch, na kterých bude provede-
no frézování, celkové srovnání, vybudování od-
vodnění a následné překrytí novým asfaltovým 
kobercem.Celkový náklad  na obnovu ploch v 
areálu bude dosahovat výše 3,5 mil. Kč. Investice 
zajistí vyšší komfort při manipulaci a vylepší cel-
kový vzhled okolí naší fi rmy.

V následující etapě by měla na skladové 
ploše v NT vyrůst nová skladovací hala o celkové 

Informace o fi rmě

ploše 720 m2. Hala bude určena především na 
skladování a ochranu hmot před nepříznivými 
klimatickými vlivy. V této nové budově by mělo 
vzniknout zhruba 550 paletových míst, která by 
měla pokrýt výši naší potřeby. měla pokrýt výši 
naší potřeby. Dle hrubých odhadů by případná 
montáž probíhala během měsíce září či října. Vše 
záleží na rychlosti vyřízení a na získání veškerých 
potřebných povolení, kterých je dle nového 
stavebního zákona mnoho. Investice na zřízení 
nové skladové haly bude dosahovat částky 2,5 
mil. Kč.

Doufám, že vše bude probíhat hladce, 
bez zbytečných problémů. Jsem přesvědčen, 
že omluvíte případné komplikace při Vaší práci 
způsobené vlivem zvýšeného provozu v areálu 
fi rmy.

Pevně věřím, že výše citované investiční 
záměry usnadní a vylepší práci mnohým z nás.
                
Tomáš Pawera
Stavební technik

Výstava Rosmould 2007
Petr informs on Rosmould Exhibiton in Moscow

Ve dnech 13.-15. června se v Moskvě 
konala výstava Rosmould zaměřená na formy, 
nástroje a technologie s jejich výrobou spojené.  
Naše fi rma se účastnila této výstavy již podruhé 
a mohu říci, že v porovnání s loňským ročníkem 
byl ten letošní zhruba 3x větší co se týče jak vý-
stavní plochy tak i množství vystavovatelů. Těch 
bylo 165 a nejvíce jich bylo z Ruska – 94. Z České 
republiky se výstavy účastnily pouze dvě fi rmy 
– my a ještě jedna nástrojárna z Moravské Tře-
bové.

Vzhledem k rostoucímu množství zákaz-
níků z Ruska,  byla naše účast na této výstavě 
nutností a já doufám, že se nám na tomto teri-
toriu bude dařit v dalších měsících ještě více než 
doposud.

Ing.Petr Bodlák
vedoucí Marketing and Sales
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Comparison of wages in IB and in suroun-
dings

Milí přátelé,

po čase jsme se rozhodli aktua-
lizovat dříve otištěnou tabulku, která 
srovnává mzdy v naší společnosti s okolím. 
V poslední době jsme svědky růstu eko-
nomiky, který se projevuje i růstem mezd 
v našem regionu. Oslovili jsme neformálně 
vybrané společnosti z Letohradu, Vysoké-
ho Mýta, Lanškrouna a České Třebové.Po 
delším úsilí se podařilo složit obraz mezd 
u těchto prosperujících společností. Pro 
větší objektivitu výpočtu jsme vzali vždy 
nejnižší a nejvyšší uváděnou mzdu a pou-
žili průměr. Mzdová účtárna doplnila pro 
srovnání průměrnou výši příslušné mzdy 
v IB. Pro upřesnění doplňujeme, že se jed-
ná o hrubou mzdu a že údaje z oslovených 
společností jsou sice orientační, nicméně 
odpovídající realitě.

Martin Šlesingr
presonalista fi rmy
a
Helena Kŕivohlávková za MÚ

Kolik si vyděláváme my a kolik v okolí ?

Pracovní pozice Přibližná výše mzdy u zapracované-
ho pracovníka u prosperující společ-
nosti (hrubá mzda)

Mistr výroby - okolí 19.000 - 25.000 Kč                              Ø 22.000 Kč

Mistr výroby - IB                              Ø 35.900 Kč

Seřizovač strojů - okolí 15.000 - 18.000 Kč                              Ø 16.500 Kč

Seřizovač strojů - IB Ø 25.910 Kč

Skladník, expedient /řadový/ - okolí 14.000 - 16.000 Kč                              Ø 15.000 Kč

Skladník, expedient /řadový/ - IB Ø 18.309 Kč

Nástrojař ruční - okolí  15.000 - 20.000 Kč                             Ø 17.500 Kč

Nástrojař ruční - IB Ø 25.083 Kč

Nástrojař CNC /operátor/ - okolí  15.000 - 22.000 Kč                             Ø 18.500 Kč

Nástrojař CNC /operátor/ - IB Ø 24.280 Kč

Konstruktér / řadový/ - okolí  17.000 - 25.000 Kč                             Ø 21.000 Kč

Konstruktér / řadový/ - IB Ø 24.370 Kč

Údržba strojů /strojní - základní/ - okolí  14.000 - 18.000 Kč                             Ø 16.000 Kč

Údržba strojů /strojní - základní/ - IB Ø 21.725 Kč

Údržba strojů /elektro - základní/ - okolí  14.000 - 18.000 Kč                             Ø 16.000 Kč

Údržba strojů /elektro - základní/ - IB Ø 22.613 Kč

Kontrolor jakosti výroby /řadový/ - okolí  14.000 - 18.000 Kč                             Ø 16.000 Kč

Kontrolor jakosti výroby /řadový/ - IB Ø 20.284 Kč

Výrobní dělník strojní /základní/ - okolí  12.000 - 15.000 Kč                             Ø 13.500 Kč

Výrobní dělník strojní /základní/ - IB Ø 16.095 Kč

Montážní dělník /základní/ - okolí  12.000 - 15.000 Kč                             Ø 13.500 Kč

Montážní dělník /základní/ - IB Ø 15.724 Kč

Účetní / základní/ - okolí  16.000 Kč                                           Ø 16.000 Kč

Účetní / základní/ - IB Ø 21.065 Kč

Manažer se znalostí AJ nebo NJ - okolí
/ne vrcholový manažer/

 18.000 Kč - 30.000 Kč                        Ø 24.000 Kč

Manažer se znalostí AJ nebo NJ - IB
/ne vrcholový manažer/

Ø 41.254 Kč

Recepční - ostatní
/recepce s denní služnou/

 13.000 Kč - 15.000 Kč                        Ø 14.000 Kč

Recepční - IB
/recepce s denní služnou/

Ø 16.643 Kč

Uklizečka - okolí  12.000 Kč                                           Ø 12.000 Kč

Uklizečka - IB Ø 13.746 Kč

Srovnání mezd 2007
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Maruska´s visiting Aneta´s show

...četla jsem v novinách:  Měsíc po jejím 
vydání pokřtí zpěvačka Aneta Langerová svou 
druhou desku nesoucí název Dotyk. Stane se 
tak na koncertu, který se uskuteční 21. června v 
pražském Paláci Akropolis.

Tak jsme s mamkou vyrazily do Prahy. Ko-
lem osmé začal ten nářez... Drobná Aneta hrála 
a zpívala jak o život. Písničky známé i nové, ale 
všechny zpívala ...  srdcem.

Málokdo by si před rokem pomyslel, že 
dvacetiletá  Aneta vydá kvalitní autorskou des-
ku, která bude mít takový úspěch. Jmenuje se 
Dotyk a je pro tichou a uzavřenou Anetu, která 
je autorkou většiny písní, jak sama říká - otevře-
nou intimní zpovědí.  Prodalo se jí zatím na 30 
tisíc a Aneta přiznala, že až nyní, po vydání své 
druhé desky Dotyk, je spokojená. První album 
Spousta andělů, které mělo mezi fanoušky ob-
rovský úspěch, se jí prý moc nelíbilo.

Aneta své vystoupení v horkém zaplně-
ném sále plném propocených fanoušků zahájila 
písní Malá mořská víla, která rovněž otvírá její 
nové album.

„Máme dost práce, tak se do toho pustí-
me. Co vy na to?,“ přivítala publikum, které se 
postupně dočkalo všech písniček z Dotyku. Ane-
ta nezapomněla ani na hity z první desky,  jako 

Aneta Langerová - a já u toho bylaa já u toho byla

Spousta andělů, Nebe v loužích, Pár dů-
vodů a samozřejmě Vodu živou, při níž zpíval 
celý klub. Po každé písničce následoval bouřlivý 
aplaus, tekly i slzy dojetí.

Úspěch na otevřené scéně slavil také 
Anetin host - nevidomý chlapec Radim Vojtek,  
který dorazil zazpívat si s Anetou duet - charita-
tivní Píseň pro Světlušku.

Na podiu Anetu doprovodila čtyřčlenná 
kapela. Kromě jejího dlouhodobého spolupra-
covníka, kytaristy skrytého pod pseudonymem 
a.m.almela, jsou jejími členy baskytarista Martin 
Ledvina, bubeník Štěpán Smetáček  a  klávesista 
Jakub Zitko. Kmotry nové desky byli - Anetin 
bratr a manažer Nikola Langer, producent Jan P. 
Muchow a muzikant Michal Hrůza.

Album Dotek vyšlo s téměř tříletým odstu-
pem od debutu desky Spousta andělů /kterého 
se prodalo přes 120 tisíc/ a ihned po vydání se 
vyšplhalo do čela domácího žebříčku nejprodá-
vanějších desek. Dosud mu vévodí. Aneta od 
šéfa vydavatelství SONY BMG Zbyňka Knoblocha  
dostala během koncertu dvojnásobnou platino-
vou desku.

Skvělá show, úžasný zážitek.

Maruška Harcubová
Harrachov
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Žhavé grilování
Letní recepty

Simona´s Sommer recepies 

Je tu léto a s ním přichází i stále oblíbe-
nější grilování.
Padne víkend a určitě si každý někdy pozve pár 
přátel,aby se pochlubil novým grilem,krbem 
a hlavně těmi dobrotami,které se na nich dají 
vyčarovat.

Najdou se i tací,co grilování považují za 
nezdravý způsob přípravy jídla.Není to škoda, 
vždyť  
už jen ta atmosféra, ta je úžasná.

Proč toto píšu?Před pár lety se mi do ruky 
dostal tzv.lávový kamen.Podle mnoha odborní-
ků patří příprava jídel na lávovém kameni  k těm 
zdravějším.Jídlo si na něm uchovává svou vůni i 
chuť než příprava jídel nad otevřeným ohněm,-
do kterého odkapávají spousty oleje,který v ohni 
vzplane a Vy nestačíte dusit oheň.

Připravila jsem si pár osvědčených recep-
tů,ze kterých budou Vaši přátele nadšeni.

CHILLI KARBANÁTKY
1/2 KG mletého masa
chilli paprička 
špek
2 str. česneku
vejce(nemusí být)
sůl,pepř

strouhanka(aby drželo vše pohromadě)

Všechny přísady smícháme dohromady 
a necháme asi 1hod odležet v lednici.Necháme 
rozpálit lávový kámen,připravujeme placky kte-
ré smažíme(na sucho) do zlatova.Podáváme s 
pečivem,chlebem a česnekovým dresinkem který 
připravíme z:
1 kysaná smetana
1 sáček majonézy
česneku dle chuti(1 palice)
koření na americké bramrory

Pokud máte děti,tak ani na ně nesmíme  zapo-
menout, také rádi grilují,ale naše ostřejší jídla 
nejsou pro ně moc vhodná tak, tady něco máte:

KUŘECÍ ŠPÍZY S ZAZIKY
3 kuřecí řízky 
grilovací koření
špejle
Nakrájíme silne proužky,okořeníme a napichu-
jeme na špejli jako hada a smažíme jako u pře-
dešlého receptu.Podáváme s pečivem a zaziky 
dresinkem,který připravíme:
salátový okurek
kysaná smetana
zaziky koření
česnek
Okurku nastrouháme ,česnek pokrájíme na sla-
bé plátky,přidáme koření a vše smícháme .Podá-
váme chlazené.

Doufám,že Vás recepty zaujmou a Vaši přátelé 
budou odcházet s dobrou náladou,plným bři-
chem ze žhavého letního grilování.

DOBROU CHUŤ Vám přeji...
Turnerová Simona
sklad D3             
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Verka paints the beauties of  near-by Kralicky 
Sneznik massif

Jezdíte rádi na kole? Potom bych Vám 
chtěla doporučit krásný cyklistický výlet, sice 
s trochu obtížnějším stoupáním,ale odměnou 
Vám bude nádherný pohled přes údolí Horní  
Moravy na Králický Sněžník. Osobně mohu říci,-
že jsem byla překvapena,že cca 30km od Jablon-
ného n.O. se nachází takto odlišný ráz krajiny.

Výchozím bodem je Dolní Morava /lze 
dojet vlakem do Červeného Potoka nebo autem/
.Poté se vydat údolím Velké a Horní Moravy.Toto 
pozvolné stoupání se u Tvarožných děr/ krasová 
jeskyně-veřejnosti nepřístupná/ začne  zvedat. 
Projedeme národní přírodní rezervací Králický 
Sněžník kolem vrcholů Koňský hřbet,Uhlisko,-
Podbělka,Sviní hora a Souš /1224 m n.m/.Pro po-

Výlet pod Kralický snežník
Tip na cyklo výlet

rovnání Králický Sněžník měří 1423 m n.m..Po-
té nás čeká prudký sjezd do Skleného po staré 
vojenské cestě. Ve Vysokém Potoku se napojíme 
na silnici z Hanušovic a  po ní se vydáme zpět do 
Dolní Moravy. Zde mám vyzkoušenou místní piz-
zerii,kde můžete ochutnat  některou ze specialit 
nebo jen zajít na pivo.Celá trasa je dlouhá asi 42 
km /pokud se vydáte přímo z Jablonného,počí-
tejte s trochu delší cestou cca 90 km/.

Co vzít sebou? Kromě hezkého poča-
sí,dobré kolo,a třeba přítele,který se taky umí 
dívat okolo sebe.Určitě je na co.

Věra Kalousová
mzdová účtárna

Rozhledna na Křížové hoře
Tipy na výlety

Helena offers a beautiful place for a trip.

Dne 16.6. 2007 byla slavnostně vysvěcena 
a otevřena rozhledna  na Křížové hoře , vystu-
pující přímo nad Červenou Vodou. Křížová hora 
patří do Jeřábské vrchoviny a vypíná se do výšky 
735 metrů nad mořem. Výstup k rozhledně je 
značen z obce Šanov u Červené Vody
od kostela po žluté turistické značce,  okolo ov-
čína a posléze pokra-čuje lesem až k rozhledně. 
Výstup od kostela je dlouhý zhruba 2 km .

Rozhlednu tvoří otevřený ochoz zakonče-
ný oblou střechou a vy-hlídková věž vysoká 25 m 
obložená dřevem. Z rozhledny se otevírá kruho-
vý výhled do širokého okolí. Ze západní strany je 
vidět výběžek

Orlických hor se Suchým vrchem a Buko-
vou horou. Na severní straně zahlédneme Hedč-
ské kopce s částí Králického Sněžníku. Východní 
část dominuje Jeřáb s nadmořskou výškou 1003 
metry. Na jižní zvlněné krajině je vidět Zábřežská 
vrchovina s kopcem Lázkem.

Otevírací doba rozhledny je v červenci a 

srpnu každý den od 10 do 17 hodin. Zbytek roku 
pouze  o víkendech.

Z míst, které stojí za návštěvu je v okolí 
Křížové hory mnoho. Například můžeme navští-
vit Severomoravskou chatu vzdálenou 10 km od 
rozhledny, kde se můžeme občerstvit  v příjem-
ném prostředí.

Dále se můžeme vydat  na rozhlednu na 
Suchém vrchu, kam je možné z Křížové hory 
pokračovat po turistické značce přes Červenou 
Vodu. Nedaleko se též nachází městečko Králí-
ky s krásným městským mu-zeem. Nad městem 
z dálky září klášter na Hoře Matky Boží, odkud 
jsou pěkné rozhledy na Králický Sněžník, který 
může být cílem dalšího celodenního výletu.

Příjemný pobyt na výletech přeje

Černohousová Helena
mzdová účetní D3
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Perla Jižních Čech
Katerian paints the Pearl of South Bohemia 
– Cesky Krumlov

Vysoké teploty vzduchu nám připomně-
ly,že léto se k nám opět vrátilo a nápis v kalen-
dáři nám to potvrdil i ofi ciálně svým krásným 
a očekávaným nápisem „první letní den“.Tak 
hurá,je zde čas dovolených,odpočinku,relaxace 
a znovunabývání ztracených a ubývajících  sil do 
dalšího života.

Představu o naprosto dokonalé relaxaci 
má pochopitelně každý z nás jinou-někdo si do-
volenou nedovede představit bez šumu příboje 
ozářeného svitem dalmátského měsíce,někdo 
potřebuje zdolat pár třítisícovek a trošíčku si tím 
polechtat adrenalin a také je zde docela velké 
procento lidiček,kteří si uvědomují,jak krásně 
je u nás,kolik máme  udržovaných a nákladně 
opravovaných hradů a zámků,kolik nádherných 
a ve světě ceněných historických staveb ať už 
jednotlivých,nebo v celcích jako městské památ-
kové rezervace .A právě o jednom takovémto 
skvostu bych vám chtěla nyní napsat pár řádek 
a snad vás tím nasměrovat na jeden či více dnů 
během letošní,nebo některé z příštích vašich do-
volených.

Perla Jižních Čech,jak se také mému milo-
vanému městu říká , je pro mne o to cennější,že 
jsem se zde narodila,prožila dětství a pak každič-
ké celičké prázdniny od první třídy až do matu-
rity.Můžete mi proto věřit,že při našich toulkách 
městem ať už s dospělými či partou kamarádů,z 
nichž mnozí brigádničili na zámku jako průvodci 
jsme opravdu prolezli za ta léta každičkou sku-
linku ve městě,každičkou sklaní rozsedlinu pod 
hradem,všechny sklepní prostory do kterých se 
dalo dostat (dovedete si představit hradní skle-
pení ?.....) a každičkou půdu v tehdy zdevastova-
ných a zanedbaných domech v historickém cent-
ru (dnes už je potkat opravdu nemůžete).Tak to-
hle byla naše prázdninová dobrodružství.Pak šel 
ale život dál,my s kamarády jsme bohužel přešli 
z věku bezstarostného dětství do věku ustara-
ných dospělých a mým milovaným městem už se 
dovedu toulat pouze jako všichni ostatní turisté 
a návštěvníci.A právě o krásách dostupných ná-
vštěvníkům bych vám dnes chtěla napsat (už jste 
se lekli,že vás poženu například do tajné chodby 
v zámecké jízdárně,kam se musíte proplazit po 

28

břiše,že jo ?)

Myslím,že už většina z vás tím souslovím 
„Perla Jižních Čech“ pochopila,že mluvím o Čes-
kém Krumlově.

Procházka centrem tohoto jihočeského 
města je krásným zážitkem. Gotické a renesanč-
ní domy, velká renesanční radnice na svažujícím 
se náměstí, na které navazují úzké a křivolaké 
uličky, důstojné kláštery a kostely se do součas-
nosti zachovaly bez rušivých přestaveb a ve svém 
úhrnu představují skvost světového významu. 
Středu města vévodí svou polohou a velikostí 
chrám sv. Víta, cenná stavba české gotiky.

 Původní hrad založili před polovinou 13. 
století páni z Krumlova. Později vystavěl Petr 
z Rožmberka nový, tzv. Horní hrad.  Zámecké 
interiéry ještě doznaly v dalších dvou staletích 
řadu změn, ale krásné renesanční pokoje Viléma 
z Rožmberka ponechali další majitelé Krumlova 
v původním stavu.V době baroka obohatily celý 
areál nově přistavěné budovy, například mincov-
na a zámecké divadlo.

Krumlovský zámek je v Čechách druhý 
největší po Pražském hradě a dodnes vypovídá 
velmi názorně o své bohaté historii.

 Hrad a zámek v Českém Krumlově je 
přístupný z více směrů, pro jednoduchost jsem 
vybrala nejběžnější trasu od Červené brány na 
první nádvoří. Při stoupání směrem k věži míjí 
příchozí bývalou solnici, na opačné straně vlevo 
jsou budovy bývalých koníren. To již návštěvník 
přijde k mostu přes hradní příkop. V prostoru 
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pod mostem okázale ignorují veškerou pozor-
nost zvědavců dva až tři medvědi.(ta nejstarší 
medvědice se jmenuje stejně jako já-Kateřina).

Průchodem se poté dojde na nádvoří, 
náležícímu k tzv. Dolnímu hradu. Horní konec 
nádvoří uzavírá tzv. Máselnice, vedle ní vpravo 
je podlouhlá budova tzv. Nového purkrabství.  
Pěkná budova blízko věže je bývalou mincov-
nou knížat z Eggenbergu, nyní upravenou pro 
různé výstavy. Pokud vystoupíme na věž, udě-
láme dobře. Cesta po schodech nahoru není 
tak obtížná, jak se zdola jeví a z ochozu se nám 
naskytne velmi pěkný pohled na město.(my jsme 
kdysi v dávných dobách mého dětství museli na 
věž vyběhnout za trest,třeba,když někdo z nás 
mluvil sprostě,nebo přišel někam bezdůvodně 
pozdě a celá parta na něho musela v horkém 
letním vedru čekat…).

 Na purkrabství navazuje tzv. Máselnice, 
kolem které se projde průchodem do již těsnější-
ho nádvoří horního hradu. Jeho fasády zdobí re-
nesanční malby, které vytvořil kolem roku 1575 
Gabriel de Blonde. Ukazují alegorické a myto-
logické výjevy a osobnosti z řeckých a římských 
dějin. Z tohoto nádvoří se vydávají návštěvníci 
na některou z prohlídkových tras zámeckých in-
teriérů, které patří k nejhonosnějším v Čechách. 

Při prohlídce  obdivují návštěvníci tzv. Zla-
tý eggenberský vůz, který nechal zhotovit Jan 
Antonín Eggenberg v Římě roku 1638. Kníže v 
něm urazil poslední část cesty vedoucí ulicemi a 
náměstími v Římě k papeži Urbanovi VIII.
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Když už si budete vybírat prohlídkovou 
trasu,vyberte si tu,která zahrnuje i Maškarní sál, 
vynikající ukázku mistrovství architekta A. Alto-
monteho a především malíře Josefa Lederera, 
který stěny pokryl krásnými malbami. Na nich se 

baví i trochu předvádí aristokratická společnost, 
jsou zde scény ze soudobých italských a fran-
couzských komedií s jejich charakteristickými 
postavami.

Vaše kroky zamíří k poněkud níže postave-
nému nádvoří, ozdobeném rovněž renesančními 
malbami. Z něj se dalším průchodem dostanete 
na tzv. Plášťový most. Jeho výška a provedení na 
třech patrech mohutných pilířů ve  vás zanechá 
silný dojem, stejně jako malebný pohled řeku Vl-
tavu, obtékající centrum města, na které se snad 
nelze dosyta vynadívat.

 Kroky každého návštěvníka pak musí 
(věřte mi….) směřovat do zámecké zahrady. Je 
to procházka do kopce, ale vyplatí se. Zahra-
da zde existovala již za Viléma z Rožmberka 
(+1592), předchůdcem té dnešní byla asi o sto-
letí mladší zahrada knížete Jana Kristiána z Eg-
genbergu. Dnešní podoba zahrady vznikala za 
Schwarzenbergů, především úpravami terénu v 
období kolem roku 1750. Dominantou zahrady 
je kaskádová fontána s postavami vodních bož-
stev, dokončená roku 1765.

Skryto uprostřed zámecké zahrady je  
otáčivé hlediště, ze kterého diváci v letních ve-
čerech sledují divadelní představení. Hraje se při 
umělém osvětlení, které ještě umocňuje půvab 
přilehlého okolí.Věřte mi,že pokud  sami nepro-
žijete zážitek,kdy sedíte  v přírodě v hledišti,k-
teré se s vámi otáčí podle toho na které  straně 
zrovna herci předvádějí další dějství,to vše ve 
tmě  uprostřed teplého letního večera,nikdy ne-
pochopíte,proč je o vstupenky (ne právě levné) 
na toto představení tak obrovský zájem a proč 
se návštěvníci každoročně vrací,aby tentokrát 
zhlédli další pohádku,komedii,či snad tragedii.

Pokud je nám štěstěna nakloněna (nebo 
si to dříve objednáme), můžeme se ještě před 
prohlídkou města podívat do zámeckého ba-
rokního divadla.  Kompletně zachovaný barokní 
divadelní fond s jevištní technikou, kulisami a 
dokonce i s bohatou archivní dokumentací ba-
rokního repertoáru je od tohoto místa nejblíže 
ve švédském Stockholmu. Tamní prostředí však 
nemá podmanivost města na jihu Čech s jeho re-
nesanční a barokní podobou, pozdějšími zásahy 
téměř nenarušenou.

Tak jsme spolu úspěšně  prošli to nejkrás-
nější město na světě a  pak již jdeme posedět 
do některé z malých zahradních restaurací,či se 
ukrýt před žhavým letním sluncem do některé 
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z desítek stylových restaurací,občerstvoven,-
kavárniček,hospůdek,selských či cikánských ji-
zeb,barů,koníren a maštalí.

Až budete z Krumlova odjíždět, 
otočte se a zamávejte mu i za mě !

Kateřina Liberdová,
Manažerka prodeje Lisovny

Sport
Jablonský OPEN - 3. ročník
Rene  informs on Jablonne Cup

Již tradičně proběhne koncem srpna 
tenisový turnaj neregistrovaných hráčů. Jedná 
se o turnaj jednotlivců i deblistů. Turnaj je ne-
dílnou součástí tradiční Jablonské poutě. Letos 
tato událost proběhne 25. a 26. srpna. Jedná se 
o dvoudenní turnaj, protože k dispozici máme 
pouze dva kvalitní antukové kurty. V rezervě je 
i třetí antukové hřiště, ale to je bohužel „volej-
balové”, a tak je zde možno, v případě nouze, 
odehrát pouze skupiny. Loni se turnaje zúčastni-
lo rekordních 24 příznivců tohoto bílého sportu. 
Akce proběhne ve skupinách, kde se utká každý 
s každým. Počet gamů se upřesní podle počtu 
startujících. Potom ti nejlepší postoupí do klasic-
kého pavouka. Tam už se rozhodne, kdo postou-
pí do nedělního fi nále. Čtyřhry začínají v sobotu 
odpoledne, ihned po odehrání základních sku-
pin dvojic. Celý turnaj je sponzorován několika 
drobnými sponzory. Hlavním sponzorem již tra-
dičně bývá Isolit-Bravo, spol. s r.o. Hrát se bude 
o hodnotné ceny. Vítězové si odvezou krásné 
poháry. V loňském roce ve dvouhrách zvítězil 
p. Maršalík z Lanškrouna. Turnaj ve čtyřhrách 
vyhrála místní dvojice Kulhavý, Baláž. Jen pro 
zajímavost nejstaršímu účastníkovi bylo 63 let. 
Tento hráč nakonec skončil po tvrdém boji na 
čtvrtém místě. Naopak nejmladším hráčům bylo 
14 let a ani oni,  jak by každý předpokládal, ne-
skončili na posledních příčkách. Užijte si krásné 
léto, především pak dovolené, kde se odreaguje-
te od každodenních pracovních povinností a na 
konci srpna na viděnou. 

Nezapomeňte pilně trénovat a naladit 

tak formu na blížící se sportovní akci. 
Turnaj proběhne 25. – 26. srpna. Sraz 

hráčů bude na kurtu u koupaliště. Prezentace 
proběhne od 8:00-8:45 hod. Start nejdéle kolem 
9 hod. 

Hrát se bude u koupaliště a na nově zre-
konstruovaném hřišti U Lipek.

 Srdečně zveme všechny příznivce ať už 
v roli hráčů nebo diváků. 

Na letošní rok chystáme překvapení. Zú-
častní se i jedna žena, která by mohla hrát o 
nejvyšší příčky. 

René Kulhavý
ŘKJ D2 
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Sportovní den 2007
Sporting Day 2007

V sobotu 9.6. proběhl na stadionu v Jab-
lonném nad Orlicí již sedmý ročník Sportovní-
ho dne fi rmy. Celkem se této akce zúčastnilo 
175 registrovaných soutěžících.  Soutěžilo se 
v disciplínách jak tradičních pro tuto akci, tak i 
netradičních. Z těch tradičních to byl – turnaj ve 
fotbale, skok do dálky, běh na 400 m, vrh koulí, 
střelba ze vzduchovek. K těm netradičním patři-
la lukostřelba a pětiboj na téma: „Škola – základ 
života“.  Pro nejmenší děti byly připraveny zá-
bavné hry.

Myslím si, že se akce celkem vydařila, po-
časí nám opět přálo.

Chtěl bych touto cestou ještě jednou 
poděkovat všem pořadatelům, kteří se podíleli 
na organizaci Sportovního dne, a naší fi rmě za 
fi nanční zajištění a poskytnutí hodnotných cen.

Ing.Petr Bodlák

ABK Bravo informuje
Information on success of ABK Bravo Runner 
Club

Dne 09.06.07 se v rámci Českého poháru 
uskutečnil závod v běhu do vrchu Rokytnice nad 
Jizerou – Dvoračky, který byl zároveň kvalifi kací 
na mistrovství Evropy v běhu do vrchu, jenž se 
bude konat letos ve Francii. Kvalifi kace se zú-
častnil také závodník ABK – BRAVO Jablonné 
nad Orlicí Pavel Hrdina, jenž v kategorii juniorů 
se umístil na 4. místě a tím se kvalifi koval na ten-
to šampionát. Je to další velký úspěch malého 
běžeckého klubu, který ve velmi skromných pod-
mínkách vyvíjí svou úspěšnou sportovní činnost.

ABK informuje

Malý atleti začínají
Mojmir informs on ABK Bravo endeavour 
amongst the youngests

Dne 26.06.07 uspořádal atletický běžecký 
klub ABK – BRAVO Jablonné nad Orlicí, další roč-
ník atletického trojboje pro děti z mateřských 
škol v Jablonném. Trojboj se skládal ze skoku 
dalekém, hodu kriketovým míčkem a během 
na 50 m.  Počasí této sportovní akci přálo, děti 
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soutěžily s velkým elánem, byli zde také některé 
velmi hodnotné výsledky předškolních dětí. Na 
závěr sportovní akce byli odměněny diplomy, 
balíčky se sladkostmi a obě školy dostali hračky 
pro ty nejmenší. Poděkování patří všem, kteří 
tuto zdárnou akci podpořily, odměnou pořa-
datelům byli rozradostněné tváře všech dětí a 
o to především šlo Poděkování patří také paním 
učitelkám.

Za pořadatelé Vojmír Dobšíček ABK-BRAVO Jab-
lonné nad Orlicí

32

Pozvánka
Invitation

Dne 16.09.07 se uskuteční další ročník 
silničního běhu do vrchu Jablonné nad Orlicí 
– Jamné nad Orlicí, závod je součástí Českého 
poháru – Saucony běhy do vrchu  a Iscarex Cupu 
běhu v Orlickém regionu. Součástí tohoto závo-
du bude také lidový běh “buď fi t“ pro všechny a 
podle fi nančních prostředků také běh pro před-
školní děti. Tímto Vás všechny srdečně zveme se 
podívat na tento závod a vytvořit dobrou atmo-
sféru tomuto závodu.

Zbliżają się wa-
kacje i wymarzony ur-
lop. Prognozy pogody 
na lato zapowiadają 
się fantastycznie, więc 
tylko zostaje nam pa-
kować walizki. 

Wakacje - prázdniny...

Obecnie mamy wiele ofert biur podróży. 
Cała Europa zaprasza nas do siebie. Decyzja  nie 
jest łatwa, przy tak bogatym wyborze: Grecja, 
Tunezja, Egipt, Chorwacja itd.

Każde miejsce jest równie piękne i egzo-
tyczne.

Za pořadatele ředitel závodu Vojmír Dobšíček, 
předseda  a trenér  ABK – BRAVO Jablonné nad 
Orlicí.

Oferty last minute kusza niższą ceną. Nie 
wszyscy jednak lubią taką formę wypoczynku. 
Jednym bardziej podoba się leżenie na plaży, 
inni wolą zwiedzać, a jeszcze inni czynnie 
spędzą czas między innymi: jeżdżą na rowerze 
, wędkują, lub po prostu wędrują po górskich 
szlakach. Są jednak ludzie którzy z roznych pr-
zyczyn wybierają jednak wakacje w domu. Nie 
oznacza to ze trzeba przesiedzieć ten czas przed 
telewizorem.

Mieszkamy w przepięknym regionie. 
Zjeżdżają tu turyści z całego kraju. Ciekawym 
miejscem, które na prawde warto odwiedzić jest 
zalew nad pastwinami.
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Zapora Pastwiny (Pastviny)

Basen wodny na wschód od Żamberka. 
Został wybudowany w latach 1932-38 na rzece 
Dzikiej Orlicy w wysokości 469 m n.p.m. Jezio-
ro zaporne wynosi około 7 km długości i jego 
powierzchnia osiąga 110 ha. Tama z elektrow-
nią wodną o wysokości 43 m. Około 1 km pod 
główną tamą znajduje się basen wyrównawczy. 
Podczas budowy pierwotny żelazny most nad 
lewym brzegiem jeziora, został zastąpiony 25 
m wysokim mostem betonowym z 2 łukami. Na 
brzegach basenu wodnego znajduje się szereg 
chat wypoczynkowych oraz miejsc do rozbicia 
namiotu czy kąpieli.

Gdziekolwiek spędzimy tegoroczne wa-
kacje najważniejsze byśmy wypoczęli i z wielkim 
zapałem wrócili do pracy.

Basia Manecka
D3

Poděkování
Ing. Kvido Štěpánek
reditel fi rmy

Jablonné nad Orlicí

Chtěli bychom touto formou poděkovat 
za poskytování levných a velmi chutných obědů, 
které od Vaší fi rmy odebíráme prostřednictvím 
PS služby. Vaši zaměstnanci jsou k nám velmi 
milý a ochotný veškeré naše požadvaky ochotně 
splnit.

Dobrý den pane řediteli, 
byla jsem dnes velmi spokojená s ochotou 

pracovníka Vaší podnikové prodejny, přímo v zá-
vodě Isolit - Bravo, v Jablonném nad Orlicí. 

O prázdninách jsme si ve Vaší podnikové 
prodejně zakoupili osobní digitální váhu. Při za-
souvání pod skříňku jsem ulomila jednu nožičku 
váhy. Po půl roce jsme opět jeli na návštěvu k 
rodině, do Orlických hor, vzala jsem tedy váhu 
sebou, že jí nechám opravit přímo u odborníků 
a dnes ráno navštívila Vaší prodejnu. Jelikož to 
máme do místa bydliště 200 kilometrů, ptala 
jsem se, jestli by opravenou váhu poslali poštou, 
pan byl ochotný a řekl mi, že by to stálo 80,-Kč, 
což by nevadilo, ale já si říkala, jestli se házením 
balíku váha nepoškodí....potom jsem uvažovala, 
že váhu vyzvedne tchán, který to má k Vám 25 
kilometrů a předá nám ji až přijedeme v letním 
měsících. 

Nakonec jsem se pana zeptala, jestli by 
se nedala váha opravit „na počkání“, jelikož 

Spokojený zákazník

Spokojení strávníci:

vlak zpět nám jel za hodinu. Opravdu nám váhu 
opravil na počkání, za což moc děkuji a po veli-
konocích si ji odvezeme funkční domů. 

Není to první kladná zkušenost s Vašimi 
zaměstnanci, už to je několik let zpět, co jsme 
zakoupili fritovací hrnec Vaší fi rmy a už po zá-
ruce se nám začal loupat tefl on, paní v elektru 
(v Ostravě), nám poradila, ať hrnec pošleme 
do Vašeho podniku na opravu. Hrnec se nám 
poštou tehdy vrátil znovu potažený tefl onovým 
povrchem, ve velice krátké době a tato oprava 
byla provedena zdarma, platila jsem jen poštov-
né. Fritovací hrnec nám slouží mnoho let. Není, 
co dodat. Přeji mnoho spokojených zákazníků, 
jako jsme my. 

Máme několik výrobků Vaší fi rmy, nejen 
fritovací hrnec a osobní váhu, ale také vysavač, 
rychlovarnou konvici, sedvičovač a jsme moc 
spokojení. Vím, že až se mi náhodou některý 
výrobek pokazí, nemusím hledat servis a platit 
mnoho korun za náhradní díly, jako je tomu u 
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Tiráž:

Tento časopis vydává fi rma Isolit-BRAVO pro své zaměstnance 
a jejich rodiné příslušníky. Distribuce probíhá zdarma uvnitř 

výrobního závodu. Do občasníku může přispět kdokoli ze za-
městnanců a na jakékoli téma. Vedení fi rmy si vyhrazuje právo 
odmítnout články, které odporují dobrým mravům, zákonům 
ČR nebo poškozují pověst fi rmy. Příspěvky předávejte nejlépe 
v digitální formě pomocí mailu na adresu sales3@isolit-bra-

vo.cz. Pracovníci, kteří nemají přístup k počítači, mohou ode-
vzdat příspěvek i v ručně psané podobě. 

 
Tisk:

Tisk AS, s.r.o., Hradecká 597, 551 38 Jaroměř
Grafi cká úprava: 

Voslař Libor
www.tiskas.cz

Už kdysi jsem napsal, že velmi rád čtu 
isoliťácký Občasník. Tentokrát jsem poslední dvě 
loňská   čísla (speciál sociálně personální a vá-
noční) četl až na jaře. Ony na mne rády počkaly. 
Navíc články Ing. Kvido Štěpánka (a i některých 
dalších) s tématikou historickou a estetickou 
jsou nadčasové, a tak takovéto posečkání jim 
neublíží. V článku „Velmi vysoká hra“ říká Ing. 
Štěpánek, že na tomto světě se na prvním místě 
hraje o duše a ne o peníze. Souhlasím s přítelem 
Štěpánkem a tak mě to navedlo na následující 
úvahu:

My, lidé sice nevíme proč tu na tomto svě-
tě jsme a jak náš čas co nejsmysluplněji po všech 
stránkách využít. Jediné co víme je, kam všichni 
nakonec dojdeme. Otázkou může být po jaké 
cestě a jak usilovně máme jít. Člověk přemýšlivý 
„homo sapiens“ by měl jít po cestě osobního du-
chovního rozvoje. Nezáleží na tom jak rychle se 
mu daří posouvat se kupředu a kam až dojde. To 
je vysoce individuální (každý se narodil s jinými 
schopnostmi). Avšak měl by neustále o to usilo-
vat. Je to cesta „nevyšlapaná“, jak praví reno-
movaný americký psychiatr a dále říká že nikdy 
nekončí. Být na této cestě stojí hodně duševní 
námahy a často to i bolí. Není ani příjemné když 
se člověk ohlédne zpět a uvědomí si některé své 
dřívější výroky a jednání, která se mu tenkrát 
zdála veselá a bezstarostná, a teď s novým už 
pohledem se za ně třeba i stydí. Má ale díky po-
sunu na své duchovní cestě i odvahu k tomu, aby 
to přiznal sobě a třeba i dalším lidem. Takovým 
příkladem může být třeba setkání se spolužáky 
z gymnázia po mnoha letech. Hodně jich totiž 
zůstalo na duševní úrovni stejné jakou měli teh-
dy. A tady si člověk může uvědomovat, že tehdy 
také takový byl a v duchu se tomu velice divit, že 
to bylo vůbec možné.

 Tento úvod byl k tomu, abych na-
vázal textem který se chystám dát i svým dvěma 
synům. Možná jim aspoň trochu pomůže k pře-
mýšlení o jejich životní duchovní cestě. Možná se 

Pozdrav čtenářům Občasníku

zahraničních výrobků......obratím se zase ráda na 
Váš podnik, kde mi odborně opravíte výrobek.

Moc děkuji,
Jarmila Konečná
Ostrava 

i mezi čtenáři Občasníku najde některý, kterého 
osloví a vybídne jej k přemýšlení o sobě samém. 

Přeji hodně zdaru!     

MUDr. Jaromír Kratochvíl
Domov OLGA, Blansko

Poznámka editora: článek „Dopis synovi“ je na 
stránce č.14
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