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Tancující slon

Ú v o d n í k

IB - Dancing Elephant

Tahle představa se může zdát za vlasy přitažená, ale 
dopředu ohlásím výsledek: My ji zvládneme! Nemáme 
totiž na výběr. Naučíme slona naší firmy tancovat! 

V rozvoji každé lidské osobnosti lze použít dvě pro-
tichůdné teorie:

A. Je nutné se specializovat stále více a více, proto-
že jenom tak budeme dobří a postupně nejlepší.Tak 
vznikli sovětští stavební inženýři – specialisté na do-
pravní stavby- zatáčky vlevo a jiní na zatáčky vpravo. 
Dnes skutečně existují lékaři - specialisté na krevní 
oběh dolní končetiny od kotníku po koleno. Pro další 
příklady chodit daleko netřeba.

B. Je nutné obsáhnout co největší portfolio činností, 
protože něco vždycky půjde. Úspěšnost tohoto systé-
mu nejlépe vystihuje přísloví „Devatero řemesel a de-
sátá žebrota“.

Domnívám se, že pravda je, jako většinou, někde 
uprostřed: Umět mnohé dobře a jedno nejlépe.

Podobně je tomu i s firmami. Tam je to navíc lehčí v 
tom smyslu, že o různé činnosti a dovednosti se může 
podělit velké množství spolupracovníků. Tak například: 
Na začátku devadesátých let mě kontaktovalo více zá-
jemců o servisní provozování naší firemní jídelny. Na-
bídkám jsem odolal a myslím, že jsme neprohloupili. 
Byli bychom dnes kvalitou jídel zřejmě níž a cenami 
jistě výš. To, že stravování provozujeme sami, nám žád-
né starosti nepřidělalo - spíš naopak. Radost a potěše-
ní. Tuhle zřejmě dobrou zásadu jsme, ale nedodrželi                                                    
ve vlastní výrobě.

Tak například, příliš jsme se specializovali na výrobu 
kuchyňských přístrojů. Stačí pak záplava Číňanů, po-
sedlých touhou vyrábět, k tomu krize v automobilo-
vém průmyslu a „o zábavu“ máme postaráno. 

Příliš jsme ponechali pomocná střediska, aby praco-
vala pouze pro vlastní firmu. To je dosti zásadní chyba, 
protože tím ztrácejí pojem, jak náročné je si vydělávat 
venku. Žijí si jako v bavlnce – ve vlastní firmě si přece 
vždy prosadí svou.

Jako reakci na současný stav trhu a naše postavení    

na něm jsme vyhlásili na rok 2009 akci Tancující slon. 
Naučíme slona tancovat! Co to znamená v praxi?

1. Základní výroba.
Smiřme se s tím, že některé výrobní obory Číňanům 

neodolají, i kdybychom pracovali zadarmo. Nemá smy-
sl tlouct na dveře zevnitř zazděné. Musíme:

- hledat nové „číněvzdorné“ výrobní obory 
- napřít mozky a ručičky (aby rádo opakované úsloví 

o zlatých českých nebyly jenom kecy) a vymyslet aspoň  
pro menší část našeho obratu vlastní číněodolné výrob-
ky.

- vážit si každého zákazníka stávajícího i potenciál-
ního maximálně a denně činit naprosté maximum pro 
jeho získání nebo udržení a spokojenost

2. Nástrojárna
Neférové dampingové čínské smršti (dostávám asi 3-4 

nabídky nových čínských nástrojáren denně, kde slibu-
jí, že udělají všechno, za třetinu až polovinu evropské 
ceny a hned) lze čelit jen Maximální Kvalitou, Absolut-
ním dodržováním smluvených termínů, Maximálně zu-
žitkovanými a do konstrukce forem vloženými našimi  
dlouholetými zkušenostmi. Totéž platí o našem špič-
kovém technologickém vybavení. Dále otvírat našim 
zákazníkům oči: Podívejte se, naše cena byla sice X a 
čínská  0,75 X. Pak jste dali ale tolik za opakované cesty 
do Číny, tolik za DHL dopravy, tolik za adaptaci forem 
na evropské poměry (rozuměj za perfektní dokončení 
v evropské nástrojárně). Celkem jste nakonec zaplatili 
1,1 X.  Když formy nebudou bezvadně fungovat, Číňan 
je daleko. Nebude náhodou příště lepší objednat for-
my u nás?!

Snad je přesvědčíme k tomu, ale musíme bezchybně 
plnit body a) až d) a navíc pracovat stále produktivněji.
Hodinaření totiž nikdo platit nehodlá – zákazník ani 
my. Je to náročné, ale pro Nástrojárnu neznám jinou 
cestu.

3. Pomocné provozy.
Pomocné činnosti (Kuchyň, Strojní / Elektro a Sta-
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Co nám vlastně chybí?

Ú v o d n í k

P r á c e

What about exactly us? 

Na tuto otázku mnozí z nás odpovídají různě, ale vět-
šinou to jsou odpovědi typu: „Peníze, více štěstí, nové 
auto ( to souvisí s penězi ), lepší a nebo hezčí ( záleží na 
tom, jak to kdo míní) partner či partnerka. Ale nikdy 
jsem neslyšel odpověď: „Více aktivity, více snahy, více 
nápadů, větší zapálení pro věc. Míním tím samozřej-
mě v práci. Doma, to jsme aktivní tak, že by se naši 
nadřízení v práci nestačili divit, co všechno dokážeme 
vymyslet, zajistit, sehnat, obvolat, koupit, prodat, atd. 

  Tak proč tuto „domácí aktivitu“ nedokážeme pře-
nést do práce? Vždyť nás přeci živí, a pokud tam něco 
vymyslím, prodám, nakoupím levněji, vyrobím rychleji, 
vyrobím lépe, …….. tak mám přeci větší šanci, že firma 
bude mít více zakázek, bude ziskovější a budu mít více 
peněz. 

Bohužel realita je trochu jiná. Málo je lidí aktivních, 
kteří přinášejí vlastní nápady, kteří chtějí prostě posu-
nout věci dopředu, třeba jenom tím, že se sami nabíd-
nout a udělají bez připomínání ještě něco navíc, sami 
se iniciativně chopí úkolu, který je potřeba vyřešit. Ni-
kde není přece psáno, že každý musí vynalézt „Perpe-
tum mobile“.

Pak jsou lidé, kteří čekají na zadání úkolů, ty sice splní, 
ale není vidět žádná snaha si práci urychlit, zproduktiv-
nit. Zde často platí, ať je zadaných úkolů méně nebo 
více, vždy zaberou celou pracovní dobu. Ale navrhnout 
něco nového, to raději ne, protože by to mohlo zna-
menat další úkol.

A je také třetí skupina lidí, kteří úkoly plní s větším či 
menším upomínáním a nebo také ne, na zadání nových 
úkolů reagují odmítavě a s komentářem, který zní:  „To 
se nedá stihnout, mám spoustu jiných úkolů.“ a nebo 
ještě horší variantou: „To neumím, nevím jak na to, to 
musí udělat někdo jiný.“

vební údržby, Účtárna, Servis, Doprava, Skladování), - 
musí vyrazit do světa. Jako úkol mají do poloviny roku 
2010 prodávat 50% své činnosti externím zákazníkům. 
A znovu - Bude to náročné, ale neznám jinou cestu.  
Ostatně, myslím-li si o sobě, že jsem výborný elektri-
kář, zámečník, kuchařka, řidič, účetní – pak musím být 
schopen to také dokázat zakázkami na mou práci, zís-
kanými z trhu.

Všechno zlé je na něco dobré! -  říká staré české pří-
sloví. I současná hospodářská krize je na mnohé dob-
rá. Celospolečenská zpupnost, neúcta k poctivé práci, 
k tradičním hodnotám našich předků, totální inflace 
vzdělání, přemrštěná svoboda, přehnané individuální 
nároky, zadlužování budoucnosti stylem „po nás po-

topa“, neustálé stížnosti a blbá nálada, fackování uči-
telů dětmi – prostě společnost a svět doslova naruby – 
nemohla tímto způsobem, uzná každý soudný člověk, 
dále pokračovat. Zastavení, zamyšlení, přehodnocení a 
katarze se staly naprostou nezbytností. Per aspera ad 
astra! Přes překážky ke hvězdám – říkali staří Římané. 
Teď jen, abychom krize dokázali využít k poučení a 
zlepšení našich životů a aby nebyla tak prudká, že by 
se nám – lyžařsky řečeno – rozjely nohy a naprali jsme 
to do stromu.

Ing.Kvido Štěpánek
ředitel firmy

  Teď  si každý odpovězme na otázku, do které skupi-
ny, ze tří výše uvedených, patříme.

Uvedu zde příklad, který, ve své podstatě, souvisí s 
výše uvedeným a který nám názorně ukazuje, že když 
dva dělají totéž, není to vždy totéž. 

Pro divizi D5 dovážíme pod naší značkou některé spo-
třebiče z Číny. Postup je takový, že čínský dodavatel vy-
robí zásilku ( např. 2000 ks konvic ) a chce ji naložit do 
kontejneru. Samozřejmě dodavateli důvěřujeme, nic-
méně si ho ještě prověřujeme tím, že mu do firmy před 
naložením zboží pošleme inspektory, které si v Číně 
najímáme.Úkolem inspektorů je zkontrolovat zboží 
jak po stránce kvalitativní tak i kvantitativní. Jedná se 
v podstatě o další druh výstupní kontroly. Jednu dělá 
dodavatel a druhou pro jistotu námi placený inspektor. 
Výsledkem jeho práce je report, který nám zašle a na 
jeho základě my necháme zásilku naložit a nebo ji do-
davatel musí přepracovat. Když zásilka přijde do naší 
firmy, provede ŘKJ na divizi Montáž její vstupní kont-
rolu. Výsledkem této kontroly je opět report.

  No nyní se konečně dostáváme k jádru věci – k repor-
tu a jeho kvalitě. Z Číny mi přijde  pěkný anglicky psa-
ný report včetně zřetelných fotek, vše na první pohled 
přehledné, jasné, není potřeba se dále vyptávat. Jak se 
říká, má to úroveň.

Z ŘKJ D3 mi přijde jedna stránka, fotky nejsou sou-
částí reportu, ale jsou zvlášť, jejich kvalita je špatná ( 
někdy ani není vidět, co se vlastně fotilo ), komentář 
k fotkám je nejasný. Tady je možno pouze říci: „Má to 
taky úroveň, ale špatnou“. 

Nechápejte to, že jsem se nyní zaměřil na ŘKJ, to vů-
bec není pravda. Použil jsem to pouze jako jeden z 
příkladů, kterých každý z nás najde na svém pracovišti 
hned několik, a které souvisí s naší aktivitou a chutí 
dělat či nedělat věci lépe.

Do nového roku Vám všem přeji hodně zdraví a štěstí, 
ale také, aby Vám nechyběla ta výše zmíněná aktivita. 
A naši firmě přeji, aby většina spolupracovníků přešla 
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P r á c e
a patřila do té skupiny první – nápadité, aby minimum 
spolupracovníků bylo ve skupině druhé a ta třetí sku-
pina, aby se zde nevyskytovala. Pak, si myslím, nemusí-
me mít žádný strach ani ze současné a médii neustále 

Adventure while recovery of debts.

Chtěl bych se s Vámi podělit o několik zkušeností při 
placení faktur našimi zákazníky. Isolit-Bravo obchoduje 
s několika skupinami zákazníků s rozdílnými způsoby 
placení/neplacení. Platební podmínky jsou většinou 30 
dní netto, 60 i 90 dní netto, dle uzavřené dohody.

První skupinou jsou tzv. „hodní“ zákazníci, kteří jsou 
spolehliví, platí  vždy včas a v plné výši. S takovými není 
žádný problém, v případě nejasností nám sami zavolají 
a snaží se předejít případným nedorozuměním. 

Druhou skupinu tvoří odběratelé, kteří nepřikládají 
včasnému placení faktur velkou důležitost. Považují 
nás pouze za dodavatele, tj. vyřídí nejprve ty nejdůle-
žitější pohledávky, a pak teprve zaplatí nám; musíme 
se jim často připomínat. Těchto zákazníků je nejvíce.

Bohužel, existují i tací, jež faktury soustavně a záměr-
ně neplatí. Jedná se většinou o velké firmy využívající 
svého dominantního postavení na trhu. Pro Isolit-Bra-
vo jsou však důležité, jelikož mají mnoho zajímavých 
zakázek. Vymáhání peněz od těchto zákazníků často 
trvá i několik měsíců a je velmi vyčerpávající. Například 
nedávno jsme s jistou německou firmou řešili vyrovnání 
pohledávek - dlužili nám totiž platbu několika faktur. Z 
toho důvodu dva zástupci naší firmy odjeli do Němec-
ka s touto firmou jednat a domluvit se na uzavření do-
hody o placení. Po čtyřhodinovém jednání byla doho-
da uzavřena a z obou stran podepsána. Zboží jim bylo 
dodáno, ale…. zákazníkovi se stále platit nechtělo, i 
přes podepsanou dohodu, že uvedené faktury zaplatí 

Lucka remebers her early days in IB

Studovala jsem VOŠ v České Třebové. Celých šest se-
mestrů bylo zaměřeno pouze na teorii bez praxe. Sed-
mý, a tím i poslední semester, měl být pouze v rámci 
praxe. Hlavním cílem bylo získat co nejvíce informací k 
diplomové práci. Na tento semestr jsme se všichni těšili 
už od prvního ročníku s naivní myšlenkou čtyřměsíční-
ho poflakování.

Když přišlo období pro vybrání firmy pro tuto čtyřmě-
síční praxi, bylo rozhodnuto. Celé tři roky jezdil vlak, 
který mě vozil do školy přes Jablonné nad Orlicí ,a mě 
vždy zajímalo, jak to asi v tom Isolitu vypadá. Určitá má  
představa byla díky mamce, která zde už několik let 
pracuje, a díky časopisu Občasník, který se mi pravidel-
ně dostával do rukou. Neváhala jsem a šla si praxi do 
Isolitu zařídit. Nebyl problem -  a já se těšila po mnoha 
letech na září.  

„propírané“ ekonomické krize.

Ing.Petr Bodlák
Vedoucí SAM

Dobrodružství při vymáhání pohledávek

Moje cesto do firmy Isolit - Bravo, spol s r.o.

v určeném termínu a v plné výši. Tato nepříjemnost se 
táhla další 2 měsíce, až vygradovala k zastavení jiných 
projektů pro tuto firmu. Teprve zastavení výroby je při-
mělo zaplatit!  

Isolit-Bravo má velice pestrou paletu zákazníků se zá-
jmem o formy, plastové díly, kovy, podsestavy a kom-
pletní výrobky, popřípadě kombinaci těchto skupin. 
Všichni jsou pro Isolit-Bravo důležití, a to i zákazníci 
patřící do skupiny záměrných neplatičů. Pravdou však 
zůstává, že základem dobré spolupráce je poctivé vy-
rovnání. Vždyť pořádek dělá přátele!

Pavel Marek
zahraniční obchod

Pod ,,ochranná křídla” si mě vzal pan Šlesinger, jeli-
kož téma mé diplomové práce se týkalo personalisti-
ky. Mých prvních 14 dní probíhalo ve finanční účtárně. 
Bylo mi řečeno, že tam jsou jen samé sympatické dámy 
a se vším mě hravě seznámí. Bylo to pravdou a za to 
jim patří můj dík. Další působení mé praxe bylo tedy 
na zmiňovaném personálním oddělení. Postupně jsem 
poznávala prostředí firmy, její zaměstnance, zasvě-
covala se do problematiky personálního oddělení a v 
neposlední řadě získávala informace k své  diplomové 
práci.

Týden za týdnem ubíhal a já si uvědomovala, že ze 
všeho toho zůstane pouze  diplomová práce. Přiznám 
se, bylo mi z toho trochu smutno…

Jednoho dne za mnou přišel pan Ing. Bodlák s nabíd-
kou zaměstnání hned po absolutoriu. Trochu mě to za-
skočilo, ale kývla jsem. 

Absolutorium proběhlo úspěšně a já byla od 1.2. 2008 
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Move Europe IB runner up in National round and go 
to EU

Před časem jsme na stránkách Občasníku informova-
li o přihlášce naší společnosti do celoevropské soutěže 
Move Europe – Evropa v pohybu. Podstatou této sou-
těže je dlouhodobé plnění přísných požadavků na péči 
o zdraví a rozvoj zaměstnanců, zlepšování a transfera-
bilitu dosažených výsledků. V rámci České republiky se 
do této soutěže přihlásilo ca 120 zaměstnavatelů.

V srpnu tohoto roku proběhl v naší organizaci audit 
za účasti pracovníků SZÚ a KHS, který se zaměřil na 
kontrolu a analýzu výsledků v praxi.

Společnost Isolit-Bravo se ve finále umístila na 2.místě, 
kdy jsme nepatrně zaostali pouze za Českou rafinér-
skou, a.s., která využila bohaté zkušenosti a poraden-
ství svých zahraničních partnerů. 

Dne 21.10.2008 jsme na slavnostním vyhlášení výsled-
ků soutěže převzali v Kaiserštejnském paláci v Praze z 
rukou náměstka ministra zdravotnictví a hlavního hy-
gienika České republiky MUDr. Michaela Víta ocenění 
spolu s právem užívat logo Move Europe – Zaměstna-
vatel podporující zdraví. S velkou pravděpodobností 
budeme moci své zkušenosti v podpoře zdraví na pra-
covišti prezentovat i na celoevropské konferenci v Itálii 
na jaře 2009.

Prestižní ocenění nás velmi těší a zavazuje   
k dalšímu zlepšování péče o zaměstnance.

Martin Šlesingr
Personální oddělění

Interview with Martin

Pan Martin Šlesinger již řadu let zastává  jednu z od-
povědných a klíčových pozic ve firmě: pracuje ve funkci 
firemního personalisty. Vykonává základní péči s nejza-
jímavějším a zároveň základním zdrojem práce  -  tím 
je svobodný člověk a jeho lidská pracovní síla. Všichni, 
kteří pracujeme  ve firmě, jsme  museli projít perso-
nálním oddělením u pana Šlesingera a při různých pří-
ležitostech se s ním setkáváme. Při pročítání sociálně 
– personálního Občasníku (11/2006) i z jiných zdrojů 
a příspěvků jsem byl překvapen a udiven, jaký rozsah 
činnosti je nutný ke zvládnutí této funkce  v náročné 
firmě Isolit – Bravo: Přijímací řízení při vstupu nových 

MOVE EUROPE – úspěch v evropském balení

Martin Šlesinger (34)

P r á c e
,,plnohodnotným” zaměstnancem Isolitu – Bravo, spol. 
s r.o.. První den jsem nešla do zaměstnání s obavou 
jako spousta mých spolužáků, ale s úsměvem a hlavně 
do prostředí, které mi bylo velice známé.

S odstupem času mohu říci, že to byla opravdu ob-
rovská výhoda mít jeden semestr praxe, který  nebyl ,, 

flákárna”, ale zkušenost, která mi moc pomohla lépe 
nastartovat život dospělých.   

Lucka Pávková
Sales and Marketing (SAM)

pracovníků i při odchodu pracovníků z firmy včetně 
administrativní činnosti, organizace a plány motivační 
činnosti včetně péče o zdraví a různých neformálních 
aktivit, organizace vzdělávání spolupracovníků, zajiš-
tění různých odborných periodických školení atd. Pře-
sto tuto práci vykonává s úsměvem a pohodou, která 
se přenáší i na další spolupracovníky. Položili jsme mu 
několik otázek:

Jak jste se ocitnul ve firmě Isolit-Bravo?
Ve firmě jsem již více než deset let. Nejdříve jsem na-

stoupil po vojně na recepci, po čase jsem dostal nabíd-
ku na převzetí personálního oddělení. To byla zásadní  
změna, o řadě věcí v nové funkci jsem měl jen malé 
nebo vůbec žádné povědomí. Nicméně práce mne vel-
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P r á c e
mi bavila a ostatní přišlo již tak nějak samo.

Jak to děláte, že zvládáte vaši funkci s 
úsměvem?

Nevím, zda ji vždy zvládám s úsměvem, ale snažím se 
plnit povinnosti dle nejlepšího vědomí a přitom si za-
chovat profesionální nadhled. Souhlasím zcela s tím, 
že pro každou činnost, pokud má být dělána dobře,  je 
nezbytná chuť a zdravé nadšení.  

Jste původem Jabloňák. Jaký máte vztah 
k Jablonnému a kraji?

Ano, jsem Jabloňák  a naše rodina pochází z Jablon-
ného, kam až paměť sahá. Můj praděda byl dokonce 
25 let jablonským starostou, a to za první republiky i v 
letech druhé světové války. Můj vztah k Jablonnému je 
vřelý. I přes některé výhrady si ani dost dobře neumím 
představit, že bych žil jinde. To stejné platí i o celém 
regionu.

Jaké jsou vaše zájmy a koníčky?
Mé koníčky bohužel trpí nedostatkem času. Ve vol-

ných chvílích se snažím věnovat rodině, a tak mi na mé 
zájmy příliš času nezbývá. Pokud bych tedy měl uvést 
alespoň ty hlavní – rád sportuji, zajímá mne historie a 
letectví.

Co byste chtěl vzkázat čtenářům našeho 
Občasníku?

Chtěl bych spolupracovníkům poděkovat za odvede-
nou práci a zároveň jim popřát klidné Vánoce.

Děkujeme za rozhovor
redakce Občasníku Bravo

Domácí pekárny
Home Breadmakers

Domácí pekárny se na trhu objevily přibližně před de-
seti lety. Mezi první vlaštovky patřila i úspěšná domácí 
pekárna Bravo s typovým označením Béďa. V součas-
né době zažívají pekárny své znovuvzkříšení. Proto na 
zkušebně domácích přístrojů testujeme několik nových  
typů  v rámci procesu uvedení výrobku na trh.

Jelikož domácí pekárna není ještě běžnou součás-
tí domácností, je dobré si vysvětlit, co vlastně  je a co 
všechno umí. Pekárna zejména slouží k velmi snadné-
mu upečení různých druhů chlebů nebo k samostatné 
přípravě těst či džemu. Ušetří při pečení chleba spoustu 
času a energie ( jak té elektrické, tak i naší lidské). To 
je zajištěno díky tomu, že zpracování těsta ( hnětení), 
kynutí a následné pečení je zcela automatické . Stačí 
vložit suroviny do nádoby a zmáčknout tlačítko start. 
Po tomto zahájení je již pekárna zcela soběstačná. Nej-
prve uhněte těsto, které následně nechá vykynout ( 
pro lepší kynutí mírně ohřívá), a v poslední fázi vyky-
nuté těsto upeče při jasně definované teplotě a času.  
Při pečení chleba můžeme použít své suroviny ( mouka, 
voda, droždí, cukr, sůl a ochucovadla, jako je kmín, čes-
nek, slunečnicová semínka apod.) nebo můžeme využít 
již připravenou chlebovou směs, která je k dostání v 
prodejnách potravin. 

Domácí pekárny se liší zejména podle velikosti nádo-

by (obvykle 0,5 kg až 1,5 kg), počtu hnětacích lopatek ( 
1 nebo 2), velikostí průzoru ve víku, výkonem topného 
tělesa ( 600 – 1000W), počtem programů, možností od-
loženého startu, doplňkovým příslušenstvím, celkovým 
designem a samozřejmě kvalitou.

Než je možno uvést zmiňované domácí pekárny na 
trh, musí projít řadou tvrdých zkoušek. Kromě samo-
zřejmých věcí, jako je  splnění závazných norem ohled-
ně bezpečnosti a věcí s tím souvisejících, tak se také 
musí provést praktické, funkční a životnostní zkoušky. 
Praktické a funkční testy provádí několik lidí od nej-
náročnějších uživatelů až po uživatele, kteří výrobek 
předtím nikdy neviděli (nezaujatí účastníci bez před-
sudků) . Trvanlivostní zkoušky provádíme pomocí spe-
ciálního zařízení, které nám umožní dát vzorky do 
cyklického chodu při plném zatížení, tím jsme schop-
ni během několika dnů či týdnů  simulovat a sledovat 
stárnutí výrobku, ke kterému dojde v domácnosti v 
průběhu desetiletí. Všechny takto získané informace 
využíváme při vývoji a připomínkování nových výrob-
ků, proto se nemůže stát, že se  výrobek dostane na trh 
v našem sortimentu s vadami. U domácích pekáren se 
setkáváme s problémy, jako je špatné naprogramová-
ní – těsto například nekyne nebo naopak kyne velmi.  
Dalším nešvarem je malý, špatně čitelný a nenázorný 
displej.  Po funkční stránce to jsou příliš citlivá nebo ne-
citlivá ovládací tlačítka.Také je nutné dbát na teplotní 
odolnost  ( chleba se peče dle druhu při 160 až 200°C)   
a mechanickou odolnost hnacího ústrojí hnětače.
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Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2009
Changes in social insurance.

Od 1.ledna 2009 bude platit nový  zákon o nemo-
cenském pojištění č.187/2006 Sb. Nová úprava bude 
platit pro všechny  pojištěnce  - zaměstnance, OSVČ. 
Nemocenské pojištění provádějí pouze orgány nemo-
cenského pojištění. Zaměstnavatelé  nebudou již podle 
nového zákona o nemocenském pojištění poskytovat 
nemocenské dávky. 

Zaměstnavatelé, kteří v roce 2008 poskytovali dáv-
ky nemocenského pojištění, „dovyplatí“ dávky v roce 
2009,na které vznikl nárok v roce 2008 a přechází do 
roku 2009.Výše dávek bude vyplacena podle starých 
předpisů. Podle nich se redukční hranice pro výpočet 
denního vyměřovacího základu  zvyšují  k 1.lednu 2009. 
Pro tyto přecházející dávky se zvýší první redukční hra-
nice z 550,-Kč na 610,-Kč a druhá redukční hranice ze 
790,-Kč na 870,-Kč.

Podle nového zákona o nemocenském pojištění bude 
od 1.1.2009 náležet nemocenské až od 15.dne trvání 
pracovní neschopnosti za kalendářní dny. Za prvních 
14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti 
bude náležet náhrada mzdy podle zákoníku práce, a 
to pouze za pracovní dny a v nich za počet hodin,na 
které byla rozvržena pracovní doba.Náhrada mzdy 
bude však náležet až od  4.pracovního dne. /Př. tj.za 
7 pracovních dnů při pětidenním pracovním týdnu a 
14denní PN/. Základ,z něhož se vypočítá náhrada mzdy 
/průměrný výdělek/,se zjišťuje z hrubých příjmů dosa-
žených zpravidla v předchozím čtvrtletí na jednu od-
pracovanou hodinu.  Takto vypočtený základ pro urče-

P r á c e
Po odstranění všech  závad a nedostatků jsou nako-

nec ve finále domácí pekárny velice spolehlivé a  jsou 
velmi dobrým pomocníkem v kuchyni. Vůně a chuť pra-
vého domácího chleba je opravdu jedinečná a nedá se  
srovnat s chleby běžně prodávanými v  obchodech. 

Připravovaná pekárna má oproti běžným výhodu v 
možnosti úpravy časů v  programu výroby chleba.

Díky tomu lze například prodloužením času kynutí 
připravit skvělý kváskový chléb dle staročeských recep-
tur.

Každý, kdo se časem stane domácím mistrem peka-
řem, má skvělou možnost vlastních úprav vlastního 
chlebíčku.
V rámci vzkříšení domácí pekárny
Lukáš Fogl
zkušebna

ní náhrady mzdy se redukuje podle redukčních hranic 
stanovených podle zákonem stanoveného postupu.Od 
ledna 2009 budou 3 redukční hranice. Nové redukční 
hranice budou vyhlášeny ve Sbírce zákonů sdělením 
MPSV. 
Od 1.1.2009 by redukční hranice měly činit:
1.redukční hranice   137,55 Kč
2.redukční hranice   206,15 Kč
3.redukční hranice   412,30 Kč

Do první redukční hranice se započítává základ ve výši 
90%,z částky mezi první a druhou redukční hranicí se 
započítává 60% , z částky mezi druhou a třetí redukční 
hranicí se započítává 30% .K částce nad třetí redukční 
hranicí se nepřihlíží. Z nemocenského pojištění se po-
skytují čtyři druhy peněžitých dávek, a to nemocenské, 
ošetřovné/dříve podpora při ošetřování člena rodiny/, 
peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek  v 
těhotenství a mateřství.

Základ,z něhož se vypočte nemocenské/denní vymě-
řovací základ/,se zjišťuje z hrubých příjmů dosažených 
zpravidla ve 12 předcházejících kalendářních měsících 
v průměru na jeden kalendářní den.

Výše nemocenského za kalendářní den činí 60% den-
ního vyměřovacího základu do 30.kalendářního dne 
trvání pracovní neschopnosti ,66% denního vyměřo-
vacího základu od 31.do 60.kalendářního dne trvání 
dočasné pracovní neschopnosti,72% denního vyměřo-
vacího základu od 61.kalendářního dne trvání dočasné 
pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Denní vyměřovací základ se redukuje tak,že do částky 
první redukční hranice se u nemocenského a ošetřov-

Letohrad, 7.10.08

Vážení přátelé z firmy Bravo!

   Letos bylo ve Vašem Občasníku zveřejněno umístění 
firmy Isolit Bravo na vítězném 1. místě v soutěži Firma 

kraje. Není pochyb o tom, že ocenění je zasloužené nejen 
pro prosperitu podniku / v tvrdých podmínkách naší i 
zahraniční ekonomiky /, ale i její všestranné podpory 
zaměstnanců a v důsledku toho příznivého vlivu na celý 
region.

   Také další současné aktivity nelze než obdivovat. Ze 
zdravotního hlediska bychom ze všech vyzvedli aspoň 
dvě. Jednak konkrétní pomoc při odvykání jednoho z nej-
horších zlozvyků – kouření, které / spolu /zaviňuje většinu 
onemocnění srdce, cév, dýchacích orgánů a některých 
nádorů. Dále prevenci obezity podporou zdravého stra-
vování, dokonce v mezinárodním měřítku a sportovních 
aktivit, jako předpokladu k harmonickému rozvoji člověka 
vůbec. Už Hippokrates – nejslavnější lékař všech dob – 
před 2.500 roky říkal, že obezita není jen nemocí sama o 
sobě, ale i poslem dalších nemocí. 

   Samozřejmě i další kroky v péči o zaměstnance, ale i so-
lidarita s potřebnými v okolí, podpora vzdělání, vztah ke 
kulturním památkám, ekologii a další, jsou mimořádné.

   Myslíme, že Vaše firma a její vedení mohou být mno-
hým opravdu příkladem a přejeme Vám všem mnoho 
úspěchů.

Vaši vděční čtenáři
MUDr. Zdeněk a Eva Stráníkovi



Občasník - ZIMA 2008

8

ného počítá 90%,z částky nad první redukční hranicí 
do druhé redukční hranice se počítá 60%,z částky nad 
druhou redukční hranicí do třetí redukční hranice se 
počítá 30% a k částce nad třetí redukční hranicí se ne-
přihlíží.
Dle současných předpokladů by redukční hranice od 
1.1.2009 měly činit:
1.redukční hranice     786,-Kč
2.redukční hranice  1 178,-Kč
3.redukční hranice  2 356,-Kč

Redukční hranice vyhlašuje Ministerstvo práce a soci-
álních věcí ve Sbírce zákonů.

Nově se také zvyšuje podpůrčí doba na 380  kalendář-
ních dnů.

Peněžitá pomoc v mateřství.
Do první redukční hranice se započítává vypočtený zá-

klad ve výši 100%,z částky mezi první a druhou redukční 
hranicí se započítává 60% ,z částky mezi druhou a třetí 
redukční hranicí se započítává 30%. K částce nad  třetí 
redukční hranicí se nepřihlíží. Výše peněžité pomoci v 
mateřství činí od prvního dne 70% denního vyměřova-
cího základu za kalendářní den. Na peněžitou pomoc 
v mateřství se nastupuje nejpozději 6 týdnů před oče-
kávaným dnem porodu /nejdříve 8 týdnů / a  poskytuje 
se po dobu 28 týdnů. U matky,která porodila  zároveň 
dvě nebo více dětí,se poskytuje po dobu 37 týdnů, při-
čemž po uplynutí 28 týdnů peněžité pomoci v mateř-
ství musí matka znovu prokázat,že pečuje alespoň o 
dvě z těchto dětí.Nárok na PPM má i pojištěnec,který je 
otcem dítěte nebo manželem ženy,která dítě porodila 
,pokud s matkou uzavře písemnou dohodu ,že bude o 
dítě pečovat. Dohoda musí obsahovat zákonem stano-

P r á c e
vené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve 
od počátku 7.týdne po porodu dítěte.

Ošetřovné.
Na ošetřovné má nárok zaměstnanec,který nemůže 

pracovat z důvodu, že musí ošetřovat nemocného čle-
na domácnosti nebo pečovat o zdravé dítě mladší 10 
let z důvodu, že školské nebo dětské zařízení bylo uza-
vřeno z důvodu havárie,epidemie nebo jiné nepřed-
vídané události, dítěti byla nařízena karanténa nebo 
osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. 
Ošetřovné se poskytuje max. po dobu 9 kalendářních 
dnů. Jde-li o osamělého zaměstnance,který má v trvalé 
péči alespoň jedno dítě do věku 16 let,které neukonči-
lo povinnou školní docházku, činí ošetřovné nejdéle 16 
kalendářních dnů. Výše ošetřovného od prvního kalen-
dářního dne činí 60% denního vyměřovacího základu 
za kalendářní den.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateř-
ství.

U nás se zatím nevyskytuje,proto se o něm nebudu 
zmiňovat.

Zaměstnanec předá žádost o dávku svému zaměstna-
vateli který ji spolu s podklady pro stanovení nároku na 
dávku a její výplatu zašle na  příslušnou Okresní správu 
sociálního zabezpečení.

Pokud vám bude něco nejasného,zastavte se ve mzdo-
vé účtárně pro bližší vysvětlení.

Křivohlávková Helena 
mzdová účetní

Známost značky
Pavel meditates on brand recognition

V dnešním moderním světě ze všech stran slyšíme, že 
známost značky je velmi důležitá. Asi všem nejbližší jsou 
značky spotřebního zboží. Mnoho lidí posuzuje druhé 
dle toho,  zda nosí  nebo nenosí značkové oblečení  a 
to nejen při  sportovních aktivitách, ale i společenských 
událostech. Značka se stává jakýmsi  rozdělovníkem ur-
čitých skupin. Mnoho lidí si vybavuje značku ve spojení 
s určitou kvalitou a užitnou hodnotou nebo spolehli-
vostí .

Brand označuje značku, kterou nese určitý produkt, 
stejně jako cejch, který farmáři vypalovali do kůže své-
mu dobytku, aby bylo jasné, komu patří. Tohle posel-
ství spojuje cejch vypálený na kůži dobytka i obchodní 
značku – okolnímu světu sdělují poselství o tom, komu 
patří.

Některé značky není třeba představovat. Ne každý 
je miluje, ale každý ví, co si pod nimi představit. Pro 
zákazníky, kteří výrobkům pod určitou značkou dávají 
přednost před ostatními, je samotná značka něco víc 
než jen označení daného produktu. Jsou víc než pro-

dukty, které označují – jsou také příslibem naplnění 
zákazníkových tužeb. A ty nejlepší dávají pocit uspo-
kojení z příslušnosti ke komunitě a zároveň pocit pří-
slušnosti k „té správné partě“ a stylu jsem „harleyář“a 
kdo je víc? 

Značka odlišuje toho, kdo za ní stojí, od jeho konku-
rentů. Správná značka by měla zajistit, aby toto odli-
šení bylo skutečně dokonalé – protože často bývá tím 
hlavním atributem, kterým se pro daného zákazníka 
určitý výrobek liší od jiných sloužících ke stejnému úče-
lu. Lidé tak nekupují džíny, ale levisky nebo diesely, ne-
kupují mobilní telefon, ale kupují Nokii nebo Erickson. 
Pokud jim bude vaše značka lhostejná, neznamená to, 
že nikdo nekoupí váš výrobek nebo od vás nenakoupí 
službu – ale rozhodně jí nedá přednost ve chvíli, kdy 
bude mít k dispozici levnější alternativu. Nebude mít 
důvod.

Magické slovo značka umožňuje ovlivnit nákupní 
chování spotřebitele, odliší produkt od ostatních, na-
bízí kvalitu, zaručuje stabilitu a jistotu. „Značka je tedy 
to, co zůstane, když továrna vyhoří.“

Některé značky se budují několik desetiletí, některé 
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ABK Bravo Novinky
ABK Bravo News

Dne 14.9.2OO8: uspořádal místní Atletický běžecký 
klub Bravo již 6.ročník silničního běhu do vrchu Jab-
lonné nad Orlicí- Jamné nad Orlicí.

Tento běžecký závod je součástí Českého poháru          
v bězích do vrchu a FREE ISCAREX CUPU 2OO8 závo-
dů v Orlickém regionu. Je to závod značně namáha-
vý, délka tratě je 7,5 km a převýšení 360 metrů.Závod 
opět  splnil očekávání závodníků. Jako vždy jej prová-
zela přátelská a kamarádská atmosféra a vysoká účast 
běžců ( téměř sedmdesát), což je velmi důležité. Trochu 
zamrzí jen nezájem mládeže, pro niž je před hlavním 
závodem připraven Lidový běh v rámci Buď Fit - běhá-
me pro radost s délkou tratě  pouze 500 m. Pořadatelé 
věří, že v příštím roce 2OO9 bude účast v předzávodě 
Buď Fit  větší. 

 Jsme velmi rádi a vážíme si toho, že v letošním roč-
níku se hlavního závodu zúčastnil jako aktivní běžec 

S p o r t

váš pan ředitel ing. Kvido Štěpánek. Závod je   to velmi 
náročný, což jistě potvrdí pan ředitel každému, kdo se  
mylně domnívá, že to nic není.

V příštím roce 2OO9 bude závod pozměněn, a to tak, 
že odpadnou běžecké okruhy městem a poběží se až 
na Suchý vrch. Závod bude ještě těžší, ale jistě se sta-

raketově vystřelí na žebříčcích a následně zase pohas-
nou. Reklamní agentury se předhánějí ve svých nabíd-
kách, jak vybudovat nejlépe značku, a to za nemalé 
peníze. Na druhé straně jsou zase firmy, které vlastní 
cílevědomou činností svoji značku budují na spokoje-
ných zákaznících, spolehlivosti a kvalitě, zatímco jiné 
firmy pomocí masivní reklamy podporují svoji značku 
na trhu a přitom jejich kvalita, spolehlivost a servis tro-
chu pokulhává. 

Mnoho lidí má zakořeněno například, že Pardubice je 
město perníku od nepaměti, ale není tomu tak. Právo 
vyrábět perník potvrdila Marie Terezie v roce 1759. Až 
ve 20. století s rozvojem průmyslové výroby vešla do 
světa známost Pardubice - město perníku, a to zejména 
masivní reklamou.    

Výzkumníci se již po léta snaží nalézt co nejpřesnější 
metody, jimiž by změřili, jak dobrou má firma značku. 
Potíže nastávají už v první chvíli - firemní image je tvo-
řena souhrnem mnoha dílčích asociací, které si okolí 
(zákazníci, obchodní partneři, ale také různé nezauja-
té třetí osoby) o firmě a její značce vytvářejí. 

Mnohé z těchto asociací jsou výrazně emotivní pova-
hy a je u nich často těžké rozhodnout, zda jde o atribu-
ty pozitivní, či negativní. 

Má-li firma například image moderní, technologic-
ky orientované společnosti, může to v určitém obo-
ru a u některých cílových skupin znamenat pozitivní 
přínos pro podnikání. Pro jiného podnikatele a jinou 
cílovou skupinu však může být vhodnější image kon-
zervativnější, tradičně orientované značky. Jiné atribu-
ty - například důvěryhodnost, spolehlivost či rychlost v 
reagování na požadavky zákazníků jsou atributy jed-
noznačně pozitivními. Pokud všechny hodnoty značky 

P r á c e
navzájem korespondují a svůj účinek vhodně podporu-
jí, to znamená, že posilují prodej produktu či služeb a 
zvyšují loajalitu zákazníků, zvyšuje to hodnotu značky. 

Značka BRAVO nejde cestou masivní reklamy, jak se 
tomu děje u mnohých společností, jejichž značka se ob-
jevila na trhu docela nedávno a pomocí reklamy usilují 
o známost u široké veřejnosti a obchodníků. U mno-
hých značek však nejde ruku v ruce masivní reklama a 
hlásání vysoké kvality. 

Značka BRAVO se buduje na základě investic do kva-
litních výrobků,  a to za běžné ceny, což je po mnoho 
let velkým pozitivem právě pro tuto značku. 

Ing.Pavel Jiruška
Vedoucí OK
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ne velmi atraktivní a přiláká větší počet závodníků do 
našeho regionu. Délka tratě se zvýší na  9,5 km a pře-
výšení bude 535 m.

A nyní malá rada všem  ZKUSTE BĚHAT !!!
Běhání napomáhá k tomu,abychom nepřibírali na vá-

ze,bojuje proti stresu, posiluje srdce, usnadňuje spánek 
a produkci hormonů. Po tréninku je v těle více seroto-
ninu než předtím. A serotonin, jak je známo, opravdu 
přivádí ke štěstí, a to se pak promítá i do efektivity a 
koncentrace jak v práci, tak v soukromí. Mnozí lidé se 

snaží dosáhnout fyzické a psychické kondice tím, že 
pojídají léky a výživové doplňky, ale existuje mnohem 
přirozenější způsob, jak dosáhnout toho, co chceme.

BĚHÁNÍ SE OPRAVDU VYPLATÍ.

Příští téma bude, jak ideálně trénovat.
                                                                                                               
Vojmír Dobšíček
předseda a trenér ABK-BRAVO                                                                                                                      

Cestování na vlastní pěst
Denisa goes to Thailand.

Před pár týdny jsem se společně s přítelem vrátila z 
nádherné exotické dovolené. Prostřednictvím tohoto 
článku bych se s vámi chtěla podělit o své zážitky a také 
poskytnou jakýsi návod, rozhodnete-li se při plánování 
svých cest vynechat cestovní kanceláře a agentury.

Plánování začalo před více než pěti měsíci, a to výbě-
rem cílové destinace. Již dopředu jsem si vysnila Thaj-
sko, aniž bych věděla, co všechno obnáší cesta do této 
země. Po prozkoumání základních faktů (vhodné ob-
dobí pro cestování, cena letenky, ubytování, vízová po-
vinnost atd.) bylo jasné, že u Thajska zůstaneme. Volba 
období byla trošku sázkou do loterie. Naplánovali jsem 
si cestu na začátek října, kdy končí období dešťů.

Čtyři měsíce před cestou začalo to pravé zařizování. 
Nákup letenek, vyřízení víz, prostudování průvodců… 
Poté,co jsme měli vyřízeny letenky do Bangkoku a víza, 
pokračovali jsme výběrem vhodného místa pobytu v 
rámci Thajska. Po poradě se scestovanými přáteli jsme 
vybrali možná méně známý ostrov Ko Samui. Jedná se 
o největší thajský ostrov ležící v Thajském zálivu. Vni-
trostátní letenky jsme si obstarali prostřednictvím níz-
konákladové letecké společnosti Air Asia doslova za 
pár korun.

Když už bylo jasné, kde všude se budeme během své 
dovolené vyskytovat, rezervovali jsme si hotely. Samo-
zřejmě  přes internet a po prostudování několika re-
cenzí. A cílová částka 60 % ceny požadované cestovní 
kanceláří ve stejném období a za stejnou úroveň uby-
tování.

2. října nastal den D. Čekal nás let Praha – Mnichov – 
Bangkok. Vše proběhlo hladce včetně přestupu v Mni-
chově, na který jsme měli pouhých 20 minut. Hned po 
příletu do Bangkoku nám bylo jasné, že se bude muset 
smlouvat a nepřistoupit hned na první nabídky při ná-
kupech ani při placení služeb. Důkazem toho byla ces-
ta taxíkem, první nabídka byla 1.200 Bahtů (1 Baht = 
0,5 Kč) nakonec nás taxi na hotel dopravil za 600 Bahtů 
(a to si na nás ještě hodně vydělal). Dalším překvape-
ním bylo místní klima. I když jsme se připravovali na 
obrovské teplo a vlhkost, skutečnost předčila veškerá 
očekávání. Teploty okolo 35 stupňů Celsia ve stínu a 
vlhkost taková, že se zamlžují brýle, když vyjdete z kli-

matizované letištní haly a stěží se nadechnete.
Po příjezdu na hotel jsme byli mile překvapeni vyso-

kou úrovní ubytování ve velmi příjemných cenových 
relacích. A pak 
už začalo ob-
jevování Ban-
gkoku, na kte-
ré jsem měli 
tři dny. První 
odpoledne po 
příletu jsem 
strávili prů-
zkumem nej-
bližšího okolí. 
Stánky s jídlem 
nelibých vůní, 
neuvěřitelně 
špinavá řeka 
plná snad úpl-
ně všeho, co 
si jen dovede-
te představit. 
Den jsme našt-
ěstí zakončili v 

malé příjemné restauraci a první thajskou specialitou  
Pad Thai (smažené nudle) -  naprosto jiné, než na které 
jsme zvyklí z ČR.

Druhý den jsme věnovali poznávání památek (Krá-
lovský palác, Wat Pho, Wat Suthat, Wat Arun, Golden 
Mount, Lucky Buddha, Golden Mount). Krom králov-
ského paláce jsme stihli všechny dál jmenované chrá-
my prohlédnout během jednoho dopoledne. Jako do-
pravní prostředek jsme si zvolili tuk-tuk. Šofér byl vel-
mi milý, přátelský a usměvavý pán. Strávil s námi celé 
dopoledne, u každého chrámu na nás vždy počkal a 
zavezl nás k dalšímu. To vše za pouhých 80 Bahtů! Bud-
dhistické chrámy jsou nádherné. Když vejdete do prv-
ního, máte pocit, že jste se ocitli v oáze klidu a chtěli 
byste tam strávit celý den. Tím byl naprosto napraven 
první smíšený dojem z Bangkoku. Odpoledne jsme vě-
novali prohlídce Královského paláce, který byl na můj 
vkus až moc přelidněný, a v chrámu Wat Pho jsme si 
dopřáli první thajskou masáž. Večer jsme se rozhodli 
navštívit thajský box. Překvapivě nejzajímavější zápasy 

Královský palác
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byly v podání dětí ve věku okolo deseti let. Byl to velmi 
zajímavý zážitek, ale asi ne vhodný pro každého…

Poslední den jsme se rozhodli strávit opět jinak,a to 
na největší tržnici Bangkoku (Chatuchak Weekend 
Market). Zde se dá koupit snad úplně vše. Od živých 
zvířat, přes oblečení, bytové doplňky, nábytek, knihy, 
starožitnosti, suvenýry až po místní kulinářské specia-
lity. Večer jsme se vraceli na hotel značně unavení se 
spousto tašek plných všeho možného. A další den brzy 
ráno nás čekal přesun na letiště a ostrov Ko Samui…

Pokračování příště.

Denisa Jetmarová

Wat Suthat

Alpy na kole
Josef and Pavel visited Alps on bikes and describe the-
ir experience

Mezi mé dvě největší záliby patří jízda na kole a výle-
ty do přírody, nejlépe pak někam do hor. Když mi Libor 
Mařík loni v zimě říkal, že by rád podnikl cyklistický 
výlet na Passo del Stelvio (druhé nejvyšší silniční sedlo 
v Evropě - 2760 m.n.m.) a „…na nějaký ty další kopeč-
ky kolem...“,mé rozhodování netrvalo dlouho. Libor  
Stelvio zdolal již předloni, ale nepřálo mu počasí, byla 
mlha, proto se tam chtěl podívat ještě jednou.  Oka-
mžitě jsem souhlasil a slíbil, že se mnou může určitě 
počítat.

Stanovili jsme si předběžně termín na přelom srpna a 
září a začali hned shánět další cykloblázny, kteří mají 
zájem si zhuntovat tělo, a ještě z toho mít  radost…

Nakonec se naše výprava skládala ze tří členů – Pavla 
Mikysky, Libora Maříka a mě.

Ve středu 27. srpna odpoledne jsme naložili kola na 
střechu auta, dovnitř pak všechny potřebné věci a ko-
lem páté hodiny odpoledne vyrazili směr Brennerský 
průsmyk. Kolem druhé hodiny ranní jsme si nedaleko 
Innsbrucku odpočinuli a ráno po snídani asi v 7 hod 
vyrazili přes Brenner do italského Vipitena (asi 700 
m.n.m.). Odtud jsme měli v plánu vyjet na sedlo Passo 
Giovo (2094 m.n.m.) Jedná se o 16 km celkem příjem-
ného stoupání. Ideální rozcvička na Stelvio, kam jsme 
chtěli jet v pátek.

Po příjezdu do Vipitena jsme připravili kola, trochu 
protáhli po cestě ztuhlá těla a už šlapali do pedálů. 
Stoupání nebylo nijak moc náročné, takže za necelé 
dvě skvělý výhled na okolní hory, člověk jenom žasl 
nad krásou přírody. Bylo celkem větrno, takže asi za 
půl hodiny už jsme zase seděli na kole a hurá dolů. To, 

M i m o p r a c o v n í  a k t i v i t y
co do kopce trvá skoro dvě hodiny, je v opačném směru 
otázka asi 15 minut.

Po krásném 
sjezdu jsme 
kola opět 
naložili na 
auto a chtěli 
se přesunout 
k vytoužené-
mu Stelviu. 
Bohužel jsme 
museli zasta-
vit dříve, než 
bylo v plánu. 
Asi po čtyři-
ceti kilome-
trech nám v 
Meranu (asi 
300 m.n.m) 
přestalo do-
bíjet auto.

Merano se nachází v krásném podhůří Alp, takže Stel-
vio, vzdálené asi 80 km na začátek stoupání a dalších 
30 km nahoru do kopce, zůstalo nedostižně vzdálené. 
Pátek jsme strávili sháněním regulátoru napětí, který 
byl potřebný pro opravu dobíjení. Našlapali jsme asi 
110 km v rovinaté oblasti mezi městy Merano a Bolza-
no, ale regulátor napětí do Felicie neměli bohužel ani 
v autorizovaném servisu Škoda.

To, zda se mně a Pavlovi podaří vrátit domů autem, 
záleželo nyní na Liborových kamarádech, kteří měli 
dorazit v sobotu večer a se kterými plánoval ještě další 
pobyt v Itálii. Po telefonické domluvě s nimi jsme opra-
vu auta prozatím neřešili a věřili, že požadovaný ná-
hradní díl přivezou.
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Náhradou za Passo del Stelvio se nám v sobotu stal 

výjezd na Passo del Rombo (2509 m.n.m.). Nahoru jsme 
vyrazili jen Pavel a já, Libor se rozhodl pro méně nároč-
nou trasu v okolí Merana. Šetřil totiž síly na plánované 
vysokohorské výstupy.

Z Merana na Rombo nás čekalo asi 55 km stoupání s 
převýšením 2200 m. Docela slušná porce výškových me-
trů, měli jsme z toho respekt a vyrazili zvolna. Prvních 
asi 25 km do St. Leonarda (800 m.n.m.) bylo stoupá-
ní jen opravdu mírné. Největší dávka výškových metrů 
nás však teprve čekala.

Za Leonardem se začala silnice prudce zdvihat, ale po-
řád jsme se snažili vydržet a nedávat nejlehčí převody, 
ať máme něco v zásobě, až budou docházet síly. Silnice 
se klikatila po úbočí krásných údolí, vedla spoustou tu-
nelů a nesčetným množstvím serpentin. Pořád se bylo 
na co dívat, takže jsme stoupání ze začátku ani nevní-

mali. Po dalších asi 15 km už jsme jeli každý sám svým 
tempem. Byl jsem ve výšce asi 2000 m.n.m,  stromy ko-
lem silnice postupně mizely, slunce pálilo a já za kaž-
dou zatáčkou čekal, až uvidím vrchol. Po další asi půl 
hodině jízdy se  naskytl výhled, který mě málem zlomil. 
Byl přede mnou ještě ohromný kopec s další dávkou 
serpentin. Na chvíli jsem zastavil a začal uvažovat o 
tom, že kolo otočím a pojedu dolů, cestou řeknu Pav-
lovi, aby mi vrcholový pohled vyfotil ….  Nakonec jsem 
přece jen nohy přemluvil, aby ještě chvilku šlapaly.. I 
když z té chvilky byla nakonec ještě asi hodina.

Nahoru jsem dojel už celkem v pohodě, protože za-
pracovala psychika. Vidina blížícího se vrcholu mi vlila 
do noh novou sílu a já zapomněl na únavu.

Celých 55 km a 2200 m převýšení mi nakonec trvalo 
necelé čtyři hodiny a Pavlovi o chvilku déle.

Sjezd dolů pak byl naprosto fantastický – 55 km z 
kopce. To je u nás naprosto nepředstavitelné.

To, co trvá nahoru čtyři hodiny, máte v opačném smě-
ru za 1½  hodiny za sebou i se zastávkou na kafe.

Rozbité dobíjení bylo naštěstí večer opraveno a po 
dlouhé noci za volantem jsme v neděli v pořádku dora-
zili zpátky domů.

I přesto,  že Stelvio nakonec nebylo od nás pokořeno, 
vrátil jsem se domů naprosto nadšený a všem můžu ta-
kovýto výlet jen a jen doporučit.

Josef Kaplan
Pavel Mikyska

Festival v Mistrovicích
Sarka organised young music band festival in Mistro-
vice

Letošní rok v červnu se v obci Mistrovice konalo se-
tkání amatérských souborů Pardubického kraje, které 
tančí Českou besedu. Tanec Česká beseda se letošní rok 
tancuje v Čechách již 145 let.

V Mistrovicích vystupovalo  8 souborů:
• Mistrovice  4 kolony
• Bystré u Poličky 4 kolony
• Jablonné nad Orlicí 1 kolona
• Kamenec  2 kolony
• Kostěnice  2 kolony
• Polička  1 kolona
• Lukavice  3 kolony
• Třebovice  2 kolony

Po ranní poutní mši bylo možno zhlédnout výstavu 
fotografií, která dokumentovala naše tradice od dob 
zdejší agrární-zemědělské mládeže z 30. let minulého 

století, dožínky, hasičská cvičení apod.

Po dopolední zkoušce se sešli všichni tanečníci a hosté 
v tělocvičně ke společnému obědu a zároveň došlo ke 
vzájemnému seznámení  přítomných souborů. 

Pozvání přijal i hejtman Pardubického kraje Ing. Ivo 
Toman, pod jehož záštitou se setkání konalo.

Vlastní program začal průvodem všech souborů přes 
Mistrovice na místní hřiště, kde proběhlo společné vy-
stoupení všech souborů tančících Českou besedu. Vy-
stoupení doprovázela kapela Mistrovanka.

K dobré náladě přispělo i krásné počasí. Zdařilé byly 
památeční vstupenky, pikantní hovězí guláš, dostatek 
občerstvení a dobrého piva a zejména koláče, které 
upekly místní ženy.

Myslím, že se opravdu jednalo o příjemně strávené 
pouťové nedělní odpoledne v Mistrovicích.

Ing.Šárka Maříková
Kancelář D1
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Prodej v domácnostech
Pavel describes door to door sale.

Mnoho lidí se již setkalo s prodejem nějakého elek-
trospotřebiče formou prodeje předvedením přímo 
v domácnosti nebo na předváděcích akcích. Jedná se 
zpravidla o výrobky vyšší cenové kategorie, ale je je-
jich kvalita skutečně odpovídající ceně? Prodejci po do-
mácnostech zpravidla  tvrdí, že neinvestují do reklamy 
a jediný způsob, jak oni investují do reklamy, je jejich 
čas při předvádění zboží, a nepotřebují tudíž reklamu. 
Předvádějící obchodník zpravidla spustí velké divadlo s 
tím, jak jejich výrobek je nejlepší na světě a že  nemá 
žádnou konkurenci. Po chvilce člověk může nabýt do-
jmu, že vlastně je chyba, že tento výrobek  nemá. Pro-
dejce stále pokračuje s masáží mozku a klade další a 
další argumenty, proč je jejich výrobek tak výborný. 
Pokud oběť vychází pouze z informací sdělených pro-
dejcem a  neprovede si  vlastní vyhodnocení,  skončí v 
pasti, kde se podepíše smlouva, kde mnoho podstat-
ných věcí je napsáno malým písmem a mnoho lidí si to-
hoto nevšimne. Ohledně domácího prodeje bylo mno-
ho pořadů v televizi, ale jelikož se prodejci ve vývoji 
také nezastavují, tak používají různá další zlepšení a 
vylepšení. Jako jedno z vylepšení mohu popsat příběh 
jednoho mého kamaráda, který,  ačkoliv je zkušený a 
znalý obchodních praktik, se přesto v první moment 
nechal nachytat. Vše začalo zcela nevinně, a to telefo-
nátem, že se stal výhercem občerstvení a kdy se může 
daný člověk zastavit, aby toto mohl zrealizovat. Kdo 
odolá předání možné výhry, netuše nic nekalého a zlé-
ho! A tak po domluvě termínu přijela paní s pánem a 
společnou silou byla dopravena do kuchyně řada věcí. 
Pán mezitím odjel a paní vytáhla trochu zvláštní hrnec 
a začala dávat do hrnce různé potraviny, přesněji ře-
čeno spíše asi zbytky, jelikož pizza velikosti víčka od 
kompotu se asi nedá nazvat pizzou. Takto to bylo u 
ostatních potravin stejné.Začala vyprávět najednou o 
hrnci, jak je báječný a skvělý. Daný hrnec by měl být re-
volucí v kuchyni, jelikož má infračervený plně automa-
tizovaný systém na vaření, dle tvrzení paní, ze které se 
v podstatě vyklubala prodejkyně a nikoliv předavačka 
jakési výhry. Když byla příprava dokončena a sdělena 
i cena,  paní najednou zazvonil mobil a ona sdělovala 
do telefonu, že hrnce mají ještě na skladě a že paní na 
druhé straně může být ujištěna, že ačkoliv je po nich 
velká  poptávka, tak jí vyhoví. Bohužel můj kamarád 
náhodou musel odběhnout, ale když procházel kolem 
,  neslyšel ženský, ale pánský hlas. Rychlou dedukcí tu-
díž usoudil, že má telefon nikoliv od zákaznice, ale od 
svého partnera, se kterým byla domluvena na  čase te-
lefonátu, aby v dané domácnosti uměle zvýšila zájem 
o nabízený  výrobek. Vyvrcholením mělo být šťavnaté 
stehno kuřete, které se zřejmě moc nepovedlo a na 
chuť to bylo velmi zvláštní. I tu se můj kamarád rozhodl 
podat stehno svému psovi a světe div se, ani pes, kte-
rý obvykle kuře sní, odvrátil hlavu a nechtěl. Kamarád 
prodejkyni sdělil, že to za moc nestojí, když ani pes to 

nežere. Prodejkyni to velmi urazilo a namítla, že pes 
je rozmlsaný. Na to kamarád oponoval, že pokud by 
byl pes rozmlsaný, tak by si například ani nevzal holý 
krájíc chleba. Paní souhlasila. Kamarád vzal krajíc chle-
ba,  dal ho psovi a pes ho ihned sežral. Tím argument 
světovosti chutě pominul. Cena tohoto hrnce byla na-
bízena za cenu okolo 30 000 Kč s tím , že pokud bude 
zakoupen na místě,  dostane ještě robot v hodnotě 
1500 Kč zdarma.Musí se však  rozhodnout hned. Zde 
v tomto případě zvítězil zdravý rozum a  nabídka byla 
odmítnuta. Záměrně zde neuvádím jméno firmy, která 
se tohoto jednání dopouští, ale podobný hrnec je již 
dávno několik let v zahraničí prodáván a jeho cena je 
na úrovni 200 USD. Každý tak může posoudit, jaká je 
skutečná cena v poměru k užitné hodnotě.  Z tohoto 
případu je jasně patrné, že i z obyčejného hrnce nebo 
výrobku se může za pomocí velkého divadla udělat 
světový výrobek, a pokud je cena takto přemrštěná, 
tak případným nákupem si kupujete několik předsta-
vení v divadle nebo cirkuse pro celou rodinu. Nákup 
na předváděcích akcích je třeba vždy důkladně zvážit a 
zjistit si  potřebné informace nikoliv od prodejce, ale i z 
ostatních zdrojů. Stačí zajít do odborné prodejny nebo 
si informace vyhledat na internetu a pak možná zjistí-
te, že na trhu existuje několik dalších výrobků, které 
jsou i 10 x levnější a přitom své užitné vlastnosti mají. 
Jak se zdá, tak tuto zkušenost mají i jiní lidé. Dokladem 
je článek zveřejněný na internetu, který se o mnoho 
neliší. Zatímco můj kamarád měl zkušenost s prodava-
čem hrnce, článek na internetu je zase o vysavači. Zde 
je  v plném znění a bez jakékoliv úpravy:

Jak jsem odrovnal dealera vysavačů
Pravda o podomních prodejcích a postřehy ze skuteč-

né “seance”, která se dealerovi vymkla z rukou. 
Vše začalo nevinným telefonátem. Jednoho krásného 

dne nám zavolala naše sousedka a poprosila nás, zda 
by k nám mohla přijít s nějakým pánem, který by nám 
ukázal něco moc zajímavého. Ihned jsem pojal pode-
zření, že tu něco nehraje. Po krátkém a marném zdrá-
hání z tety vypadlo –vysavač s čističkou vzduchu. Tak 
jsem se jí zeptal, zda se mohu do pána pořádně opřít. 
Dostal jsem svolení, a to mi stačilo. (Jo, možná se ptáte, 
proč říkám sousedce teto. Prostě jí tak říkají naše děti, 
tak jí přece nebudu říkat strejdo) .

Než se podíváme, jak “seance” probíhala, napíši něco 
o způsobu tohoto prodeje a též o tomto zázračném 
výrobku. Pro mnohé z vás to nebudou zajisté nové in-
formace, ale proč si to nezopakovat.

 

Dealer a jeho vystupování
Musíme si uvědomit, že tito dealeři jsou speciálně vy-

školeni, jak zapůsobit na svou potenciální oběť. Proto 
se mnoha lidem s nimi tak těžko “bojuje” a nakonec 
podlehnou jejich umně skrytému nátlaku. Dealeři jsou 
vždy pečlivě upraveni (až na výjimky) a stále usměvaví 
(to vím pouze z doslechu, protože u nás tomu tak ne-



Občasník - ZIMA 2008

14

bylo). Snaží se vystupovat navenek příjemně, snaží se 
být nepřetržitým zdrojem informací, snaží se, aby se 
zákazník dostal ke slovu jen při jednoduchých odpo-
vědích (většinou ano/ne) na jeho manipulativní otáz-
ky. Jejich klíčovým tématem, ke kterému své fabulace 
směřují, je zdraví zákazníků a jejich rodiny. Jedním slo-
vem - vystupování dealerů je neetické.

Nabízený vysavač 
Nejprve musíme říci, že vysavač funguje, či-li vysává. 

Co je však zarážející, je jeho cena. Nám byl nabízen 
tuším za 77.000 Kč (Nejdřív snad až 119.000, ale pak 
to nějak záhadně spadlo). Na naší planetě naleznete 
vysavače, které pořídíte za zlomek této sumy a svou 
práci odvedou lépe, což dokázaly nezávislé zkušebny. 
Že tento vysavač není žádný zázrak, odhalil například 
test spotřebitelského časopisu Stiftung Warentest. Jo, 
a abych nezapomněl, výrobek je vlastně prezentován 
hlavně jako čistička vzduchu. Ale když jsem porovnal 
parametry kvalitních čističek vzduchu a tohoto multi-
funkčního přístroje, tak jsem se jenom usmál a myslel 
si své. 

Nezodpovězené otázky
Nevím, zda je tento neetický způsob prodeje v ČR 

znám výrobci zařízení.
Záhadou mi je rovněž, proč je prodejní cena přístroje 

v USA několikanásobně nižší než u nás (samozřejmě po 
přepočtení kurzu).

Z internetových diskusí lze získat informace i o spo-
kojených zákaznících, nespokojení, dle předpokladů, 
převažují. Otázkou zůstává, jaký je poměr těchto dvou 
skupin.  

Jak jsem odrovnal dealera.
Zde v bodech nastíním, jak probíhala hlavní linie sean-

ce, a přepíšu zkráceně některé repliky mezi dealerem a 
zákazníkem. Jak jsem již psal, dealer vypadá a snaží se 
působit jako nejslušnější člověk pod sluncem. Protože 
jsem si však uvědomoval, jaký je ve skutečnosti, a neu-
stále jsem myslel na zástupy podvedených zákazníků, 
byl jsem rozhodnut nenechat na něm nit suchou. 

Takže už když dealer přišel a podal mi ruku, tak jsem 
mu ji trochu více zmáčknul, abych ho už na začátku va-
roval, že tady to jednoduché mít nebude (ruku podává 
vždy osoba společensky významnější, tak nevím, co si o 
sobě borec myslel, mě by ani nenapadlo mu ji podávat, 
on navíc svou packu vystřelil i k ženě, což je z hlediska 
etikety neomluvitelné).

Abych ho dále znejistěl, předběhl jsem ho v nauče-
ném úvodu a spustil: „Tak, pane, pojďte dál. Již se na 
vás celý den těšíme. Jsem člověk, který se rád baví, tak 
spusťte a snažte se nás nezklamat!“

Na úvod nám nabízel dárek za náš čas. Dárek je dob-
ré odmítnout, jinak se v podvědomí dostáváte do role 
dlužníka, aniž si to třeba uvědomujete.  On se však ne-
chtěl nechat odmítnout, neustále tvrdil, že je to za náš 
čas, který mu věnujeme. Už mě tím vnucováním dárku 

začínal vyloženě nebavit, tak jsem mu řekl následující: 
„Pane, jak jsem vám říkal, rád se bavím. Když půjdu do 
cirkusu, musím za to zaplatit, tady to budu mít zdar-
ma. Takže mně stačí, když se budete ve vašem výstupu 
snažit, a nejsme si nic dlužni. Takže si ten dárek scho-
vejte a spusťte!“ Tím jsem  mu také  naznačil, že jsem si 
plně vědom teatrálnosti výstupů takovýchto dealerů.

Dealer před vámi čaruje s předváděným vysavačem, 
lampičkou a hadříky a snaží vzbudit dojem, že žijete 
ve strašném nepořádku. Tady stačí jenom říct, že stejný 
výstup s obdobnými výsledky jste schopni udělat téměř 
s jakýmkoli vysavačem, což je pravda, a on to samozřej-
mě ví. Neustále nám tvrdil: „Náš vysavač je jediný na 
světě, který funguje!“

Stačilo na to říct: „No, vidíte, a to se mi na vás nelíbí, 
vždyť vy lžete. Ještě bych se vás chtěl zeptat. Víte, pod-
le mne existují dvě skupiny dealerů. Jedna, která ví, že 
nemá pravdu a snaží se za každou cenu prodat. Pak 
tady je druhá, co tomu všemu věří. Kam patříte vy?“

„Já tomu věřím.“
„A jéje!“

Ať se dealer pustil do čeho chtěl, neměl šanci situaci 
ovládnout. Tak třeba když sebevědomě spustil:

„Není to jen čistička vzduchu a vysavač koberců. Ten-
to přístroj je multifunkční. Vyčistí sedací soupravy, mat-
race, podlahy, okna, umí zahubit roztoče v peřinách. 
Nafoukne vám hračky. Tento přístroj vám UKLIDÍ CELÝ 
BYT.“

„Ne, to není možné, to není vysavač, to je zázrak,“od-
povídám překvapeně.

„Ale ano, mám ho 15 let, vím, o čem mluvím,“ dodá-
vá.

A já potichu a rozvážně, abych navodil tu správnou 
atmosféru: „Tak víte co? Vyzkoušíme si ho. Opatrně 
vstaneme, vy ho zapnete, nenápadně se schováme za 
dveře a za půl hodinky se vrátíme a podíváme se, jak 
uklidil celý byt.“

„Eee.“ 

Také jsem se snažil vysvětlit dealerovi, co znamená 
poměr cena/užitná hodnota. Tento parametr nebyl 
schopen pochopit. To si nedělám legraci, zkrátka ne-
chápal, co to vůbec vyjadřuje.

Dealer si chce nechat předložit stávající zákazníkův 
vysavač, aby předvedl za pomoci svého kejklířského 
umění, že je v podstatě k ničemu. A to ať už máte jaký-
koliv. Vypadalo to asi takhle:

„Můžete mi ukázat váš vysavač?“
„Teoreticky mohu. Ale proč bych to dělal? Nejdříve si 

musíte uvědomit, proč jste vlastně přišel. Buď nám tady 
chcete prezentovat tento zázrak, anebo provádíte sčí-
tání vysavačů domácností České republiky. Tak víte, co 
vlastně chcete?“ 

A dal pokoj s naším vysavačem.

Ještě toho bylo hodně, ale nebudu dále natahovat 
článek. Prostě se přiznám. Po tom, co jsem si zjistil, co 
jsou tyto prezentace zač, jsem mu chtěl dát jasně naje-
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M i m o p r a c o v n í  a k t i v i t y
vo, co si o tom myslím. Už od začátku ho doprovázela 
nejistota, snažil se ovládat, leč výsledek této snahy se s 
postupem času vytrácel. Na konci již používal dokonce 
sprostá slova.

„Todle je k.r.a nejlepší vysavač na světě. Tak si tomu 
nevěřte, když nechcete. Já ho mám 15 let a ani jednou 
sem nebyl nemocnej! Hodně mých nejlepších kamará-
dů ho má. Celá rodina. Všichni zahodili léky!“

„A berle!“
A to byla poslední kapka, víc nevydržel.

Na konci ještě volal na „ústředí“, kde musel asi na-
hlásit začátek a konec prezentace. Do telefonu se také 
zmínil: „Tak jsem se právě dozvěděl, že prodáváme 
šmejdy.“ Což opět lhal. Nic takového jsem mu nikdy 
neřekl a ani v tomto článku to netvrdí

Ještě bych chtěl dodat. Víte, já jsem takový roztržitý a 
nějakým nedopatřením prostě došlo k jedný nepěkný 
věci. Já se tedy přiznám, co se mi stalo. Než k nám dea-
ler přišel, tak jsem si nahrával děti, jak recitují básničky. 
No, je to moc roztomilé. Potom najednou zazvonil ten 
člověk a já, blbec, zapomněl to nahrávání vypnout ...
Záměrně neuvádím jméno zázraku, neboť měl 

prostě smůlu, že k nám přišel tento jako první. Kdyby 
to byl reprezentat jiné značky a třeba i jiného druhu 
„zařízení“, dal by se napsat článek obdobný. Prostě 
přijde podezřelý člověk s vysavačem nebo dekou nebo 
hrnci nebo já nevím s čím za desetitisíce a zahraje di-
vadlo. Jasně, ty „zázraky“ fungují, s vysavačem vysa-
jete, dekou se přikryjete a i v tom kastrolu bramboru 
uvaříte. Ale proč si raději nekoupit kvalitní obdobný 

výrobek v klasickém obchodě, který pořídíte za zlomek 
ceny? Testy nezávislých laboratoří hovoří jasně.

A rada na závěr:

Nikdy nekupujte to, co nechcete.

Dodatečné vysvětlení pro čtenáře (nevím jestli stihnu 
nadále odpovídat v diskusi jednotlivě) : 

Proč jsem si ho zval? Návštěva byla slíbena den pře-
dem, než jsem se o ní dozvěděl. Zkrátka přišel. Popis v 
článku je volně zkrácen. 

Proč jsem byl na něj tak ošklivý? ONI se chovají ještě 
hůř, jen to skrývají pod maskou. Vyloženě lžou a mani-
pulativním výstupem se snaží vymývat mozky. Kdybych 
nevěděl o případech lidí, kteří naletěli a jsou z toho 
nešťastní, tak bych se krotil. A vzhledem k tomu, že 
oni na to, aby případnou oběť podvedli, jsou školeni, 
tak jsem si nebral servítky. Proti podvodu jsem použil 
krajní prostředky, to nevyvracím, ale jsou to přece pod-
vodníci, což mohu dokázat. 

Záznam jsem nepořizoval, abych ho zveřejňoval. Slou-
ží mi jako případný důkaz, že dealer lhal. 

Jak je nyní patrné, tak i tento případ není tolik odliš-
ný od případu mého kamaráda a vyznačuje se mnohý-
mi shodnými prvky.

Je opravdu vhodné nakupovat při domácím před-
váděcím prodeji za podpůrné masáže mozku                                
prodejcem ?

Ing.Pavel Jiruška
Vedoucí OK

Definice obchodu – převážně nevážně
Pavel defines sale.

Lidstvo mezi sebou obchoduje od té doby, kdy bylo 
vyrobeno více, než lidé spotřebovali. Nejdříve to byl 
obchod výměnný, potom za peníze a v poslední době 
se jako morová rána rozšířil obchod na úvěr. Každý, 
kdo navštívil jakýkoliv obchod, má s prodavači a ob-
chodníky všeho druhu svoje zkušenosti, ať již dobré 
nebo velmi trpké. První, na koho v obchodě člověk na-
razí (pokud náhodou nenarazil na krabice nebo vozík 
se zbožím), je prodavač(ka). Tyto lidi lze rozdělit zhru-
ba do několika  kategorií, a to:  podavač, prodavač, 
obchodník.

Podavač 
Jedná se o relikt socialismu, ale bohužel je stále skla-

dem. Ten člověk buď zívá, nebo hledí do blba, věnuje 
se kosmetice (žena), živě diskutuje s kolegy a nějaký zá-
kazník ho zajímá  jako loňský sníh. Zákazník pro něho 
není pán, nýbrž obtížný hmyz, kterého je nutno co nej-
dříve se zbavit. Na dotaz po varné konvici se zákazník 
dočká nevrlého -  nemáme. Po upozornění, že tamhle 
jedna zrovna je, s ní podavač neochotně praští o pult, 
zinkasuje peníze a dále se věnuje předchozí činnosti, tj. 

nicnedělání. Zákazník ho vůbec nezajímá. 

Prodavač 
Je vyšší typ podavače, který již mnohé pochopil. Je 

zdvořilý, upozorní zákazníka, že je k dispozici několik 
typů varných konvic. O rozdílech mezi nimi toho sice 
moc neví, snad jen, že se liší cenou. Nakonec doporučí 
a prodá kupujícímu středně drahý typ s poukazem na 
to, že ta nejlevnější není nic moc. Zákazníkovi poděku-
je a pozdraví na odchodnou. 

Obchodník 
To je extra klasa v oboru, svou prací žije, za ni by po-

ložil život. Jakmile spatří zákazníka, rozzáří se a vrhá 
se mu v ústrety, je ochota sama. Vychválí všechny typy 
varných konvic, které jsou k dispozici, vloží zákazníko-
vi do úst objednávku té nejdražší, poté upoutá jeho 
zájem na další zboží, vychválí ho do nebes. Výsledek je 
ten, že zákazník odchází nejen s varnou konvicí, vleče 
ještě vysavač, (automatickou pračku mu přiveze zásil-
ková služba). Aniž to spokojený zákazník tuší, byl do-
slova svlečen do naha, má přesto pocit, že pro takovou 
marnotratnost se rozhodl sám, a je nadmíru spokojen. 
Ještě tento obchod vychválí před známými a vřele ho 
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Doufejme, že přijde
Simona believes in hard winter.

Tím mám na mysli zimu, které se v loňském roce vůbec 
nechtělo převzít vládu od podzimu. Potrápilo to mno-
ho lidí. V horských střediscích jim byla nová vybavení 
skoro na nic a jen počítali ztráty a přemýšleli, kde vzít 
peníze na úvěry, které si vzali od bank. Náporu lyžařů 
se nedočkali. 

Letos už snad dlouho čekat nebudeme, protože me-
teorologové slibují, že už od začátku listopadu začne 
ta pravá zima.

V horských střediscích vítají takové předpovědi a dou-
fají,že jim to nahradí loňskou sezonu. Mám pár tipů,  
jak si v blízkém okolí slušně zalyžovat.
DEŠTNÉ v Orl.horách má nově upravené sjezdovky, 
které jsou i osvětlené a mají rozšířený snowpark.
ŘÍČKY - v loňském roce byla uvedena do provozu lano-
vá dráha a nové lanové centrum.Provozovatelé slibují, 
že jeho provoz nebude letošní zimu přerušen.Na vrchu 
Zakletý jsou tři svahy, nejdelší měří 1,5km. Je tu také 
snowpark. Ideální lyžovačka pro rodiny s dětmi.
DLOUHOŇOVICE - dvě upravené sjezdové trati, z 
nichž jedna je osvětlená.Za 1 hod přepraví vleky až 600 

M i m o p r a c o v n í  a k t i v i t y
doporučí. Přitom z celého nákupu potřeboval skutečně 
jen tu varnou konvici. 

Zákazník 
Zákazník je pro obchodníka zdroj příjmů a jako ta-

kový je tedy brán jako kavka vhodná k oškubání. Je 
to zpravidla jelimánek, neznalý obchodních triků a 
praktik, a pak je v rukou zkušeného obchodníka tvár-
ný jako těsto. Za to, že byl oškubán, ještě poděkuje. 
Někteří zákazníci si myslí, bůhví, jak nejsou zkušení a 
opatrní, ale to si skutečně jenom myslí. Je vidět, že ješ-
tě nepadli na Mistra v oboru. Je neuvěřitelné, jak lidé 
slyší na slovo zadarmo. Naivky, copak je něco zadar-

mo?! Ten výrobek, který si nesou „zadarmo“, zaplatili 
aspoň dvakrát. 

Je pravdou, že dobrý obchodník si nemůže dovolit 
být nadbytečně poctivý, kam by taky přišel. Ale pokud 
je jeho počínání v rozumných mezích, nelze nic namí-
tat. Konec konců každý, než vstoupí do krámu, počítá 
s útratou, a každý rád na někom vydělá, co si budeme 
nalhávat. Obchod je zkrátka obchod, škoda jen, že to 
stojí peníze.

Ing.Pavel Jiruška
Vedoucí OK

osob(je to za humny a nemusíte jezdit do Krkonoš). 
Nesmím zapomenout ani na místní lyžařské středisko 
MALÁK. Máme jednu z nejdelších osvětlených tratí v 
regionu - měří 750 m. Část je také vybavena snowboar-
dovými překážkami - velkým a malým skokem.

Dále jsou v okolí i další sjezdovky. Např. Čenkovice, 
Peklák v Přívratu u České Třebové, ale i taková Bystřec 
není k zahození. Mají i osvětlenou a nejlevnější sjez-
dovku v okolí, která uspokojí i náročnějšího lyžaře.

Nesmím zapomenout i na milovníky běžek. Orlické 
hory tvoří 50km dlouhý hřbet, který se táhne při hrani-
cích s Polskem, a při své nadmořské výšce nabízí velmi 
kvalitní podmínky, tedy pokud napadne nějaký sníh. V 
hlavní sezóně jsou dopravními společnostmi vypravo-
vány speciální tzv. SKIBUSY, které vás i s výbavou do-
praví na křižovatky běžeckých tratí.

Takže doufejme, že zima přijde a milovníci zimních 
sportů si přijdou na své .Nebudou muset zase celou 
zimu koukat na připravené lyže, ze kterých jsme loni 
pouze otírali prach.

Turnerová Simona
montáž D3
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Historie Vánoc
Matej paints the History of Christmas.

Základem křesťanských Vánoc je biblický příběh o na-
rození Ježíše Krista a oslava  této události. Církev časo-
vě spojila narození Spasitele se starým mýtem zimního 
slunovratu, vyjadřujícím vědomí o věčném vítězství ži-
vota nad smrtí a světla nad tmou.

Svátek narození Páně se od 4. století šířil z Říma po 
celém křesťanském světě. Tato vánoční atmosféra a vá-
noční zvyky stále trvají.

Vánoce
Den Ježíšova narození se slaví v křesťanském světě od 

4. stol. 25. prosince. Na tento den připadala slavnost 
(neporaženého slunce- sol invictus). Východní církev 
slavívala narození Krista 6. ledna. To bylo datum jedno-
ho pohanského svátku v Alexandrii (Narození Božské-
ho eonu). Západní církev - v Římě- slavila 25. prosince, 
a to bylo zase datum starého pohanského svátku (Na-
rození věčného slunce). Později po řadu století překry-
la tento obsah svátku úcta ke svatým třem králům. Asi 
od 16. stol. se rozšířily dnes ještě trvající zvyky - domácí 
jesle, obdarování dětí, ozdobený strom, atd.

Staročeské Vánoce
Češi se v 19. stol. na příchod Vánoc dlouhé týdny tě-

šili  a vůbec jim nevadilo, že peněz je poskromnu a vá-
noční dárky, které nadělí Ježíšek, budou nejspíše velmi 
potřebné věci, které by se tak jako tak musely koupit. 
Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spíše o vzá-
jemné lásce a přátelství, radosti a pocitu sounáležitos-
ti v rodině, která se sešla ke společným oslavám pod 
rodným krovem. Několik dnů před Vánocemi napek-
ly hospodyně chléb a uložily ho do ošatek. V bohat-
ších domácnostech daly k bochníkům péct také pečli-
vě upletené, žloutkem potřené a máslem pomaštěné 
vánočky z  bílé mouky, rozinek a mandlí. O Štědrém 
dnu od časného rána praskal v peci a kamnech oheň. 
Připravovala se štědrovečerní večeře. Vařil se hrách, 
čočka, několik druhů polévek, mezi nimiž nechybě-
la bramboračka a rybí polévka, pekl se kuba z krup a 
česneku. Mezitím, co se hospodyně snažila v kuchyni 
zabavit děti, přinesl v některých krajích hospodář tajně 
stromeček a ustrojil ho do slavnostního hávu. Jinde se 
stavěly betlémy. Lidé se odrána postili, aby večer uvidě-
li zlaté prasátko. S přicházejícím soumrakem děti stále 
častěji vybíhaly ven, pozorovaly nebe a hlídaly, kdy se 
objeví první hvězdička. S první hvězdou si rodina sed-
la k slavnostnímu stolu, prostřenému bílým ubrusem. 
Večeři zahajovala společná modlitba, vzpomínka na 
uplynulý rok a poděkování Bohu za vše dobré, co při-
nesl, i za to, co vzal. Nejdříve hospodyně postavila na 
stůl mísu s hrachem. Klíček hrachu má podobu kalichu 
a podle tradice spojoval všechny stolovníky v dobrém 
i zlém. Potom paní domu odebrala z mísy po lžíci pro 
každé z domácích zvířat. Teprve pak si podle vážnosti 
a stáří nabírali ostatní. Po hrachu se podávaly polévky 

pro sílu, čočka, aby byly peníze, kuba, masitý pokrm 
nebo ryba pro radost. Kosti se dávaly na jeden talíř a 
po večeři je hospodář odnesl ve lněném ubrousku pod 
jabloň. Naposledy se na stole objevila vánočka a cukro-
ví. Pila se bílá káva, čaj, nechybělo ani trochu piva, vína 
nebo hlt pálenky pro dobré zažití. Když zazvonil zvo-
neček, přinesl hospodář do místnosti stromeček ověše-
ný jablky, sušeným ovocem, cukrovím, kostkami cukru, 
zabalenými do barevných papírů, ořechy a řetězy. Na 
stromečku se zapálily svíčky a všichni zpívali koledy. Ty 
se pak u stromečku zpívaly každý večer, dokud se ne-
odstrojil a Vánoce neskončily.

Někde však stromeček neznali nebo ho považovali za 
německý zvyk a po starodávném způsobu strojili jesle. 
O svátku narození Páně do nich kladli figurku novoro-
zeňátka a přidávali postavičky anděla, pastýřů a dárců. 
Postavičky třech králů a jejich průvodu se stávaly sou-
částí betlémského výjevu až 6. ledna. O Štědrém večeru 
se po večeři věštilo. Na stůl se postavilo umyvadlo a 
pouštěly se v něm lodičky ze skořápek vlašských oře-
chů. Lilo se olovo. Přes rameno se směrem  ke dveřím 
házela bota. Na venkově děvčata třásla bezem. Vdala 
se tam, odkud se ozval  štěkot psa. Vyvrcholením večer-
ních oslav byla půlnoční mše. Lidé se scházeli v kostele, 
kde vedle oltáře stály jesličky. Venku byla zima, sníh a 
tma. Uvnitř kostela, vyhřátého dechem věřících, zářily 
svíce. Varhany doprovázely hlasy zpěváků, ke kterým 
se postupně všichni přidávali. Tak se o půlnoci Štědré-
ho večera narodil v srdcích lidí Kristus. Všichni věřili, že 
je přítomen na bohoslužbě právě v tom jejich kostele. 
Cítili přítomnost lásky malého dítěte a s nadějí hleděli 
do nového roku.

Trnka Matěj
kovovýroba
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Palenie szkodzi zdrowiu - Kouření škodí zdraví
Smoking is bad for your health

Moda na palenie papierosów rozpoczęła się w latach 
powojennych. Palenie stało się normą społeczną naj-
pierw wśród mężczyzn a następnie kobiet. W połowie 
lat siedemdziesiątych prawie 90% mężczyzn paliło kie-
dyś w swoim życiu papierosy. Od 30 lat Polska znajduje 
się niezmiennie w czołówce krajów o najwyższej kon-
sumpcji tytoniu na świecie. W połowie lat dziewięćd-
ziesiątych wśród Polaków w wieku 30-40 lat pali 40% 
kobiet i 60% mężczyzn. Nieco mniej niż 10 mln palaczy 
wypala rocznie około 100 miliardów papierosów.

Móda kouření cigaret se  nejvíce rozmohla v pová-
lečných letech. V polovině sedmdesátých let minulého 
století v Polsku 90% můžů kouřilo nebo někdy v životě 
kouřilo. V polovině let devadesátých v Polsku kouří ve 
věku 30-40 let 40% žen a 60% můžů. Téměř 10 milioů 
kuřáků vykouří ročně  kolem 100 miliard cigaret.

Na skutki rozpowszechnienia się tej mody nie trzeba 
było długo czekać. Powszechność palenia papierosów 
doprowadziła do katastrofy zdrowotnej. Najpierw 
wśród mężczyzn, a następnie wśród kobiet, zaczęła 
gwałtownie rosnąć liczba zachorowań na schorzenia 
wynikające z palenia tytoniu. Liczba zachorowań na 
raka płuca (schorzenia występującego prawie wyłącz-
nie u palaczy) u młodych mężczyzn, należy w Polsce do 
najwyższych na świecie. Gwałtownie rośnie też liczba 
zachorowań na raka płuca wśród młodych kobiet.

Výsledky rozšíření kouření na sebe nenechaly dlouho 
čekat.Rozšířenost kouření vyústila do zdravotní kata-
strofy. Nejprve mužů, potom žen. Kvapem se rozšířila 
onemocnění pocházející z kouření tabáku.Počet one-
mocnění rakovinou plic je u mladých můžů i žen v Pol-
sku největší na světě.

Od połowy lat sześćdziesiątych obserwowaliśmy 
wśród mężczyzn narastanie przedwczesnej umieral-
ności. Każdego roku umierało więcej mężczyzn w wie-

ku 30-60 lat niż w roku poprzednim. Jednym z głów-
nych czynników sprawczych tego zjawiska było palenie 
tytoniu. Doprowadziło to do sytuacji, że pod koniec lat 
osiemdziesiątych stan zdrowia mężczyzn w Polsce był 
gorszy niż bezpośrednio po wojnie. A według szacun-
ku Światowej Organizacji Zdrowia 15-letni polski chło-
piec miał mniejszą szansę na dożycie 60. roku życia niż 
mieszkaniec Chin, czy nawet Indii.

Od poloviny šedesátých let byla u mladých mužů po-
zorována předčasná úmrtnost.Každý následující rok 
umíralo více mužů ve věku 30-60 let než v roce před-
chozím. Hlavním viníkem bylo očividně kouření tabáku. 
Situace došla tak daleko, že na konci let osmdesátých 
byl zdravotní stav mužů v Polsku  horší než bezpro-
středně po skončení války. A podle Světové zdravotnic-
ké organizace (WHO) měl 15 letý polský chlapec menší 
šanci na dožití 60 let než stejně starý jeho vrstevník v 
Číně nebo Indii.

W ostatnich latach zaczyna się w Polsce coś zmieniać. 
Rośnie grupa Polaków, którzy nigdy nie palili. Rośnie 
liczba rzucających palenie. Mimo agresywnej reklamy 
papierosów, na którą przemysł tytoniowy wydaje mili-
ard dolarów rocznie, coraz więcej palaczy myśli o rzu-
ceniu palenia.

Najlepszym sposobem na zdrowie dla nas jako naro-
du, ale także dla każdego palacza, jest rzucenie pale-
nia.

V dalších letech se začíná v Polsku cosi měnit. Roste 
skupina Poláků, kteří nikdy nekouřili. Roste počet od-
mítajících kouření. I při  agresívní reklamě na cigarety, 
na kterou tabákový průmysl vydává miliardy dolarů 
ročně, stále více kuřáků pomýšlí na to, že s kouřením 
praští. Nejlepším činem pro zdraví národa i každého z 
nás je skončit s kouřením!

Nogaj Alexandra
D3

Světové dny mládeže Sydney 2008
World‘s day teen-agers of Sydnay

Výjimečný týden se nachýlil ke svému konci, stejně tak 
XX. Světové dny mládeže (dále SDM). Z mlhavého rána 
se vyklubalo slunečné nedělní poledne 21. srpna 2005. 
Stál jsem společně asi s milionem poutníků z celého 
světa na Marienfeld poblíž Kolína nad Rýnem. Papež 
Benedikt XVI. na konci slavnostní závěrečné mše svaté 
vyhlásil australské Sydney roku 2008 za místo konání 
příštích SDM. S kamarádem Honzou jsme se okamžitě 
shodli, že tam tedy rozhodně chybět nebudeme! 

Čas plynul jako voda a pouť do Austrálie tu najednou 
byla ve zcela konkrétních obrysech. Přesto, že se mi 
hlavou začaly honit různé myšlenky typu „není to zby-
tečný luxus jet na druhou stranu zeměkoule?“, jsem 
věděl, že se bude jednat o dobrou investici. Rozhod-
nutí bylo tedy jasné. Jdu do toho. Červenec 2008 SDM 

v Austrálii! V následujících několika řádcích bych se 
vám, čtenářům Občasníku, tedy rád pokusil sdělit ně-
která fakta o této mimořádné události, několik mých 
postřehů z australského prostředí a z velmi hutného a 
do detailu promyšleného programu.

Jakou mají SDM historii a o jakou akci se to vlastně 
jedná? U zrodu stál papež Jan Pavel II. Dle jeho vzpo-
mínek vznikl nápad pořádat SDM mezi kamarády z 
mládí a při setkání mladých lidí v Římě o Květné neděli 
1984. Jan Pavel II mladé lidi opětovně pozval do Říma. 
Nějakých 250 000 lidí toto pozvání na Květnou neděli 
1985 přijalo. Tehdy bylo rozhodnuto vyhlásit Květnou 
neděli roku 1986 za první „oficiální“ Světový den mlá-
deže a slavit jej v různých diecézích po celém světě. 
Papež začal zvát mladé lidi za sebou do různých světo-
vých metropolí, počínaje rokem 1987 do Buenos Aires. 
Další místa konání SDM byla Santiago de Compostela 
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1989, Čenstochová 1991, Denver 1993, Manila 1995, 
Paříž 1997, Řím 2000, Toronto 2002, Kolín nad Rýnem 
2005 a letos Sydney 2008.

Jaká je náplň těchto setkání a jaké možnosti přináše-
jí? Především je tu rozměr duchovní a vzdělávací. Každý 
účastník má možnost jistých prohloubení a konfrontací 
s duchovními. Je to ideální možnost, jak navázat nová 
přátelství a poznat kulturu hostitelské země.

Pro české poutníky, kterých bylo 220 včetně 15 kněží 
a 2 biskupů monsignora Jiřího Paďoura a monsignora 
Pavla Posáda, organizovala účast na SDM Sydney 2008 
Česká biskupská konference – sekce pro mládež (dále 
ČBK), které bych tímto chtěl poděkovat za perfektní 
přípravu a zdar celé společné pouti. Jednalo se jak o 
vyčerpávající informovanost více než půl roku před od-
letem, zorganizování dvou přípravných info víkendů a 
vytvoření skvělého zázemí v samotné Austrálii. Organi-
zátoři z ČBK samozřejmě spolupracovali s australským 
přípravným týmem SDM. Nicméně rád bych vyzdvihl, 
že osobním nasazením našich organizátorů ve spolu-
práci s českými emigranty vzniklo několik velmi zajíma-
vých akcí a výletů nad rámec SDM. 

Do Austrálie jsme odlétali na etapy po skupinách. Ně-
kteří z Prahy, jiní včetně mě z Vídně. Dnem D pro mě 
byl 4. červenec. S korejskými aerolinkami byl místem 
mezipřistání ostrov Incheon, vzdálený asi 60 km od 
hlavního města jižní Koreji Soulu, kam jsme dorazili po 
takřka 11 hodinovém letu a časovém posunu 7 hodin 
vpřed. Za tuto dobu jsme přelétli část Slovenska smě-
rem na Polsko, Bělorusko dále přes Rusko směrem na 
Moskvu, pohoří Ural, Novosibirsko dále pak přes Mon-
golsko a jeho hlavní město Ulánbátar, Čínu, kde se Pe-
king zdál být, co by kamenem dohodil, poté  přes Žluté 
moře. Jak jsme se blížili do cíle mezipřistání, nešlo si 
nevšimnout, že letadlo oblétalo velkým obloukem jižní 
výběžek severní Koreji, což nám všem připomnělo jis-
tá fakta o této severní části poloostrova. Rád bych se 
ještě krátce zmínil o stravě na palubě letadla. Jídla se 
podávala takzvaně ve dvou verzích – evropské a korej-
ské. Samozřejmě jsme si mohli vybrat, ale jenom do té 
doby, než evropské jídlo došlo. Asijská kuchyně totiž 
mnohým natolik nesedla, že raději nejedli vůbec. Já 
jsem ochutnal a snědl vše, co jsem dostal, -  bez vážněj-
ších problémů. Musím snad jen konstatovat, že taková 
domácí polévka z mořských řas bude jistě lepší než její 
instantní podoba podávaná v letadle. Po několikahodi-
novém čekání na letišti Incheon nás čekal další, přibliž-
ně stejně dlouhý let přes Východočínské moře, Filipíny, 
Indonésii a napříč celou Austrálií od severu na jih do 
Melbourne - na této trase s časovým posunem 1 hodina 
vpřed. Přistáli jsme okolo sedmé hodiny ranní místního 
času. V tu dobu jsem byl již více než 36 hodin na cestě. 
Ještě na letišti došlo k jednomu překvapivému setkání. 
Osobně nás přivítal melbournský biskup monsignore 
Christopher Charles Prose. S každým si podal ruku a 
třeba prohodil několik slov. Měli jsme jistě štěstí moci 
se takto alespoň na chvíli setkat, vždyť do Melbour-
ne přijížděly desetitisíce poutníků. Cítil jsem potřebu 
nějak se vyjádřit k této situaci, proto jsem panu bisku-

povi při potřásání našich pravic řekl, že jsme nesmírně 
poctěni jeho osobním přivítáním. Načež mi odpověděl, 
že on je potěšen naším příjezdem. Přestože jsme byli 
všichni poměrně unaveni, byl to velmi příjemný vstup 
na australskou půdu.

Melbourne se stalo následující týden naším domovem, 
kde jsme se účastnili předprogramu SDM, takzvaných 
dní v diecézích. Naše celá česká výprava byla rozdělena 
celkem do tří místních farností, kde jsme byli ubyto-
váni v rodinách, což byla fantastická možnost poznat 
místní život opravdu zevnitř. Běžný turista nemá šanci 
něco podobného zažít. Ve farnosti Ringwood jsem na-
šel střechu nad hlavou společně s Frantou a Karlem, se 
kterými jsem se seznámil až na cestě do Austrálie, u 
starších manželů Petera a Maureen, kteří vychovali cel-
kem 9 dětí, které měly již své rodiny a doma nebydlely. 
Pro nás to znamenalo, že jsme měli každý svou míst-
nost. Naši hostitelé nám poskytli skvělé zázemí. Jediné, 
na co jsme si museli všichni zvyknout, bylo poměrně 
chladno, jak venku, tak vevnitř. U nás v Čechách máme 
v červenci léto, ale v Austrálii je to přesně naopak. Ten-
to měsíc je nejchladnějším v roce s teplotami přes den 
zhruba mezi 12 – 16 ºC a v noci se pohybuje okolo 4 – 8 
ºC. Protože v ostatních měsících je v Austrálii výrazně 
tepleji, nikdo si neláme hlavu s tepelnou izolací nebo 
s komplikovaným systémem vytápění tamních domů. 
Topí se pouze v centrální místnosti většinou plynovým 
kotlem. V ložnicích najdete dvě odvětrávací mřížky a 
pro ty, kterým by byla opravdu zima, jsou celkem běž-
né vyhřívané postele.

Farní kostel v Ringwoodu společně s přilehlou katolic-
kou školou byl pro nás takový výchozí bod, odkud jsme 
vyráželi do centra Melbourne na společné akce, jakým 
byla zahajovací mše na místním fotbalovém stadionu 
s kapacitou 70 000 míst, dále na bohatý doprovodný 
program na různé koncerty, taneční párty,…. A samo-
zřejmě jsme objevovali krásy města, kde se nachází 
Eureka - nejvyšší vyhlídková budova jižní polokoule, i 
v zimě nádherné botanické zahrady, návštěva austral-
ského muzea nám přiblížila mladou a zároveň bohatou 
historii tohoto kontinentu. Někteří zašli na zápas míst-
ního nejpopulárnějšího sportu – australského fotbalu, 
který je svými specifickými pravidly něco mezi americ-
kým fotbalem a ragby.

Při pohybu městem jsme se dávali do řeči jak s pout-
níky z různých míst z celého světa, tak i s místními, kte-
ří třeba cestovali metrem domů z práce. Jejich reakce 
byly vesměs pozitivní, zajímali se, odkud jsme,  přáli 
nám pěkný pobyt atd.. Opravdu jediný negativní po-
stoj, který jsme zaznamenali, byl plakátek v ulicích 
Melbourne vyzývající jménem mladých k demonstra-
ci proti SDM. Hlavním důvodem byl názor považující 
křesťanské hodnoty za omezující osobní svobodu a or-
ganizaci SDM za mrhání penězi daňových poplatníků. 
Sotva jsme si tento plakátek začali studovat, zastavil se 
u nás nějaký pán a omlouval se za něj a ujišťoval nás, 
že jsme tu vítáni. Taktéž nás poprosil o modlitbu za 
Austrálii, která je považovaná za čtvrtou nejateističtěj-
ší zemi světa. Myslím, že toto setkání pěkně vyjádřilo 
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mínění australských věřících.

Jedním z celodenních výletů byla zhruba sto kilome-
trů dlouhá cesta po Gret Ocean Road. Měli jsem mož-
nost vidět největší surfařské pláže světa, na kterých  se 
i přes zmíněnou zimu surfovalo, nádherné skalnaté po-
břeží s dech beroucími přírodními scenériemi. Jakožto 
suchozemci jsme hojně fotografovali a pořizovali vi-
deozáznamy. Vesměs všichni jsme se shodli a přehod-
notili svůj postoj k japonským turistům v Praze, jejichž 
chování nám v minulosti mohlo připadat podivné až 
směšné. Subjektivně posouzeno jsme se jim minimálně 
vyrovnali.

Taktéž jsme se sešli s českými krajany na Šumavě. 
Toto československé centrum, které je zasazené do 
nádherné přírody, se nachází kousek od Melbourne a 
bylo založeno roku 1959 knězem Josefem Peksou, kte-
rý pocházel z Bolešína na Šumavě. Dodnes slouží jako 
místo setkávání českých a slovenských emigrantů. Byli 
jsme srdečně přivítáni a myslím, že osobními rozhovo-
ry s místními si mnozí z nás dokreslili pohnuté dějiny 
našeho národa o konkrétní osudy. Někteří se dokonce 
osobně znají s naším slavným rodákem sýrařem panem 
Milanem Vyhnálkem, pocházejícím z nedaleké Hnátni-
ce.  Po pořízení společné fotografie u stožáru s českou 
vlajkou a prohlídce okolí byla v místní kapli sloužena 
slavnostní mše svatá, kterou koncelebrovalo 15 českých 
kněží, oba čeští biskupové monsignorové Jiří Paďour, 
Pavel Posád a františkán Ondřej Hrdina. Otec Andrew, 
jak mu místní říkají, je v Austrálii od roku 1952. Na za-
čátku padesátých let brzo pochopil, že jako řeholník v 
komunistickém Československu nemá růžové vyhlídky. 
Emigroval poměrně zajímavým způsobem. Měl totiž 
francouzské vzdělání, a tak předstíral, že je cizinec, a z 
republiky odjel vlakem. Otec Andrew je ve velmi dobré 
zdravotní kondici. Příští rok na své 90. narozeniny se 
chystá navštívit svou rodnou vlast. Na závěr slavnostní 
mše byl na přání místních zpíván svatováclavský chorál. 
Toto přání vypovídá o skutečnosti, že se stále cítí být 
Čechy, přestože ti lidé v Austrálii prožili většinu své-
ho života a jsou tam pevně zakořeněni, jejich děti tam 
již mají své rodiny a natrvalo zpět už se nikdy nevrátí. 
Večer jsme byli pohoštěni v duchu české kuchyně a za 
zvuku lidových písní jsme si výtečně zatančili. Kromě 
krásných děvčat z naší výpravy jsem taktéž vyzval k 
tanci paní Irenu, žijící v Austrálii od roku 1955. Přes-
tože se jedná o dámu a měl bych spíše říci, že již má 
více zkušeností a nehovořit o počtu let, pro dokreslení 
prozradím, že jí bylo 78. Ono se totiž nejednalo o žád-
ný zdvořilostní taneček, ale docela jsem se i zapotil. 
Loni byla prý lyžovat v Krkonoších. Na svůj věk vitál-
ní to žena, klobouk dolů! Na závěr večera jsme zapěli 
československou hymnu. Místní včetně některých z nás 
byli dojati k slzám. 

Poslední den pobytu pro nás farnost Ringwood uspo-
řádala rozlučkové pohoštění. Ochutnali jsme i klokaní 
maso. Bylo výborné, připomínalo mi zvěřinu. Po vy-
stydnutí se však stává dosti tuhým. Rozloučili jsme se 
a poděkovali za všechnu péči a pozornost, kterou nám 
místní věnovali. 

Druhý den nás čekala cesta autobusy z Melbourne, 
společně s dalšími 50 000 poutníky ze všech koutů svě-
ta, do zhruba 850 kilometrů vzdálené Sydney. Tento 
masivní přesun přinesl jeden z mála organizačních zá-
drhelů. Jelikož všechny asi z osmi set autobusů neměly 
zavazadlový prostor, rozhodli se organizátoři uspořá-
dat samostatný přesun zavazadel nákladními auty. To 
mělo za důsledek, že jsme první dny strávené v Sydney 
své batohy neviděli. Někteří byli opět ubytováni v ro-
dinách, ale většina z nás bydlela v předměstí Stradfield 
na jedené místní škole. Absence zavazedel se spacími 
pytli a většinou oblečení nás věru nepotěšila. Místní 
ovšem velmi rychle zareagovali a dodali nám spousty 
dek a i vlastního oblečení na chladné noci. Jak jsem se 
později dověděl, na kamaráda Štěpána nezbyla žádná 
deka ani nic jiného, a tak strávil první noc v Sydney 
přikryt pouze státní vlajkou. Jinak organizace průbě-
hu setkání jak menších doprovodných akcí, tak i těch 
masových pro statisíce byla perfektní. Dle potřeby byly 
třeba uzavřeny ulice pro běžnou dopravu, aby mohly 
procházet davy lidí, všude byla spousta informačních 
tabulí a ochotných dobrovolníků.

Náš denní program byl v podstatě rozdělen do dvou 
částí. Ráno jsme absolvovali katecheze našich biskupů 
a kněží v českém centru ,umístěném na jedné katolické 
univerzitě. Odpoledne se vždy jednalo o nějaký spo-
lečný program, například zahajovací mše se sídelním 
kardinálem Pellem v Sydney, slavnostní papežův pří-
jezd lodí nebo páteční křížová cesta. Podobně jako v 
Melbourne jsme se účastnili bohatého doprovodného 
programu – koncertů, vzdělávacích tématických semi-
nářů, …… a objevování krás města. 

Vyvrcholením byla společná sobotní vigilie a nedělní 
mše sv. se Svatým otcem na místním dostihovém závo-
dišti Randwick. Letos jsme měli my ,Češi, tři zástupce 
v mezinárodní liturgické skupince, kteří byli v bezpro-
střední blízkosti Svatého otce. Marie Štěpánová měla 
spolu s dalšími šesti mladými lidmi z celého světa ve 
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svých rodných jazycích příspěvek o sobotní vigilii, svou 
zkušenost o životě s Bohem a o daru Ducha Svatého, 
daru moudrosti. Bylo fascinující slyšet češtinu rozléha-
jící se z reproduktorů na tom velkém prostranství. Při 
jednotlivých svědectvích bylo dle aplausu vždy poznat, 
kdo čemu rozumí. Noc po skončení vigilie jsme strávili 
přímo na místě pod širým nebem. Další český účastník 
Václav Rylko patřil mezi z 24 mladých lidí, kteří byli 
biřmováni Svatým otcem během závěrečné hlavní mše 
svaté. Biřmování přijalo 14 Australanů a dalších 10 mla-
dých z celého světa, za každý region jeden. Za střední 
Evropu to tedy byl Čech Václav Rylko, kmotrem mu byl 
Filip Landa. Během nedělní promluvy nás papež mimo 
jiné vyzval, abychom v dnešní době, kdy se vedle mate-
riální prosperity šíří duchovní poušť, vnitřní prázdnota, 
nedefinovatelný strach, skrytý pocit zoufalství, stavěli 
svůj život na Bohu. Abychom hodnoty, které přetrvá-
vají, svědectvím svého každodenního života předávali 
druhým.

Po skončení oficiálního programu SDM jsme se ještě 
dvakrát stěhovali. Nejprve do Olympijského parku, kde 
jsme bydleli pod jednou střechou ve výstavním pavi-
lónu s tisíci dalšími poutníky. Toto provizorní bydlení 
bylo zorganizováno z prostého důvodu, nebylo totiž 
možné, aby všechny ty statisíce lidí po skončení pro-
gramu okamžitě odcestovaly. Ten odliv byl samozřejmě 
postupný. Po uzavření Olympijského parku pro poutní-
ky SDM jsem byl společně s Karlem umístěn do rodiny 
českých emigrantů, k Novotným. Byl to luxus, k večeři 
pívo, vepřo knedlo zelo a jiné speciality české kuchy-
ně. Zkrátka,cítili jsme se tam jako doma, jejich byt byl 
vyzdoben obrazy Prahy, videotéka obsahovala spoustu 
českých filmů, atd. My jsme si tedy spíše povídali mimo 
jiné o jejich životním osudu. Jednu skutečnost bych ve-
lice rád vyzdvihl. Jana, dcera paní Novákové, přestože 
se narodila až v Austrálii, mluví perfektně česky a i její 
pětiletý syn na češtině také urputně pracuje. Takových-
to lidí jsem měl možnost potkat více a rád bych jenom 
podotknul, že dle mého názoru předávání jazykových 
znalostí z generace na generaci v takovýchto podmín-
kách není vůbec samozřejmé.

V Sydney jsem se také sešel s Michalem, pocházejí-
cím stejně jako já, z Dolní Čermné. Michal společně s 
kamarádem Romanem v Austrálii studují a na živobytí 
si vydělávají kuchařským řemeslem. Podebatovali jsme 
o dění u nás doma a o každodenním všedním životě v 
Austrálii. Kluci nám též dali typy míst, která určitě stojí 
za návštěvu a kde lze třeba výhodně nakoupit. Strávili 
jsme spolu velmi příjemný večer.

Hovořím-li tu o pobytu v Sydney, nemohu nezmínit, 
alespoň krátce, následující dvě stavby.Na  Harbour-
bridge mimo skutečnost, že nýty na stavbu tohoto 
mostu byly v třicátých letech minulého století dodány 
z Československa, mě zaujala ještě jedna věc – na dobu 
výstavby jeho na dimenzování. Most má osm jízdních 
pruhů pro auta, dvě železniční trati, cyklostezku a 
chodník – úžasné! Kladu si jenom otázku, kolik aut v 
té době jezdilo? Dále pak Sydney Opera House, dnes 
již 35 let symbol Sydney, výjimečná stavba, zajímavá 

historie vzniku a průběhu výstavby. Od zaníceného 
průvodce jsme se dověděli mnohé, já se zmíním snad 
jen o jednom malém detailu. Pokud se rozhodnete na-
vštívit tento kulturní stánek, nemusíte si lámat hlavu 
s oblečením. Nevyžadují společenský oděv, ale kladou 

důraz především na to, aby se návštěvník cítil dobře. 
Pro někoho to může být oblek nebo večerní róba, jiný 
zase může preferovat tričko a sportovní kalhoty – není 
problém. Průvodce si ještě dělal legraci a říkal, že po-
kud budeme mít na sobě oblečené alespoň něco, tak 
nás bez problému pustí dovnitř. 

Z přírodních krás rozléhajících se v okolí Sydney jsme 
navštívili Modré hory, známé svými rozlehlými kaňony 
a bujně vegetujícími eukalypty. Úchvatná byla taktéž 
pěší túra národním parkem podél pobřeží. Písečné plá-
že střídaly skalnaté útesy rozmanitých tvarů a dech be-
roucí scenérie jako z katalogů cestovních kanceláří. Pro 
velký počet lidí naší výpravy jsme museli mít zvláštní 
povolení pro vstup do těchto přírodních lokalit, kte-
ré zařídili čeští emigranti, a při samotné návštěvě jsme 
se museli pohybovat v menších skupinách. Přestože se 
tato místa nacházejí v bezprostřední blízkosti Sydney, 
nebyl tam mobilní signál,což by byla nevýhoda v přípa-
dě nějakého úrazu.

Čas našeho pobytu v Austrálii se pomalu naplnil. Utra-
tili jsme poslední dolary, rozloučili se s našimi hostiteli 
a hurá domů. Čekal nás zpáteční let po stejné trase s 
malým rozdílem – 22 hodin čekání na letišti Incheon, 
Soul. Měli jsme z toho trochu obavy, které se ukázaly 
neopodstatněné. Letecká společnost nás ubytovala v 
pěti hvězdičkovém hotelu kousek od letiště. K dispo-
zici jsme měli luxusní apartmány, saunu, bazén, místní 
restauraci, vše v ceně letenky. V hotelové zahradě jsem 
dokonce objevil i mateřídoušku. Bylo to pro mě pře-
kvapení, do té doby jsem se domníval, že se tato rostli-
na nachází pouze u nás. Celá cesta domů se obešla bez 
problémů a všichni jsme se ve zdraví vrátili.

Jsem nesmírně rád, že jsem mohl být součástí celé 
této akce, která neskončila! Svými podněty a myšlen-
kami pokračuje ve všech poutnících po celém světě dál. 
Úchvatná představa, k jakým rozměrům dopadu do-
chází. Nemyslíte? Ať již jste jakéhokoli vyznání nebo 
snad ateisté, ze srdce bych vám všem přál něco podob-
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ného zažít.

V článku bylo cito-
váno a byli použity 
informace z: knihy 
„Svědek naděje au-
torizovaný životo-
pis Jana Pavla II“ od 
Georga Weigela a 
Tiskové konference 
o oslavách Světových 
dní mládeže uspo-
řádané 8. července 
2008

Tomáš Bednář

M i m o p r a c o v n í  a k t i v i t y

Uzbekistán – křižovatka kultur
Uzbekistan – my native country

Vážení čtenáři, jsem rád za tuto příležitost seznámit 
vás se svou rodnou zemí – Uzbekistánem. .

Uzbekistán, oficiálně Uzbekistánská republika (uzbec-
ky O‘zbekiston Respublikasi / Ўзбекистон Республикаси) 
je vnitrozemský stát v centrální Asii. Jeho sousedy jsou 
Afghánistán na jihu a státy Kazachstán, Kyrgyzstán, 
Tádžikistán a Turkmenis-
tán. Uzbekistán byl jednou 
ze svazových republik So-
větského svazu; nezávislost 
získal při jeho rozpadu roku 
1991.

Hlavní město: Taškent
Rozloha: 447 400 km² (57. ve světě) z toho 5 % vodní plochy
Nejvyšší bod: Bestoř (4301 m n. m.) 
Počet obyvatel: 27 372 000 (44. na světě, odhad 2007)

Jazyk:  uzbečtina (úřední) 74.3%, ruština 14.2%, 
tádžičtina 4.4%, jiné 7.1%
Náboženství: muslimové 88% pravoslavní 9%, jiní 3%

Státní zřízení: republika

UZBEKISTÁN - azurové kopule mešit, chladivě bys-
třiny z horských ledovců, žár 
pouště, kupy melounů. Rozpá-
lené písky, chlad úzkých uliček 
středověkých měst, horské ma-
sívy. Nedozírné rozlohy pouští 
i nebetyčná pohostinnost Uz-
beků. Města, kdysi překypující 
bohatstvím, mauzolea velkých 
dobyvatelů i učenců, dávná ko-
lébka civilizací.        

Někdy se dokonce uvádí jako 
jedno z nejdéle osídlených míst 
na Zemi - 25 000 let. Počátky 
bohaté historie jsou spjaty s Perskou říší a slavná mi-
nulost pramení především z přítomnosti tzv. Hedvábné 

stezky, slavné sítě obchodních tras, procházející napříč 
celou Asií, vedoucí ze Středomoří do Číny a Indie. Stez-
ka měřila neuvěřitelných 9000 kilometrů a kromě své 
hlavní funkce sloužila jako kulturní most mezi Evropou 

a Dálným východem. 
Známá města jsou: Chiva Buchara, Šachrisabz a Sa-

markand.

Samarkand – společně s Bucharou nejdůležitějším 
městem na trase Hedvábné stezky. Založen byl v 7. sto-

letí př. n. l. jako Afrasiab, i když 
zdejší území bylo osídleno už 
mnoho tisíc let předtím. I přes 
četné střídání vládců Samarkand 
vzkvétal jakožto obchodní i kul-
turní centrum podobně jako 
sousední Buchara. Nejvýznam-
nější období Samarkandu přišlo 
až v době úpadku Hedvábné 
stezky poté, co si jej roku 1370 
zvolil za své sídlo již zmíněný 
Timur. Ten vybudoval ze Samar-
kandu bohaté město se skvělou 

architekturou, nové centrum Střední Asie. Rozkvět 
pokračoval i za vlády Timurova vnuka Ulugbeka, vzdě-
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laného vládce, který se věnoval zejména astronomii a 
matematice a z města vytvořil centrum vědy. Je až ne-
uvěřitelné, že zde již ve středověku měli přístroj, který 
dokázal velmi přesně určovat pozice nebeských těles. 
Ve Střední Asii už tak dlouho před Evropou věděli, že 
Země rotuje kolem své osy a kolem Slunce. Oba velcí 
panovníci leží v pozoruhodném mauzoleu Guri Amir, 
které se pyšní obzvlášť krásnou tyrkysovou kopulí.

    
Chiva - je rozdělena do dvou částí. Vnější město, tzv. 

Dišan Kala, byl původně chráněn hradbou s 11 brana-
mi. Vnitřní město neboli  Ičan Kala je obklopeno cih-

lovými stěnami,jejichž  základy  byly postaveny v 10. 
století.
Ičan Kala je historickým centrem města Chiva a na 

Seznam světového dědictví bylo zapsáno v roce 1990. 
Město sice neleželo na hlavní trase Hedvábné stezky, 
ovšem vedla přes něj důležitá odbočka do Ruska a Chi-
va také bývala poslední zastávkou karavan na cestě 
do Íránu. Navíc byla hlavním střediskem asijského ob-
chodu s otroky. Její původ sahá do 10. století a může 
se chlubit mnoha historickými památkami. Ty tvoří asi 
třetinu rozlohy starého města, zbytek připadá na obyt-
né domy. Za zmínku stojí především mešita Duma, po-
cházející z 10. století, kde se dochovala původní hala s 
112 sloupy. Celé město je obehnáno mohutnými hrad-
bami. 

 
Buchara - ležela přímo na hlavní trase Hedvábné 

stezky a navíc odtud vedla významná odbočka přes 

Rusko do Evropy. 
Byla založena někdy 
ve 13. století př. n. l. 
V době své největší 
slávy platila nejen za 
obchodní, ale také za 
kulturní a nábožen-
skou metropoli celé 
Střední Asie. V 9.-10. 
století se stala cent-
rem vzdělanosti celé 
Střední Asie, kde se 
soustředili významní 
vědci a filozofové. 
Postupně zde vyrostlo kolem 350 mešit a více než 100 
medres (islámských škol), v nichž studovalo přes 10 000 
studentů. Za zvláštní zmínku stojí Ulugbekova med-
resa, vůbec první medresa ve Střední Asii, vyzdobená 
dlaždičkami v modrých odstínech, a dále dominanta 
Buchary - minaret Kaljan. Byl postaven roku 1127 a se 
svými 47 metry býval dlouho nejvyšší stavbou ve Střed-
ní Asii. 

  

Šachrisabz - 
známá jako rodiš-
tě Tamerlan (Ti-
mur). Šachrisabz 
- Starý Keš (poz-
ději také Šaršauz 
nebo Šaar), jak 
se ve středověku 
město jmenova-
lo, vznikl přibliž-
ně na přelomu 
tisíciletí na místě 
již dávno osídlené oázy. Také přes Šachrisabz vedla le-
gendární Hedvábná stezka. Největšího rozkvětu měs-
to dosáhlo za vlády obávaného panovníka Timura. Do 
současnosti se dochovaly většinou památky z druhé po-
loviny 14. století. Za nejkrásnější a nejmohutnější stav-
bu Šachrisabzu je považován Timurův letní Bílý palác. 

Mgr.Shukrat Saidov
SAM
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M i m o p r a c o v n í  a k t i v i t y
Zaproszenie do Kłodzka - Pozvání do Kladska.

Welcome to Kłodzka

O atrakcyjności Kłodzka świadczy doskonałe położenie 
komunikacyjne, centralnie w Kotlinie Kłodzkiej, w sąsi-
edztwie znanych uzdrowisk, terenów wycieczkowych, 
atrakcji turystycznych polsko-czeskiego pogranicza. 
Swój niepowtarzalny charakter Kłodzko zawdzięcza 
niezwykle burzliwej i fascynującej ponad 1000-letniej 
historii. Klimat miasta określają liczne zabytki architek-
tury - historyczny dorobek dawnych mieszkańców oraz 
dziedzictwo kulturalne. 

O atraktivitě Kladska svědčí již dokonalá geografické 
poloha ve středu Kladské kotliny, mezi známými láz-
němi a vycházkovými trasami, uprostřed atrakcí česko-
polského pohraničí.Za svůj neopakovatelný charakter 
vděčí Kladsko neobvykle bouřlivé a fascinující, více než 
1000 leté historii. Atmosféru místa dokreslují architek-
tonické památky – dar dřívějších obyvatel.

Kłodzko jest doskonałą bazą wypadową dla turystów 
przemierzających pobliskie szlaki górskie. Skaliste obs-
zary i piękne krajobrazy rozpościerające się ze szczytów 
górskich są najlepszym miejscem dla osób pragnących 
choć na moment oderwać się od miejskiego zgiełku i 
pośpiechu.

Kladsko je výborné výchozí místo pro turistické výle-
ty do okolních hor. Skalnaté obzory a pěkné výhledy 
se naskýtají z horských štítů a jsou nejlepším místem 
pro lidi prahnoucí se odpoutat od městského zmatku 
a spěchu.

Ziemia Kłodzka to idealne miejsce dla osób lubią-
cych spokój i obcowanie z przyrodą. Miłośnikom pta-
ków i melomanom Ziemia Kłodzka oferuje wypady z 
lornetką w pobliże wartkich potoków górskich, gdzie 
swoje gniazda mają liczne gatunki najlepszych ptasich 
śpiewaków. Zwolennicy wędkarstwa również nie będą 
się nudzić. W pobliżu Kłodzka jest wiele malowniczo 
położonych łowisk, a w tutejszych rzekach i bystrych 
strumieniach pływają rzadko spotykane gatunki ryb. 
Ziemia Kłodzka zwana jest „krainą pstrąga”, a daniem 
regionalnym jest pstrąg po królewsku.

Země Kladská je ideálním místem pro lidi milující klid 
a spojení s přírodou. Milovníci ptáků tu najdou mož-
nosti dalekohledem pozorovat  jejich hnízdění na bře-
zích horských potoků, kde hnízdí nejlepší zpěváčci. Ani 
rybáři se tu nenudí. V okolí Kladska jsou potoky a bys-
třiny plné ryb, se kterými se jinde setkat lze jen zřídka. 

Kladská země se nazývá také „Země pstruhů” a  národ-
ním jídlem je tu Pstruh na královský způsob.

Kłodzko i okolica oferuje również mnóstwo atrak-
cji dla osób lubiących aktywnie spędzać czas wolny. 
Latem można uprawiać wspinaczkę skałkową, bądź 
wypoczywać w siodle. Bardzo dobrze rozwinięta jest 
również sieć ścieżek i tras rowerowych. Zimą, jak to w 
górach, także nie brakuje atrakcji. Można szusować na 
narciarskich stokach w Zieleńcu, na Jamrozowej Pola-
nie czy Czarnej Górze. Płaskie w budowie Góry Stołowe 
to atrakcyjny teren dla miłośników narciarstwa bie-
gowego – bardzo dobrze utrzymywane trasy biegowe 
wokół Szczelińca Wielkiego zapewniają aktywny wy-
poczynek i przepiękne zimowe panoramy z widokiem 
na Ziemię Kłodzką.

Kladsko i okolí nabízí také množství atrakcí pro lidí, 
kteří tráví volný čas aktivně. V létě tu je možné lézt po 
skalách, jezdit horskými stezkami na kolech, atrakce 
nechybí ani v zimě – v Zieleňci, na Jamrozové Polaně a 
v Černé Gůře  jsou sjezdovky. Plochý terén ve Stolových 
horách a v okolí Sčelince nabízí běžkařské trasy.

Z Kłodzka blisko jest do uzdrowisk, których klimat i 
odprężająca atmosfera gwarantują nieograniczone 
możliwości relaksu. Uzdrowiska tętnią życiem cały rok, 
a liczne restauracje, przytulne kawiarenki i puby stwar-
zają wyśmienity klimat do spotkań towarzyskich.

Z Kladska je blízko do lázní, které fungují celoročně a 
jejichž  atmosféra s příjemnými kavárnami je již sama 
zárukou uzdravení, neomezeného odpočinku a přátel-
ských setkání.

Powodów, dla których warto przyjechać do Kłodzka 
jest wiele bowiem Kłodzko to naprawdę magiczne 
miejsce, miasto wielu tajemnic, które warto odkryć i 
których nigdy się nie zapomina. Zapraszamy zatem 
Państwa do Kłodzka ponieważ.

Důvodů, proč do Kladska přijet , je více – protože 
Kladsko je skutečně magické místo mnohých tajemství, 
která stojí za to odkrýt a na která nelze zapomenout.
Zvu vás tedy do Kladska, neboť odtud je všude nejblí-
že!

Stąd wszędzie jest bliżej!

Sebastian Płaskonka
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D u c h o v n o
Pozdrav z druhého břehu Věčnosti
– ad secula seculorum (na věky věků)

Předmluva

Tomáš Alva Edison byl asi posledním vynálezcem svě-
tové  extraligy, který zvládl neuvěřitelně široký záběr a 
přitom neměl formální školní vzdělání.Kromě elektřiny 
vynalézal i ve výrobě cementu, kaučuku, kamer a pro-
mítaček. Bylo mu uděleno přes tisíc úspěšných  paten-
tů. Přesto mu zůstal odepřený jeden vynález, o který se 
dlouhá léta marně snažil – Telefon ke spojení s Oním 
světem.

Myslím, že pokrok nelze zastavit a co se nám zdá 
dnes nemožné, to jednou bude. Bude se skutečně te-
lefonovat na Onen svět. Jak to proběhne ? Nevím… 
Mám jenom určité tušení, jakási představa se mi od-
někud vkrádá do mysli. Nepůjde to tak, že někdo po-
staví vysílačku nebo telefon a zavolá. Nejprve bude 
potřeba napnout osobně spojení. Člověk, který bude 
s vynálezem seznámený a trénovaný, si jej odnese po 
své smrti na Onen svět ve své mysli. Tím se spojení na-
pne, jako se v předminulém století napínal podmořský 
kabel. A pak už to půjde ráz na ráz. Linka bude na-
tažena, spojení navázáno.“Houstone, tady Onen svět! 
Slyšíte nás?!“ První pionýr je podle starořečtiny vždy 
Naut (kosmonaut, argonaut, astronaut,…) a odchod či 
smrt se řekne latinsky Exitus. Myslím, že vhodné jméno 
pro tohoto průkopníka bude Exonaut. Bude mnohem, 
mnohem slavnější, než všichni – nauti předním dohro-
mady – a všichni víme, proč. Kdy to přijde? Nevím. Ale 
zase to tušení…  Někteří čtenáři těchto řádků se toho 
ještě dožijí! 

Seděli jsme s Honzou Richtrem kteréhosi slunečného  
zářijového odpoledne u nich v obýváku a i když o tom 
nepadlo ani slovo, oba jsme cítili, že je to možná ná-
vštěva poslední. Nemoc, která ho šest let  trápila, na-
bývala na síle... Honza položil na stůl dvě strojopisné 
stránky – „Hele, napsal jsem příspěvek do Občasníku!“ 
„Fajn, bezvadně, v příštím ho uveřejníme“, řekl jsem. 
Osud nebo Pánbůh tomu ale chtěli, že mezitím 24. lis-
topadu Honza definitivně přešel na druhý břeh věčnos-
ti. A tak, i když jsem svému kamarádovi nedokázal dát 
žádný vynález, který by odnesl s sebou ve své mysli, 
jako to udělá první Exonaut, přesto mě ten zvláštní 
souběh událostí shora popsanou exocestu připomíná 
a Honza se pro mne tím Exonautem tak trochu stal. 
Ostatně, posuďte sami…

Ing.Kvido Štěpánek
ředitel firmy

Honza.
Chci napsat pár řádků, jak jsem se po operaci zhoub-

ného nádoru dostal z velmi špatného psychického sta-
vu do dobrého, a to ve firmě ISOLIT – BRAVO.

V listopadu v roce 1992 jsem nastoupil do továrny Iso-

lit, to ještě byla státní, jako lisař. Vedoucí lisovny byl 
Tomáš Vacek a na moji směnu mistr Luboš Bednář. Pro-
šel jsem celou lisovnu a pracoval snad na všech lisech. 
Když jsem potřeboval od starších zkušenějších lisařů 
poradit, různě se vymlouvali. Lisařská práce byla úko-
lována a  nechtěli, aby nový lisař byl stejně dobrý, jako 
oni starší. Vždy, když jsem v něčem potřeboval pomoct,  
šel jsem za mistrem panem Lubošem Bednářem. Ten 
byl velice ochotný, vždy mi vyšel vstříc a ukázal, jak se 
to má dělat. Občas přišel a zeptal se, jestli mi práce jde. 
Já jsem ho měl rád a mám dodnes. Za nějakou dobu 
práce na lisovně za mnou přišel pan vedoucí Vacek, že 
by potřeboval pracovníka na tabletárnu. V tabletárně  
se z práškové hmoty lisovaly tablety, které sloužily jako 
polotovar pro lisování výrobků.. Na tabletárně jsem  
pracoval několik měsíců. 

V roce 1993 šla továrna do soukroma. Koupili ji tři ma-
jitelé ing. Kvido Štěpánek, pan Pavel Prokopec a pan 
Zdenek Najman. Jednoho dne přišel za mnou pan Pro-
kopec a říkal, že by potřebovali kotelníka a já že mám 
topičské zkoušky. Souhlasil jsem, na zimu nastoupil do 
kotelny a topil. Kotelna byla ve špatném stavu. Všude 
špína, prach, a tak jsem se pustil do uklízení. Kotelna 
se vymalovala a už se lépe dýchalo. Uhelný kotel byl 
původně lodní z roku 1915. Mimo topnou sezónu jsem 
pracoval u nádvorní party. V r. 1998 se uhelná kotelna 
přebudovala na plynovou. V nové kotelně už nemu-
sela být stálá obsluha. Ráno se opsala spotřeba plynu 
a zkontrolovalo, jestli někde neteče voda. Poruchy to 
hlásí samo. Pracoval jsem u nádvorní party a měl na 
starost ráno a odpoledne olejárnu. Vydával jsem oleje, 
naftu a ředidla.

V r. 2002 v dubnu jsem začal vykašlávat krev. Když to 
trvalo delší dobu, tak jsem zajel do Žamberka do Al-
bertina na plicní ambulanci. Doktor mi řekl, že si mne 
tam nechají ležet na pozorování. Poležel jsem si tam asi 
čtrnáct dní a mezi tím mně dělali různá vyšetření. Byl 
jsem také na CT a nic se nezjistilo. Nasadili mi prášky 
a přestal jsem krev vykašlávat. Nastoupil jsem opět do 
práce. V září v tom samém roce se opět ukázala krev. 
Ocitl jsem se znovu v Žamberku. Začala další vyšetření, 
poslali mne znovu do Rychnova na CT. Za dva dny, když 
měla být velká vizita, ležel jsem na lůžku. Otevřely se 
dveře na pokoj a já koukal, jaká delegace si to míří 
rovnou ke mně. Byli to ředitel, primář, asi tři doktoři 
a sestry. Což nebylo při vizitách běžné. A já jsem si v 
duchu říkal „a je to špatné, něco našli!“. Hned jsem si 
vzpomněl na tatínka a mladšího bratra, oba zemřeli na 
rakovinu plic. Ředitel přistoupil ke mně a říká, „pane 
Richter musíme Vám říct špatnou zprávu. Na kontrole 
CT se zjistilo, že máte nádor na pravé plíci, o velikosti 
dvou centimetrů. Ale neví se, jestli je zhoubný“. Jeden 
mladý doktor řekl:“ řediteli, pan Richter je ještě mladý 
, chtělo by to okamžitou operaci!“. Řekl, že zavolá do 
Hradce do fakultní nemocnice. Ředitel s ním souhlasil 
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Blog stručný jako pravda
The truth of Democracy

„Podívej, jak je ten Paroubek ele-
gantní a Topolánek jak vypadá ztr-
haně!“ volala na mě manželka od 
zpráv.

Refrén odrhovačky se opakuje: 
Pravice prohrála volby na celé čáře 
a hledá se viník. Vymění Topolánka! 
Prý špatně komunikoval s veřejnos-
tí! Nedokázal uchopit jakási témata! 
Taky měl Dalíka a ojeté Volvo! Nadá-
val novinářům! 

Není to tak dlouho, co kritiku schy-
tával Klaus a bylo nutné ho vymě-
nit. Nebude to trvat dlouho a bude 
nutné vyměnit metrosexuála Béma, 
sympaťáka Bendla nebo chlapáka 
Tošenovského. Všichni se totiž zcela 
zásadním způsobem zdiskreditují. 
Ptáte se, čím?! No přece -  prohraný-
mi volbami! A pak se jim už něco přišije.U Béma to bu-

dou výlety, u Bendla bohatá manžel-
ka a na Tošenovského se taky něco 
najde. Jako se našlo na Klause! Bu-
dou ztrhaní, zatracovaní a stejně to 
nebude nic platné.Už aby šli! - bude 
jednotný hlas.. Po kolikáté? Nebylo 
by snad načase říct si pravdu?! 

Nebyl to žádný hlupák, ten nezná-
mý, kdo nám objevil onu lapidární 
pravdu:  Demokracie je vláda větši-
ny a většina lidí jsou blbci.Skutečně, 
rozdělme si společnost na chytré a 
hloupé a pracovité a lenošné.Bez 
urážky je jasné, ve kterých skupinách 
bude lidí násobně více.A odtud je už 
jen malý krůček k pochopení holé 
pravdy: Skutečná pravice v demokra-
cii vůbec být nemůže. Její preferen-
ce jsou hluboko pod pěti procenty.
Strany, které se pravicově tváří, volí 

ona násobně menší menšina a strany rovnostářsky se 
deklarující zase ona násobná většina = klienti sociální-

a odešli. Já jsem stále nad tím přemýšlel. Asi za dvě ho-
diny doktor přišel a říká, že operace je domluvená na 
prvního října. Za dva dny mne pustili domů a že před 
operací musím být v Hradci.

V neděli jsem se vrátil do Albertina a v pondělí posled-
ního září mě sanita brzy ráno vezla do Hradce. Ještě 
ten den mi dělali různá předoperační vyšetření. Druhý 
den jsem šel na operaci. Za tři dny mi sdělili, že nádor 
byl zhoubný a vzali mi třetinu pravé plíce. Za sedm dní 
po operaci mě propustili a zavezli do léčebného ústavu 
Albertinum Žamberk. Tam jsem pobyl tři dny a poprosil 
pana primáře, jestli by mě propustil domů za rodinou. 
Pan primář mi vyhověl a řekl, že za týden musím přijít 
na tahání stehů. 

Přes zimu jsem byl doma a stále koukal z okna a pře-
mýšlel nad nemocí, jak to bude dál, jestli přežiji. Což 
bylo špatné na mou psychiku. Manželka chodila do 
práce a já neměl s kým si popovídat, až když přišla od-
poledne domů, tak to bylo lepší.

V květnu v r. 2003 mi přiznali plný invalidní důchod. 
Při takovéto nemoci ho dávají automaticky. 

Jednoho dne v létě, už jsem to doma nemohl vydr-
žet a šel jsem navštívit firmu. Potkal jsem pana ředitele 
Štěpánka. Řekl mi, že nevypadám moc dobře. Já mu 
na to odpověděl, ať se nediví, že dříve jsem byl zvyklý 
stále mezi lidmi a teď musím být doma. To je pro mě 
velice špatné na psychiku. On mi na to řekl, proč ne-
přijdu, že by mi dali nějakou lehčí práci. Já mu na to 
odpověděl, „jak můžu chodit do práce, když mám plný 
invalidní důchod?!“. Pan ředitel říkal, že už je to povo-
lený, ale záleží na ošetřujícím lékaři, jakou práci a kolik 
hodin denně podle nemoci můžu dělat. Zašel jsem za 
mým šéfem, panem Rubešem a řekl mu, že bych měl 
zájem o nějakou lehčí práci, že bych rád chodil mezi 

spolupracovníky kvůli psychice. Pan Rubeš mi řekl, že 
mi napíše nabídku práce a s tím mám zajít za lékařem. 
Já už byl šťastný, že budu moci chodit mezi lidi do fir-
my. Ale ještě nebylo vyhráno. Druhý den jsem zašel za 
lékařem a řekl jsem mu, že bych potřeboval od něho 
potvrzení do práce. Dal jsem mu nabídku práce, kterou 
mi vypracoval pan Rubeš. Chvíli se na mě divně díval 
a řekl, „pane Richtr, po této operaci a nemoci chcete 
chodit do práce?!“, já na to, „ano pane doktore!“. Pro-
vedl prohlídku a potvrdil. Pan doktor Šimůnek je velice 
dobrý lékař a pečlivě se o mně stará.

Začal jsem chodit do práce na tři hodiny, více mi lékař 
nedovolil -  a velice mi to pomohlo na psychiku.

 Jsem šťastný člověk, že můžu chodit mezi spolupra-
covníky. Při takovéto nemoci hodně pomáhá dobré 
rodinné zázemí, dobrá psychika a hlavně na nemoc 
nemyslet. To je velice důležité, jak bych se vzdal a ne-
bojoval, tak by byl brzký konec. 

V říjnu to bude šest let, co jsem po operaci. Za tuto 
dobu byly a jsou  různé zdravotní problémy, ale zatím 
se držím.

Tímto chci moc poděkovat  panu řediteli Štěpánkovi 
a mému šéfovi panu Rubešovi, že se ke mně tak hezky 
zachovali a chovají.

Spolupracovníci, nebojte se, s každou nemocí se musí 
bojovat, ale někdy se to také nedaří. Důležité je, aby  
člověk měl velký optimizmus a pokud to trošičku jde, 
brát všechno s legrací a   

nadhledem. 
Tímto jsem vám chtěl napsat, jak hodně mi firma, 

ISOLIT – BRAVO pomohla a přispěla k mému dobrému 
psychickému stavu.

Honza
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Boże Narodzenie – nasze tradycje.
Mary´s born child Jesus Christ...

Dom rodzinny to dom dzieciństwa, ten w którym nas 
wychowano i ten który sami tworzymy w nowym po-
koleniu. Niezmienna jest idea domu, tradycja, którą 
pielęgnujemy, dlatego też zapraszamy krewnych na 
święta. Jest to pewnego rodzaju sposób na przezywa-
nie tych rodzinnych, wspólnych tradycji, a jednocześ-
nie na przedłużenie tych kulturowych, tak ważnych w 
dzisiejszym świecie zwyczajów.

W Polsce wyjątkowe i bardzo symboliczne miejsce za-
jmuje wigilia. Święta Bożego Narodzenia to czas który 
zapada w pamięć szczególnie dzieciom, które prze-
zywają je najmocniej i najwrażliwiej. Ubieranie cho-
inki, drzewka życia, w czystym, wysprzątanym domu, 
kiedy to już czas tego kulminacyjnego momentu jest 
coraz bliżej. Sporządzanie potraw takich jak karp, usz-
ka czy barszcz czerwony oraz szykowanie uroczystego 
stołu wywołuje w nas poczucie takiej obawy przed tym 
ze cos może się nie udać. A w końcu ten najważniejszy 
i wyczekiwany moment jakim jest ukazanie się pierws-
zej gwiazdki na niebie. Wszyscy wówczas siadają do 
stołu gdzie w pierwszej kolejności czyta się Ewangelię 
o Narodzeniu Pana Jezusa a potem dzielenie się sym-
bolicznym opłatkiem oraz składanie życzeń. Wreszcie 
następuje wyczekiwana kolacja składająca się z kilku-
nastu dań, jak nakazuje zwyczaj. Najprzyjemniejszy 
jednak zarówno dla dzieci jak i dorosłych jest moment 
otwierania prezentów, któremu towarzyszy ciekawość 
i równocześnie radość z otrzymanych drobiazgów.

Dawniej święta obchodzono niezwykle skromnie, ale 
za to bardzo rodzinnie. Były to ważne chwile w życiu 
każdego człowieka, ze względu na możliwość spotka-
nia się bliskich, co było rzadkością, biorąc pod uwagę 
trudną sytuację materialną wielu rodzin. Niestety, tak 
było kiedyś… Teraz te niezwykle barwne i ciekawe tra-

dycje z roku na rok wygasają. Świąteczny zgiełk zac-
zyna się zaraz po dniu zadusznym. Na ulicach i w skle-
pach rozpoczyna się bajkowy kiermasz świecidełek, 
ozdób, prezentów, najnowszych płyt z kolędami oraz 
wielu innych okazyjnych drobiazgów. Zapomina się o 
dawnych zwyczajach i obrzędach. Brak nam wzorców i 
motywacji do głębokiego duchowego przeżywania tak 
radosnych świąt. Może te kolejne zbliżające się święta 
Bożego Narodzenia będą okazją powrotu do lat dzie-
ciństwa, do tych ważnych rodzinnych i duchowych tra-
dycji do których zapewne bardzo tęsknimy.

Rodný dům je dům dětství, ve kterém jsme byli vycho-
váni a který vytváříme pro nové pokolení.. Je to tra-
dice, kterou stále udržujeme, a proto také zveme na 
svátky své příbuzné. Je to určitý způsob udržování  tak 
důležitých vztahů ve světle obyčejů.

V Polsku zaujímají velmi významné místo svátky Boží-
ho narození a zejména děti je prožívají nejsilněji a nej-
dojemněji. Zdobení vánočního stromku, stromu života, 
v čistém a uklizeném domě v okamžiku přicházejících 
Vánoc se blíží. Jídla, jako je kapr, červený boršč, samo 
prostírání svátečního stolu v nás vyvolává pocity, že se 
má něco významného udát. A potom ten důležitý mo-
ment – spatření první večerní hvězdičky na nebi.Všich-
ni přitom zasedají ke stolu, kde se nejprve čte evan-
gelium o narození Pána Ježíše, a poté se obdarovávají 
symbolickým oplatkem a přáními. Následuje slavnostní 
večeře skladájící se z mnoha chodů, jak zvyk přikazuje. 
Poté nejpříjemnější chvíle pro děti i dospělé – rozbalo-
vání dárků a radost z nich. 

Dříve probíhaly svátky skromněji, ale o to více rodin-
ně. Byly to důležité okamžiky v životě každého, přede-
vším z důvodů setkání blízkých, což byl svátek a radost, 
která zkrášlovala jinak materiálně těžké životy. Bohu-
žel,tak bývalo kdysi. Nyní tradice rok od roku vyhasína-
jí. Vánoční humbuk začíná dnes už hned po Dušičkách. 

ho státu. Jistě, jsou tu výjimky chyt-
rých a pracovitých rovnostářů. To ale 
celkový poměr vyklání ještě více na-
levo.Jistě, bývají i šťastné volby, kdy 
klienti sociálního státu jsou líní vstát 
od televize.To ale násobný základní 
ne-poměr nemůže převážit. A tak 
je demokracie odsouzena k  perma-
nentním vítězstvím levice, která jsou 
přerušována ojedinělými remízami, 
po kterých za cenu přeběhlíků „pra-
vice“ sestaví vratkou  vládu. To teh-
dy, když jsou levostranné nesplnitel-
né populistické sliby konfrontovány 
s dlouhým vládnutím – a samozřej-
mě se neplní. Pečení holubi stále ne 
a ne do těch hub lítat!  A tak se na 
jedny volby z čirého zoufalství a ne-
možnosti třetí volby kyvadlo vykloní 

trochu doprava. Vlítnou nám snad 
holubi do těch hub odtamtud?! Za 
půl období je jasné, že by to i snad 
šlo, ale  muselo by se pořádně praco-
vat. A je zle! Refrén odrhovačky se 
opakuje ad  secula seculorum.

A tak bych chtěl Mirka Topolánka 
povzbudit :Nedělej si z toho nic! 
Ti, co se na tvé místo dnes celí tře-
sou, budou ztrhaní za čtyři roky. A 
těm, kteří jsou zklamaní z oranžové 
tsunami vzkázat : Nermuťte se! V de-
mokracii to už jiné nebude!

Ing.Kvido Štěpánek
ředitel firmy
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V ulicích vidíme množství ozdob, světel, slyšíme nejno-
vější nahrávky koled a soustu jiných novot. Zapomíná 
se na dávné obřady a tradice. Chybí vzory a motivace 
duchovního prožívání Vánoc. Možná bychom se měli 
s blížícími se svátky přenést do dětství, do těch chvil 
a tradic, po kterých se každému v hloubi duše přece 
jenom stýská.

Życzymy : 
Wesołych i pełnych radości świąt Bożego Narod-
zenia.

Manecka Barbara
montáž D3

Bude mít Země bílou čepici?
Global Warming in presentation of Petra.

Loňskou zimu odjel sníh asi na dovolenou. Už ho 
nebavilo strádat v našich klimatických podmínkách a 
vydal se za svou rodinou na sever. Ano, sněhu bylo pra-
málo a milovníci zimních sportů měli zkrátka  smůlu. 
Poprvé v historii byl zrušen běžkařský závod v Novém 
Městě na Moravě, vlekaři hlásili ztráty. Když konečně 
napadlo několik centimetrů sněhu, zvedla se v lyžař-
ských areálech davová hysterie, na druhou stranu jsme 
ale mohli ušetřit za vytápění. Co se to děje? Proč je na 
Zemi čím dál větší teplo? A hlavně: BUDE MÍT ZEMĚ 
BÍLOU ČEPICI? 

EKOLOGIE JAKO MÓDA
Dnešní doba, ať si to připouštíme nebo ne, je boha-

tá na prázdná slova, sliby, které člověk neplní, a činy 
konané ve prospěch jednotlivce či skupiny jednotlivců. 
Mohla bych jmenovat další negativa dnešní společnos-
ti, přišla jsem ale ještě na jednu naši vlastnost, kterou 
jsem před „osudnou událostí“ nikterak nevnímala. Po-
krytectví.

Stalo se to jednou v autobuse. Já, znavena vyčerpá-
vající výukou, jsem seděla na sedadle, když vtom na-
stoupily dvě ženy. Ani nevím, jak vypadaly, pamatuji se 
pouze na jejich hlasité debatování. Stály nade mnou a 
jedna z nich mi neustále prskala na zátylek, když sdě-
lovala té druhé, že doma s rodinou třídí odpad a že 
nechápe toho, kdo ne. Ta druhá jí neustále přitakáva-
la a nakonec „přihodila“ památnou větu: „Já své děti 
také vedu k ekologii, se skautem dokonce zachraňova-
ly strom od nějakých škůdců.“ Navzájem se „trumfova-
ly“, která vede své děti více k ekologii, přičemž mluvily 
tak nahlas, že je musela slyšet alespoň polovina lidí v 
autobuse, a mně připadlo, že se o ekologii začali zají-
mat snad všichni.

Ale co to vlastně je ta EKOLOGIE? Je to módní vý-
střelek, který bude brzo „out“? Nebo je to přístup ke 
světu, k přírodě, a tudíž k sobě samému? Sama  jsem 
nevěděla. Vrtalo mi však hlavou, co ty dvě ženy za eko-
logii považují. Třídění odpadů je určitě záslužná čin-
nost, které by se měl věnovat každý. Zamysleme se ale 
nad tím, proč odpad vzniká a jestli by nebylo možné 
množství odpadu člověkem vyprodukovaného snížit.

Vraťme se zpět k druhé ženě, jejíž děti zachraňovaly 
strom od nějakých škůdců. Koho těmi škůdci ale mys-
lela? Člověka, továrny, auta? Asi ne. Nejspíš myslela 

nějaká drobná stvoření, která žijí na úkor stromů. Tito 
živočichové tu však žili už před miliony let a stromy se 
s nimi dokázaly vypořádat. Stromy jsou dnes vystaveny 
kyselým dešťům, chemickým hnojivům, změnám klima-

tu a nedokáží vzdorovat svým pradávným „kamará-
dům“ - parazitům.

Proto mi věta: „Já své děti také vedu k ekologii, se skau-
tem dokonce zachraňovaly strom od nějakých škůdců“ 
připadá trochu směšná, protože tohle není nikterak 
záslužný čin, ale spíš omluvné gesto vůči přírodě. S tro-
chou nadsázky mohu člověka připodobnit k malému 
batoleti, které se stane ředitelem firmy. Každému po-
roučí, co a jak má dělat, ačkoliv má samo nejméně zku-
šeností. To by se 
nám asi nelíbi-
lo... 

G L O B Á L N Í 
OTEPLOVÁNÍ

Z médií den-
nodenně slyší-
me o globálním 
oteplování, tání 
ledovců, zvy-
šování hladiny 
moří. Globál-
ní oteplování 
čili celosvěto-
vé oteplování 
zemského po-
vrchu způsobují 
„skleníkové ply-
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ny“ - emise oxidu uhličitého a oxidů dusíku, ale také 
freony, metan a vodní páry. Ty se shlukují v atmosféře 
a odráží zpět k Zemi již od Země odražené tepelné zá-
ření. Tomu se říká „skleníkový efekt“, poněvadž stejný 
princip můžeme pozorovat u babičky na zahrádce. Ne-
li na vlastní...

Část tohoto záření se dostane opět na Zemi, a tím se 
zvyšuje průměrná teplota planety. Odhaduje se, že v 
roce 2100 bude průměrná teplota planety oproti roku 
1990 vyšší o 1,4-5,8 °C. To povede nejen k tání ledovců, 
zvyšování hladiny moří, ale také ke změnám v množ-
ství a alokaci srážek.

Musíme být ale spravedliví. Za změnu klimatu na Zemi 
a s tím spojeným globálním oteplováním nemohou jen 
lidé. I bez „pomoci“ člověka by se planeta oteplovala, 
ale ne takovou rychlostí jako v posledních sto letech. 
Mnoho zvířat, stejně tak i tlející rostliny, močály a baži-
ny totiž uvolňují metan jako odpadní plyn.

Pokud teplota tímto tempem dále poroste, většina ži-
vočichů nebude schopna přizpůsobit se změnám pod-
nebí. Velké množství rostlin uhyne kvůli nedostatku 
vody a zvířata budou muset při hledání vody a potravy 
migrovat - přemístit se do jiných oblastí. Mohla by vy-
mřít i řada živočišných druhů, v neposlední řadě i člo-
věk.

Dalším problémem celosvětového oteplování je tání 
ledovců. Tohle není problém, který můžeme hodit jen 
tak za hlavu, neboť se týká brzké budoucnosti, a to i 
mě a mých vrstevníků. Potvrzuje to i článek ze serveru 
Novinky.cz: 

„Oblast severního pólu může být do roku 2040 zcela 
bez ledu, pokud bude lidstvo vypouštět do atmosféry 
stejné množství skleníkových plynů jako dosud. Uvádí 
to studie vědců vedených Marikou Hollandovou z Wa-
shingtonské univerzity, zveřejněná v posledním čísle 
odborného časopisu Geophysical Research Letters. Po-
tvrzuje nedávné závěry evropského výzkumného týmu. 
V důsledku tohoto tání stoupne hladina světových oce-
ánů o více než 2  metry, New York zmizí, Benátky také, 
stejně tak i většina Nizozemska. Obrovské problémy 
voda způsobí v Austrálii a celé Indonésii.

A co potom? Možná si uvědomíme, že podíl na těchto 
problémech máme každý a začneme se vážně zajímat 
o EKOLOGII. To však bude už pozdě. Lidé jistě postaví 
různá protipovodňová opatření, různé zdi a valy, pou-
žijí nejlepší technologie. Věčně ale tato zařízení nápor 
vody nevydrží. A pak? Dojde ke katastrofě! V případě 
New Yorku zemřou tisíce lidí, další milióny jich budou 
zraněných. USA se dostanou do vážné ekonomické kri-
ze a už nebudou hrát prim v celosvětové hospodářské 
soutěži. Možná potom celý svět pochopí, že není radno 
si s „matkou“ přírodou zahrávat. Možná potom ame-
rická vláda sníží množství emisí skleníkových plynů, 
které vypouští do atmosféry, protože právě USA a Čína 
jsou jejich největšími producenty.

Ekologie a ekonomie jsou dva protichůdné světy. 
„Mohutná vlna veřejného mínění rozhodne, zda bude 
hospodářský růst nadále stavěn do popředí před zdra-

vé životní prostředí. Politika ‚zelených‘ se stala význam-
nou silou v moderní společnosti a strany ‚zelených‘ mají 
značné volební úspěchy v několika západoevropských 
zemích. Nejvýznamnější silou je však jev označovaný za 
‚zelené spotřebitelství‘. Spotřebitelé stále více volí ta-
kové zboží, jež je ekologicky méně škodlivé (jako jsou 
netoxické prací prostředky), a jsou připraveni za ně 
více zaplatit. Až průmyslové podniky zjistí, že být eko-
logicky nezodpovědný je ekonomicky bezperspektivní, 
potom může dojít ke zlepšení.“ 

DOKÁŽEME ZPOMALIT UŽ ROZJETÝ VLAK?
Pokud budeme takto žít (jako jsme žili dosud) i nadá-

le, musíme každoročně čekat povodně, vichřice či orká-
ny a jiné přírodní katastrofy. Příčinou všeho je globál-
ního oteplování. Kromě skleníkových plynů k němu ale 
přispívá i úbytek vegetace. Obrovské aglomerace, nová 
parkoviště, dálnice, supermarkety, hypermarkety - to 
vše jsou plochy, které jsou zbaveny zeleně, a proto se 
od nich teplo lépe odráží a ohřívá tak více atmosféru. 
Každý z nás určitě ví, že v parném létě je příjemněji na 
louce než nad rozpáleným asfaltem někde na parko-
višti. 

BUDE, ČI NEBUDE SNÍH?
Vraťme se k prvotní otázce: Bude mít Země bílou če-

pici? Nejsem vědec ani inženýr, abych mohla  podat jas-
nou odpověď. Podle mého mínění za několik desetiletí 
sníh úplně vymizí z této planety, ale ve skutečnosti už 
dnes Země ztratila - a každým dnem ztrácí - bílou čepi-
ci, v širším slova smyslu.

Obávám se chvíle, kdy nás naši potomci budou proklí-
nat, jaké problémy jsme jim způsobili. Lidé budou znát 
sníh jen z vyprávění a legend. Živě si představuji teplý 
lednový podvečer, kdy u stolu sedí stařec s vousy až po 
kolena, pokuřuje dýmku a kolem něj několik vnoučat, 
z nichž jedno se ho zeptá: „A, dědečku, co je to ten 
sníh?“ a on odpoví: „Sníh? Sám nevím, ale můj otec 
znal člověka, který viděl člověka, který viděl sníh.“

Bartošová Petra
D3
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Vánoce na Ukrajině
Irena remembers her childhood in Ukraine-peninsula 
Crimea.

Byl tichý večer, měla jsem nostalgickou náladu a do-
stala chuť na pravou ukrajinskou kuchyni – smažené 
brambory na slanině. Ta vůně a chuť mě inspirovaly k 
napsání tohoto článku. 

Krym je poloostrov na území Ukrajiny. Je to nádherná 
chráněná rekreační zóna s horami, lesy a Černým mo-
řem. Najdeme zde sanatoria, národní památky, krásné 
kamínkové pláže, léčivé prameny, turistické, cyklistické 
trasy i skály pro horolezce. Kdo sem přijede na dovole-
nou, odjíždí spokojený.

Já jsem zde trávila všechny školní prázdniny u babičky 
na vesnici. A teď, když Vánoce klepou na dveře, ráda 
si vzpomenu na zimní prázdniny. Sníh na Krymu není, 
protože tu je teplota kolem 0° C. Víra je zde pravo-
slavná, a tak slavíme Vánoce - „ROŽDĚSTVO CHRISTO-
VO“- o 14 dní později než v Čechách. Večer před „ROŽ-
DĚSTVEM“ se nazývá „SOČELNIK“. V tento večer jíme 
jen zrna s medem, stále totiž pokračuje půst. Když se 
na nebi objeví první hvězdy, chodí děti s miskami s rý-
žovým nákypem od chalupy k chalupě a zpívají koledy. 
Hospodyňky musí nákyp ochutnat a děti dostanou pe-
nízky a sladkosti. Všude panuje klid, láska a očekávání 
nejkrásnějšího – narození Ježíše. 

Samotný svátek „ROŽDĚSTVO“ připadá na 7. ledna, 
jeho symbolem je hvězda. Všichni se radují a jsou spo-
kojení. Mladí lidé chodí před východem slunce s hvěz-
dou a zpívají. V tento den si už pochutnáváme na do-
mácí klobáse a tlačence. Dárky pod stromeček dostává-
me ráno na Nový rok. 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok
Vám přeje

Irena Pavlova
sklad D3

Magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia w Polsce
Magic Of Christmas Eve in Poland

Święta Bożego Narodzenia w Polsce kojarzą się prze-
de wszystkim z tradycją, która jest szczególnie mocno 
w naszym kraju utrwaloną. Wszyscy znamy doskonale 
zwyczaj ubierania choinki, śpiewania kolęd, dzielenia 
się opłatkiem czy spożywania dwunastu różnych po-
traw przy stole wigilijnym.

Svátky Božího narození se u nás v Polsku spojují pře-
devším s tradicí, v naší zemi velmi pevně zakotvenou. 
Všichni dokonale známe obřad strojení vánočního 
stromečku, zpívání koled, darování  oplatků a dvanáct 
chodů štědrovečerní večeře. 

Dla nas Polaków Święta Bożego Narodzenia to czas 
szczególny. To nie tylko wspomnienie ważnego wydar-
zenia religijnego, ale także czas odpoczynku, spotkań 
z bliskimi i rodziną. Czas wyciszenia i refleksji. 

Pro nás, Poláky, jsou svátky Božího narození časem 
podivuhodným. Jsou nejen důležitým svátkem křes-
ťanským, ale také časem odpočinku, setkání rodin a 
přátel. Časem vyčištění mysli a reflexe.

W większości krajów o tradycji chrześcijańskiej, w tym 
także w Polsce  Święta Bożego Narodzenia zaczynają 
się wieczerzą Wigilijną dnia 24 grudnia, która jest cza-
sem radosnego oczekiwania na narodziny Jezusa. W 
tym dniu zapominamy o krzywdach, żalach, wybacza 
się ludzkie błędy. W tym dniu nie ma kłótni, sporów, 

wszyscy starają się być wyrozumiali dla innych, bardziej 
uczynni, serdeczni. 

Ve většině zemí a stejně tak v Polsku začínají Vánoce 
večer 24. prosince, což je čas radostného očekávání na-
rození Ježíše. V ten den zapomínáme na dřívější křivdy, 
smutky, odpouštějí se lidské chyby. V ten den  neexis-
tují  spory, hádky,všichni se snaží porozumět druhým, 
být milí a srdeční.

W tradycji polskiej istotny element w czasie Świąt 
Bożego Narodzenia stanowi stół wigilijny. W więks-
zości polskich domów stół przystrojony jest śnieżno-
białym obrusem pod którym można znaleźć zielone 
gałązki igliwia i siano. Czasami umieszcza się pod nim 
kilka banknotów, które mają zapewnić rodzinie do-
statek na nadchodzący rok. Na stole znajduje się za-
stawa stołowa z dodatkowym kompletem dla zbłąd-
zonego, nieznanego gościa. Zazwyczaj mieści się na 
nim dwanaście potraw na cześć dwunastu apostołów. 
Bardzo typowym w polskiej obrzędowości wigilijnej i 
zarazem najważniejszym elementem kolacji Wigilijnej 
jest łamanie się opłatkiem. Opłatkiem dzielimy się po 
zmówieniu modlitwy przed posiłkiem. Składamy sobie 
wówczas najlepsze życzenia świąteczne. Potem dopie-
ro spożywamy Wigilię, rozmawiamy i śpiewamy kolę-
dy. Śpiewanie kolęd  jest nieodłączną częścią wigilijne-
go wieczoru. Niestety dzisiaj bardzo rzadko pamięta 
się o tej tradycji w polskich domach, a wspólne śpiewy 
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zastępuje bardzo często technologia między innymi 
odtwarzacze CD.

V polské tradici je podstatným prvkem štědrovečerní 
stůl. Ve většině polských domů se prostírá sněhobílým 
ubrusem, pod který se dávají zelené haluzky, jehličí a 
seno. Někdy také bankovky, které mají rodině zajistit 
dostatek peněz na příští rok. Na stole je kompletní 
prostírání s jedním  dodatkovým – pro zbloudilého po-
cestného nebo nečekaného hosta. Obvykle má štědro-
večerní večeře dvanáct chodů, jako bylo dvanáct apoš-
tolů. Důležitým momentem je lámaní oplatku-chleba. 
To se odehrává po modlitbě, před vlastní večeří. Potom 
teprve začíná Štědrý večer, mluvíme spolu a zpíváme 
koledy. Bohužel, tradice se zapomíná a často nyní na-
stupuje moderní technologie -  CD přehrávěč.

Druga część wieczoru wigilijnego przeżywana jest 
z radością, którą potęgują otrzymywane prezenty 
gwiazdkowe, a gdy zbliża się północ, zebrani domow-
nicy przygotowują się do uczestnictwa w Pasterce, 
która upamiętnia oczekiwanie i modlitwę pasterzy 
zmierzających do Betlejem. Po Pasterce wszyscy ludzie 
zebrani w Kościele życzą sobie nawzajem wesołych i 
pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.

Druhá část  Štědrého večera je radost z dárků. Když 
se blíží půlnoc, připravují se obyvatelé domu na půl-
noční mši, která nám připomíná modlitbu a očekávání 
pastýřů, kteří po zvěstování anděla  bez dechu běželi  z 
okolních kopců do Betléma přivítat narození Ježíše.

Podobnie jak i w Polsce, tak i na całym świecie Świę-
ta Bożego Narodzenia świętuje się bardzo uroczyście, 
spędzając czas z rodziną i bliskimi. W krajach gdzie wi-
eczór Wigilijny nie odgrywa aż tak wielkiego znacze-
nia, najważniejszym dniem  jest dzień  Bożego Narod-
zenia. W tym dniu spożywa się uroczysty obiad, podc-
zas którego podaje się tradycyjne dla regionu potrawy 
np.:  na Wyspach Brytyjskich jest to nadziewany, piec-
zony indyk, świąteczny pudding oraz mince pie (farsz 
mięsny zapiekany w cieście), w Niemczech kiełbaski, we 
Francji pieczona gęś i owoce morza, a w Danii pieczona 
kaczka. Bez względu jednak  na to, gdzie obchodzone 
są Święta Bożego Narodzenia, zawsze wywołują 
wiele pozytywnych emocji i jednoczą ludzi. 

Podobně jako v Polsku jsou také ve většině světa 
Vánoce velkým svátkem a největším je den Boží-
ho narození, který se slaví velmi slavnostně, s ro-
dinou a přáteli. V některých zemích není Štědrý 
večer tak významný, důležitější je až druhý den, 
Boží hod vánoční. V ten den se podle regionu 
servírují také pokrmy: na Britských ostrovech to 
jsou pečení krocani, sváteční pudingy a pašti-
ky, v Německu klobásy, ve Francii pečená husa 
a plody moře, v Dánsku pečená kachna. Všude 
bez rozdílu panuje porozumění a svornost.

Boże Narodzenie dla nas chrześcijan rozpoczy-
na nową erę w historii ludzkości, to przyjście na 
świat kogoś, kto przekazał nam filozofię życia 
opartą na miłości drugiego człowieka. Zdaje-
my sobie sprawę z tego, że wielu nie wierzy w 
to, iż Jezus Chrystus zbawił ludzkość, niektórzy 

D u c h o v n o
wątpią nawet w ogóle w jego istnienie. Trudno jednak 
zaprzeczyć temu, że jeżeli czcimy święta Bożego Na-
rodzenia, to chyba powinniśmy związać się przede ws-
zystkim z osobą Jezusa Chrystusa. Może czasami warto 
się zastanowić nad tym, czy obchodzimy tak naprawdę 
Boże Narodzenie czy jakieś zupełnie inne święto.  Jed-
na rzecz nie ulega naszym zdaniem żadnej wątpliwości  
Święta Bożego Narodzenia są czasem szczególnym dla 
większości ludzi. I nie chodzi tu o to, kto będzie miał 
lepsze ozdoby, prezenty czy więcej pieniędzy. Ważne, 
aby przeżyć je w zdrowiu, szczęściu i w rodzinnej at-
mosferze.

Korzystając z okazji chciałyśmy w tym miejscu życzyć 
wszystkim osobą czytającym Nasz krótki artykuł wiele 
uśmiechu przez dwanaście miesięcy w roku.

Boží narození je pro nás, křesťany, začátkem nové éry 
v historii lidstva. Tou je příchod  toho, který nám předal 
filosofii lásky k bližnímu. Řekněme si, že mnoho lidí ne-
věří v to, že Ježíš Kristus spasil lidstvo , a někteří nevěří, 
že vůbec žil. Těžko jim  potom  vysvětlit, že slavíme-li 
svátky vánoční, jsme  povinni je spojit je především s 
osobou  Ježíše Krista. Možná nám to časem vrhne na 
svátky úplně jiné světlo. Jedna věc nás nenechává na 
pochybách –  to, že Vánoce jsou velkým svátkem pro 
naprostou většinu lidí. A nezáleží na tom, kolik má kdo 
ozdob, zda má více dárků a peněz. Důležité je, aby je 
prožil v přátelské rodinné atmosféře, ve zdraví a ve 
štěstí.

Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa nieza-
pomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk 
i zmartwień. Niech przebiegają w spokoju, radości 
wśród rodziny, przyjaciół oraz wszystkich bliskich dla 
Państwa osób. A wraz z nadchodzącym Nowym 2009 
Rokiem  życzymy dużo zdrowia i szczęścia.

Niech nie opuszcza Państwa  pomyślność i spełnią się 
najskrytsze marzenia.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
życzy

Mariola Kraj i Alicja Koczergo
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Návraty
Returns

Každý z nás již od někoho mnohokrát slyšel, že se 
nemá vracet do minulosti, ale má žít přítomností a bu-
doucností. S tímhle názorem bych tak úplně nesouhla-
sila. Každý má ve svém životě chvilku nebo místo, kam 
se i po delší době znovu a znovu rád vrací.

Za poslední dva měsíce jsem těch návratů prožila dost. 
Po čtyřech letech jsem se vracela do zaměstnání po ma-
teřské dovolené. Vracela jsem se na místo, které jsem si 
myslela, že dobře znám, ale opak byl pravdou. Prostor 
byl sice stejný, ale jinak bylo všechno úplně jiné. Jiní 
lidé, jiná organizace, jiné výrobky, jiná práce. Opako-
vala se i stejná situace ve školce. Před osmi a šesti lety 
i letos jsem sem vedla našeho uplakaného syna, který 
stále opakoval:“ Mami, určitě pro mě přijdeš ty nebo 
táta? Nenecháte mě tady?“ A já musela stále dokola 
říkat, že určitě přijdeme. Věřím, že určitě přijde i doba, 
kdy odtud nebude chtít odejít, protože si ještě bude 
chtít hrát, stejně jako to bylo u jeho sester.

V září začal také školní rok a zase jsem se vracela se 
svými dětmi do doby, kdy jsem sama chodila do školy. 
Vrátily se mi vzpomínky na to, že i já jsem se učila tahle 
nová slovíčka, poučky a pravidla. Jak jsme si se spolu-
žačkami vymýšlely různé pomocné básničky, abychom 

si vše snadněji zapamatovaly. Zůstaly schované v mé 
hlavě a já je teď mohu předávat svým dětem.

Při rozsvěcování svíček na hřbitovech jsem se ve vzpo-
mínkách vracela k těm, kteří tu už mezi námi bohužel 
nejsou. Je zajímavé, že i zdánlivé maličkosti nám je při-
pomenou.Pro mě to jsou třeba špendlíky s barevnými 
hlavičkami. Vždycky , když je vezmu do ruky, vybaví 
se mi babička – maminčina maminka, která si s nimi 
označovala místo ve vzoru, kde skončila s háčkováním 
ubrusu.

Moje maminka často mým dětem vypráví, jak to bylo, 
když byla ona mladá a nebo co jsme prováděly s mojí 
sestrou. Ráda si k nim přisednu a jen tak vzpomínám.

A teď ruku na srdce. Kolikrát i vy jste se vraceli zpát-
ky? K pěkné knížce, k filmu, k muzice, k místu, které 
byste znovu chtěli vidět a ukázat svým dětem nebo 
vnoučatům.

Věřte mi, je to fajn se někdy vracet. Důležité je mít 
kam a ke komu. Někdo takové štěstí nemá. Tak teď 
si můžeme jen všichni přát, aby těch míst a okamžiků 
bylo co nejvíce.

Dagmar Pospíšilová
Montáž D3

Štěstí & Úsměv

Stěstí
Hledej štěstí, a přece ho nikdy nenajdeš!
Štěstí ti bude unikat jako krásný motýl,

bude tě obletovat a snad si na chvíli sedne.
Není to tak docela pravda, říkám ti rovnou:

Nehledej štěstí, ono samo přijde k tobě!
Je jako stín, který tě sleduje, i když na něj nemyslíš.

Štěstí přijde k tobě jako báječný pocit.
Když sám zapomeneš na sebe, abys žil pro druhé.

Zkus jednou zapomenout na sebe.
Na svou radost, na své trápení!

Udělej radost druhým, mysli na svou rodinu.
Pomoz chudákovi, potěš nemocného, navštiv

starého člověka.
A jednoho dne si náhle uvědomíš, že jsi šťastný.

Takové štěstí se nedá koupit! Je jako ozvěna.
Ozve se jedině tehdy, když sám se dáš!

A dávat sebe – znamená milovat.

Úsměv
Nestojí moc a vynáší mnoho.

Obohacuje toho, kdo ho přijímá, 
aniž by ochuzoval toho, kdo ho daruje.

Úsměv vytváří v domově štěstí, 
ve starostech je oporou, 

je citlivým znamením přátelství,
trvá jen chvilku, ale vzpomínka na něj

je někdy věčná.
Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel,
nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat.

Je dobře, že si ho nelze ani koupit,
ani půjčit, ani ukrást,

protože má hodnotu okamžiku, kdy se daruje.
V únavě přináší odpočinek,
v znechucení vrací odvahu,

v zármutku je útěchou a pro každou
bolest je přirozeným lékem.

 Kdybys potkal někoho, kdo by neměl
pro tebe úsměv, ačkoliv na něj čekáš ,
buď tak velkodušný a oblaž ho ty svým

úsměvem, protože nikdo tak nepotřebuje 
úsměv jako ten, kdo ho nemá pro druhého …….

Karel Slavík
vedoucí Lisovny
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Stýská se mi
Kvido remembers senior professor Emil Skrabal

Nedlouho po Tomáši Baťovi zemřel letos v první pod-
zimní den bývalý generální ředitel všech Baťových stro-
jírenských závodů Emil Škrabal. Panu profesorovi bylo 
v tu chvíli více než  102 let.

Před třiceti lety byl mým učitelem  na brněnské Tech-
nice. V době hlubokého socialismu ho obklopovala 
aura starého „baťováka“. Na jeho přednáškách jsme 
pochopili, co to byl baťovský systém. Jednoduchost, pří-
močarost, pracovitost, zodpovědnost. Jak odlišné  od 
socialistického šlendriánu! Zkouška u pana profesora 
byla obávaná a neobvyklá:  Chtěl po studentovi řešení 
zcela praktických problémů.V té době sedmdesátník, 
vitalitou převyšující většinu z nás, zkoušel od rána bez 
přestávky do pozdních nočních hodin.Byl jsem posled-
ním v ten den, a přestože jsme byli už v pátém ročníku, 
počet vyhozených převyšoval počet úspěšných. Když se 
mnou pan profesor skončil, bylo asi jedenáct v noci. 
Pedel už dávno pozamykal všechny brány a dveře. Po 
značném úsilí jsme našli jakž takž schůdnou cestu přes 
střechy budov Na Úvoze a kupodivu bez úhony seská-
kali po hromosvodech slezli ven.

Naše životy se potom na deset let rozdělily. Na své-
ho Učitele jsem si vzpomněl až v Občanském fóru a v 
začátcích podnikání. Vždy ochotně přijel a zaplněným 
sálům vykládal, jak to chodilo u Baťi. Příběhem, kte-
rý jsem měl nejraději, byla jeho anabáze ve Francii v 
roce 1940. Francouzská vláda tehdy u Bati objednala 
jeden milion protichemických pláštěnek. Jan Baťa vy-
slal skupinku pěti pracovníků vedenou Emilem Škra-
balem, aby ve Francii postavili nový závod a pláštěnky 
v rekordním čase  vyrobili. Jen se mu podařilo závod 
postavit a zařídit, napadli Němci Francii. Jak fronta 
ustupovala, musel Škrabal závod několikrát evakuo-
vat. Všichni bojeschopní muži byli mobilizováni, ženy 
přešly do pomocných sborů hasičů a zdravotnic.Jediné 
dostupné pracovnice byly prostitutky z pařížských ne-
věstinců, které policie internovala hned první den vál-
ky. „Nevěřili byste ale, jaké to byly poctivé a pracovité 
ženské!“ líčil profesor. Po celou dobu ústupových bojů 

závod dodával armádě objednané pláštěnky a krátce 
před francouzskou kapitulací dodal slavnostně milion-
tou. Emil  Škrabal úkol splnil!

Jednou mi dal soupis mimopracovních aktivit, kterými 
se stihl v životě zabývat. Seznam  byl na dvě stránky - co 
řádek, to aktivita.Od řidičského oprávnění na všechna 
vozidla včetně autobusů s přívěsy, přes pilotní průkaz,  
po vývoj a výrobu útočných ručních granátů v podzem-
ním spolku Obrana národa. Byl nadšeným amatérským 
astronomem.Ještě v devětadevadesáti jsem ho zastihl 
v neděli ráno ve vzorně vypraných montérkách a bílé 
košili za stolem počítat a rýsovat dráhy asteroidů. „Na-
vštívil mě Grygar a potvrdil mi, že se tímhle nikdo neza-
bývá!To byste neřekl, jaká nebezpečí pro Zemi můžou 
z asteroidů v budoucnu vyplynout!“ a na rubu starého 
xeroxového papíru mi vysvětloval ekliptiky těles v čase  
a prostoru nepředstavitelně vzdáleném Vynalezl vlast-
ní matematicko-grafickou metodu k určování drah 
asteroidů a planetek,  kterou profesionální astrono-
mové obdivovali.

Pana profesora také charakterizovala neuvěřitelná 
osobní skromnost,hluboké soucítění a baťovský cit  pro 
správné rozhodování. „Co to říkáte?!“ zlobil se na mě, 
když jsem mu vykládal o certifikacích, směrnicích, au-
ditech. „U Bati musel každý Valášek hned po nástupu 
vědět, co je pro firmu prospěšné, a podle toho také 
jednat. Žádná směrnice nebo vyhláška nebude nikdy 
předvídat všechny situace, ke kterým může v reálné 
praxi dojít!“

Pan profesor měl kromě technického také klasické 
vzdělání a latina či stará řečtina pro něj nebyly žádný  
problém. A tak v době Téček, Krakatic a opulentních 
večírků na Titaniku Wall Street si mohu jenom po-
vzdechnout spolu s římským klasikem Horatiem:

AETAS PARENTUM PEIOR AVIS, TULIT NOS NEQUIO-
RES, MOX DATUROS PROGENIEM VITIOSIOREM

Pokolení našich rodičů, horší než dědů, zplodilo nás 
ještě horší a my brzy zplodíme potomstvo ještě zkaže-
nější.

Ing.Kvido Štěpánek
ředitel firmy

Zajímavé setkání s panem Václavem Vackem (84)
Interview with Vaclav Vacek senior.

Výrazný dům na východním svahu nad městem Jablon-
né nad Orlicí (nad Teslovem) upoutá každého zvídavé-
ho člověka. Je to zřejmě způsobeno nejen dominantní 
architekturou budovy s věží, na které je rozhledna, ale 
i tím, že na věži jsou hodiny, které stále spolehlivě běží 
a pravidelně odbíjejí čas. Nikdy jsem netušil, že se jed-
nou ocitnu v Jablonném, budu moci vystoupit na tuto 
věž, rozhlédnout se a dopátrat se tajemství vzniku této 
jablonské zajímavosti.

Pozoruhodné architektonické dílo obohacující tvář 
města postavil pan Václav Vacek, známý jablonský pod-
nikatel (kdysi též starosta města) v těžkých letech 1914 

až 1920. Stav-
bu zahájil těsně 
před vypuknu-
tím 1. světové 
války v sedmde-
sáti letech svého 
života. Zřejmě se 
jednalo o silnou 
vitální osobnost, 
protože přes vá-
lečné a těžké po-
válečné období 
ji ve svém věku 
také úspěšně do-



Občasník - ZIMA 2008

34

D u c h o v n o
končil.

Při přiblížení se k objektu a při vstupu do zahrady vás 
překvapí originalita a monumentalita stavby. V budo-
vě objevíte zajímavou vstupní halu s originálními dře-
vořezbami a zajímavým schodištěm. Na věži budovy je 
zasklený ochoz rozhledny a věžní hodiny známé ho-
dinářské firmy „ Ludvík Heinz Praha“. Zmíněná firma 
stále existuje a v současné době se stará také o provoz 
a údržbu světoznámého orloje na Staroměstské radnici 
v Praze. Podle ústního podání tuto jablonskou stavbu 
zřejmě projektovali architekti reprezentačního praž-
ského Obecního domu (architekti Balšánek, Polívka). 
Součástí stavby byla i koncepce zahradní architektury 
rozsáhlého pozemku kolem budovy, kterou realizoval 
význačný zahradní a parkový architekt František Jo-
sef Thomayer (bratr známého vědce a lékaře).  Jsem 
přesvědčen, že pro veřejnost bude existence této stav-
by zajímavým objektem, který dospěje k památkové 
ochraně a péči státu. Možná sem jednou zabloudí je-
den z autorů televizního cyklu Šumná města, „ žasnou-
cí architekt“ David Vávra, který objevuje pro veřejnost 
zajímavé zapomenuté architektonické stavby 19. a 20. 
století.

Měl jsem možnost setkat se s panem Václavem Vac-
kem, vnukem zmíněného podnikatele Václava Vacka 
(kterého všichni známe jako strávníka naší závodní 
jídelny – a někteří staří zaměstnanci též jako svého 
bývalého spolupracovníka). Koncem 19. a začátkem 
20. století v Jablonném nad Orlicí vznikla a rozvíjela 
se dřevařská firma Vacek.  Pan Václav Vacek (dědeček) 
odkoupil bývalý Čamrův mlýn u řeky Tichá Orlice a po-
stupně jej přebudoval a rozšiřoval na dřevařský závod. 
Protože v době před 1. světovou válkou byly velké po-
lomy a nároky na zpracování dřeva  narůstaly, firma 
prosperovala a expandovala. Majitel firmy se rozhodl, 
že postaví nové sídlo a byt pro majitele. Nově postave-
ný dům s věží má několik bytů. V přízemí budovy byla 
v období první republiky i za protektorátu umístěna i 
místní policejní a četnická stanice.

Pan Václav Vacek rád vzpomíná na své mládí prožité 
v tomto domě, na společenský život ve městě i na svůj 
vztah ke sportu, zejména k cyklistice, a na své cyklis-
tické putování do Vídně, do Prahy i po celé vlasti. Rád 
vzpomíná i na setkání s různými osobnostmi v tom-
to domě. Zde se pohyboval i armádní generál Ludvík 
Krejčí (velitel československých legií v Rusku a náčelník 
generálního štábu Čsl. armády v letech 1933 – 1939), 
který se v tomto domě seznámil se svou budoucí že-
nou a který později trvale žil v Jablonném nad Orlicí. 
Vzpomíná na něj též jako na znalce hub, který se často 
zastavoval ve firmě a lidé se k němu často chodili radit 
se svými  houbařskými nálezy. Pamatuje si,  jak  pana 
generála  po obsazení republiky odvádělo gestapo k 
prvnímu výslechu na policejní stanici právě do této bu-
dovy i na období komunismu, kdy byl tento vysloužilý 
generál degradován na vojína a připraven o důchod.

Otec Václava Vacka velmi pečoval o jazykové vzdělání 
svého syna. Proto střídavě studoval v českých a němec-
kých školách a později v odborné dřevařské škole. Při 

svém pozdějším pobytu v Praze se učil i angličtinu a 
francouzštinu.

Za války přišlo totální nasazení ročníku 1924 do ně-
meckého zbrojního průmyslu, které ale prožil v Če-
chách ve Dvoře Králové nad Labem. Po válce si odslou-
žil dva roky základní vojenské služby v Československé 
armádě.

Václav Vacek  - dědeček -  i Václav Vacek  - otec-  velmi 
dbali o to, aby technické vybavení a zařízení firmy bylo 
na vysoké úrovni. Rodinná dřevařská firma stále pro-
sperovala až do příchodu komunismu. Když se Václav 
vrátil z vojny (1948), našel firmu svého otce v rozkla-
du. Komunistický režim nasadil do firmy stranického 
důvěrníka, který vyměnil vedoucí a technické pracov-
níky firmy, tehdy špičkové technické vybavení bylo de-
montováno a odvezeno. Firma a poctivá podnikatelská 
tradice vypěstovaná dlouhodobým úsilím se rozpadla 
právě v době, kdy otec chtěl postupně předat vedení 
firmy svému synu.

Pracovitý člověk se ale nevzdává, i když se všechny 
sny a plány zhroutí. Pan Václav Vacek prošel několik 
zaměstnání. Nejdéle pracoval v závodě Isolit. Po poli-
tickém uvolnění vzhledem ke svým tehdy neobvyklým 
jazykovým znalostem (již v důchodovém věku) praco-
val v obchodním oddělení a jako reprezentant firmy 
jezdil na výstavy a veletrhy do zahraničí.

Zajímavou rodinnou tradicí rodiny Vacků, která se 
přes všechny režimy, války a revoluce stále udržuje, je 
péče o věžní hodiny, které pravidelně běží a odbíje-
jí čas již téměř 90 let. Můžete se spolehnout, že jdou 
přesně téměř na vteřinu (první úder je rozhodující), a 
je možné si podle nich řídit hodinky. Když otci Václava 
Vacka docházely síly, zaučil do péče o věžní hodiny své-
ho syna. Při rozloučení před smrtí (1964) mu je svěřil a 
zdůrazňoval: „ A pamatuj si! Ty hodiny musí jít přesně 
nebo nic!“. Otec se o hodiny staral 44 let (1920 – 1964), 
náš současný pan Václav Vacek se stará o hodiny již 
také 44 let. Protože syn (také Václav Vacek) žije ve Víd-
ni, zacvičuje do této tradice svého vnuka Roberta, kte-
rý žije v Žamberku. Péče o hodiny spočívá v pravidelné 
údržbě, ladění, mazání a natahování. Tato originální 
svérázná tradice rodiny Vacků svědčí svým způsobem 
o jejich stálosti, vytrvalosti a nezlomnosti. Ať jim to vy-
drží!

Zdeněk Pytlík
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Poděkování, vzpomínka a přání
acknowledgments

Jako v závěru každého roku, tak i letos, musíme z 
blanenského Domova OLGA poděkovat jablonskému 
Isolitu, prostřednictvím jeho generálního ředitele pana 
Ing. Kvido Štěpánka, za celoroční nezištnou a oběta-
vou podporu pro naši práci ve prospěch zdravotně po-
stižených spoluobčanů. Také nezapomínáme s podě-
kováním i pro Nadační fond nadaných v Jablonném, 
který je s Isolitem velmi úzce svázán. Přemýšlel jsem 
jaké přání pro Nový rok čtenářům Občasníku sdělit. Na 
jedno, které se mi velmi líbí jsem si vzpomněl. Myslím, 
že si z něj může každý něco vybrat, ať už člověk věřící či 
nevěřící. Jak to ale s tím vlastně je? Význačný německý 
teolog Karl Rahner jednou řekl, že: ať už člověk říká, že 
je nevěřící a Boha nevyznává, když koná nezištné skut-
ky lásky a dobrodiní pro druhé, tak je svým způsobem 
už na cestě k Bohu. A že tyto skutečnosti mu budou 
jednou při zúčtování na misky vah přiloženy.

Při tomto rozjímání mi na mysli vytanula jedna dáv-
ná vzpomínka. Asi před více jak patnácti lety mi tuto 

příhodu vyprávěl jeden můj starší pacient. Ještě přede-
šlu, že my starší jsme vlastně skoro všichni chodili na 
základní škole do hodin náboženství, takže nám mod-
litba „Otče náš”  nebyla neznáma. Ale dál. Dotyčný 
člověk mi řekl, že je ateista. Za války, ještě s několika 
kamarády uprchli z koncentrační tábora. Jeli schovaní 
v nějakém vlaku. Najednou vlak zastavil, ozval se křik, 
to esesáci po nich pátrali a vlak prohledávali. Uprchlíci 
věděli, že kdyby je objevili, tak by je okamžitě zastřeli-
li. Strach měli nepředstavitelný. A v této zoufalé situaci 
se všichni začali tiše modlit právě „Otče náš”. Měli štěs-
tí, jejich úkryt zůstal esesákům utajen, vlak se posléze 
rozjel a oni unikli smrti. Jak to, že všichni se začali tak 
spontánně modlit, tento o sobě říkající ateista nedove-
dl vysvětlit. 

Nyní ale již to slíbené irské novoroční přání: 

MUDr. Jaromír a Jana Kratochvílovi
Domov OLGA, Blansko

Irské novoroční přání
Aby po tvé tváři neskanula žádná slza,
abys nezakusil nikdy žádnou bolest -

ne , nic z toho ti do nového roku nepřeji.
Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje
a bolest a úzkost tě uvedou do společenství

s Marií a Dítětem.
Mé přání tobě zní spíš takto:

kéž bys byl vděčný a vždy uchoval ve svém srdci
drahocennou vzpomínku na dobré věci svého života,

abys vždy statečně obstál ve své zkoušce,
když tvrdě spočine kříž na tvých ramenou,
když vrchol, k němuž je nutno vystoupit,

se ti zdá nedosažitelný a světlo naděje mizí v temnotách, 
aby Boží dary v tobě rostly a celý rok ti pomáhaly

vnášet radost a sílu do duší těch,
k nimž tě pojí láska.

Abys měl vždy přítele, jenž je opravdový
a je hoden tvého přátelství,

jenž ti dodá důvěry, když ti síly slábnou
a nedostává se ti světla.

Abys vytrval vždy v bouřích a dosáhl tak výšin.
Aby tě v radosti i bolesti stále provázel láskyplný úsměv toho,

který tě miluje víc, než si dokážeš představit,
a aby tě s Pánem pojila vždy vroucí láska,

jak si to on s touhou přeje -
kvůli tobě.
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