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Stručná Zpráva z krize č.2
Nestrašíval jsem svoje děti  hastrmany či polednicemi, ale 

na druhou stranu jsem jim nepopíral, že je na světě určité 
procento bezectných  lumpů, na které si dávejte bacha! A tak 
nechci ani vás  strašit  krachomany a krizovnicemi, ale nebu-
du popírat to, čeho jsou dnes plné zprávy a noviny. Krize je 
tu, ale bude ještě podstatně hůř. 

Nechci se ani zabývat svým pevným přesvědčením, že si za 
ni můžeme sami svou zpupností, prožraností  a rozcapeností. 
Špatně se to poslouchá a nakonec na to musí stejně přijít  
každý sám.Chci se pozastavit nad tím, že  podle mne jsme 
dosud jen velmi málo prozřeli a napravili se. Očekával bych, 
že při důkladné masáži, kterou ve smyslu krizových informa-
cí  media poskytují, každý půjde do sebe a začneme pracovat 
podstatně produktivněji. Potáhneme za jeden provaz, schůz-
ky budou produktivní, každý se bude o úkoly nejen  hlásit,  
ba přímo rvát a všechno půjde jako po másle – tedy jako 
doma. Bohužel, jsem v tom asi opět přílišný idealista. Stá-
le totiž vidím spolupracovníky chránící si dřívější pohodlí, 
nepřiznávající skryté rezervy, poukazující na nedostatky dru-
hých, ale nikoli svoje.Vedoucí si stěžují, že ztrácí neúměrně 
mnoho času kontrolami a osobní přítomností podle hesla 
Kde nejsem, tam to nejde a nemůžu být všude!  a pracovníci 
si zase stěžují, že je vedoucí stále nervuje, je jim za zády a 
vytváří na ně přílišný tlak. Že kdyby pracovali v klidu, stihli 
by toho více a lépe. 

Fajn, tleskám tomu, protože stále uhánění někoho a vy-
tváření tlaku na dospělé, kvalifikované lidi mně bytostně 
nesedí. Jsem založením demokrat, vertikální hierarchie mně 
je protivná, mám nejradši skupinu demokraticky si rovných 
lidí, kteří bez pobízení a tlaku pracují co nejlépe.A tak  na 
vybraných pracovištích zavádíme určitý druh samosprávy. 
Nikdo vám nebude stát stále za zády a vy si podle své vysoké 
kvalifikace budete práci sami do značné míry organizovat .

Jsem velmi rád, že můžu v tomto směru už chválit. Se sys-
témem  jsme začali v Nástrojárně před čtyřmi lety a funguje 
bezvadně. Tříčlenné až šestičlenné pracovní týmy řídí vždy 
pilotní pracovník, který je ovšem sám dělník - nástrojař či 
obráběč a manuálně pracuje sto procent pracovní doby.
Kolosy  Ruční pracoviště a Strojní pracoviště řídil kdysi 
vždy jeden mistr, ale  takový systém nefungoval dobře. 
Pracovníci měli tendenci čekat, jak mistr rozhodne, a 
alibisticky se na něj odvolávat. Novým systémem se vše 
změnilo k lepšímu. Ti,  kteří jsou pilotními pracovníky, 
řídi svůj mini tým s dokonalou znalostí problematiky, 
kterou mistr nemohl nikdy mít. Ti, kteří jsou členy 
mini týmu, se v trvalé spolupráci se svým pilotním 
pracovníkem chovají také jinak než dříve – nazvu to 
normálně. Nejsou alibističtí, neodvolávají se na ve-
doucí, ale dělně a účelně se snaží. Systém se osvědčil 
a plní svůj účel velmi dobře.

Nyní jej zavádíme na dalších pracovištích. Jsou to 
seřizovači v Lisovně a Údržba.Věřme, že se osvěd-
čí obdobně. Oni totiž demokracii - a pro pracovní 
demokracii to platí dvojnásob – unesou jenom spe-
ciální lidé. Tak třeba Švýcaři žijí úspěšně  v demo-

kracii už od roku 1190. V  Rhodesii předali Britové vládu 
tamějším lidem v roce 1980 a od toho okamžiku klesl hrubý 
národní produkt třicetkrát, inflace je astronomická, korupce 
šílená, nezaměstnanost 80% a brutálně zavraždění se počítají 
na statisíce. Z kdysi výstavní skříně Afriky se stalo nejhlubší 
peklo.

Těším se tedy, že seřizovači zlepší v Lisovně pořádek, sní-
ží plýtvání materiálem a vnitřní zmetkovitost. Zlepší svoji 
produktivitu práce - to znamená zkrátí dobu výměny forem, 
rozvinou dále SMED (systém pro perfektně  organizovanou 
a produktivní výměnu nástrojů), přiblíží se těsně k nule  v 
počtu poškození při výměnách. Stanou se skutečnými pilot-
ními pracovníky řetězce Hmotař - Seřizovač - Kvalitář - Děl-
nice sériové výroby - Vážný. Budou stále pozitivně naladěni 
a budou motorem všeho pokroku v této výrobě.

Těším se také, že Údržbáři  půjdou daleko za hranice to-
hoto prastarého a pro dnešní dobu již nepříhodného slova 
- protože jenom udržovat je málo. Rutinní úkony údržby 
převedou na méně kvalifikované pracovníky  a sami budou  
více přemýšlet, rozvíjet a zdokonalovat. Zproduktivní tak 
svoji práci, budou se věnovat také Tančícímu slonovi, a až se 
budeme blížit k množství zakázek, které už  nebudou stíhat,  
přijmou a zacvičí další pracovní kolegy.

 Těším se, že po dalších dobrých zkušenostech, které – jak 
pevně věřím – na těchto dvou pracovištích opět nasbíráme 
– zavedeme systém pracovní demokracie na dalších praco-
vištích.

Těším se, že nezklameme. Že dokážeme, že vedle Nástro-
jařů také Seřizovači, Údržbáři a posléze další spolupracovníci 
jsou jako Švýcaři a nikoli černoši ze Zimbabwe.

Kvido Štěpánek
ředitel firmy
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A...B...C... z Personal Computer
Komputer jest urządzeniem współczesnym. Pierwsza cy-

frowa maszyna elektroniczna powstała pod koniec lat czterd-
ziestych XX wieku. Początkowo głównym zadaniem kompu-
terów były obliczenia, stąd ich nazwa (ang. compute- liczyć, 
obliczać ). W latach osiemdziesiątych XX wieku pojawiły 
się mikrokomputery- nieduże i niedrogie oraz stosunkowo 
proste w użytkowaniu. Jeden z nich zaprojektowany przez 
firmę IBM i nazywany PC, czyli komputer osobisty, zdomi-
nował rynek i jego nowsze wersje mamy dzisiaj w większości 
szkół i domów. 

Počítač je soudobým zařízením. První číslicový elektrický 
stroj byl sestrojen koncem čtyřicátých let minulého století. První 
úlohy byly početní a odtud povstal také jejich název, počítač.V 
osmdesátých letech se objevily mikropočítače, nevelké a nedra-
hé a relativně jednoduché v užívání. Jeden typ, vytvořený fir-
mou IBM, nazvaný osobní počítač – tedy PC, ovládl trh a dnes 
máme jeho potomky doma.

Powstanie mikrokomputerów było możliwe dzięki mini-
aturyzacji- zmniejszeniu układów elektronicznych, inaczej 
kości półprzewodnikowych (chip). Technologia wytwarzania 
tych miniaturowych układów rozwinęła się szybko między 
innymi dzięki lotom w kosmos, bowiem urządzenia, sta-
nowiące wyposażenie satelitów, musiały być małe i lekkie.

Takich kości, mających swoje oznaczenia literowe i cy-
frowe, nadawane przez producentów, jest wiele we wnętrzu 
komputera. Często mówi się o nich, że są to układy o wyso-
kim stopniu integracji, ponieważ zawierają tysiące, a czasem 
miliony podstawowych elementów, odpowiadających poje-
dynczemu tranzystorowi. 

Vznik mikropočítačů byl umožněn díky miniaturizaci a pod-
statnému zlevnění čipů. Technologie výroby těchto miniaturních 
prvků se rozvinula díky letům do kosmu, protože satelity nesená 
zařízení musela být velmi lehká.Těmto prvkům se říká prvky 
velmi vysoké integrace, protože  v jednom jsou obsaženy tisíce a 
miliony základních.

Komputer działa na liczbach. Musi szybko liczyć, pamiętać 
dane niezbędne do wykonywania obliczeń i wyniki tych 
obliczeń. Głównym liczydłem komputera jest kość pro-
cesora- od możliwości procesora i szybkości jego 
działania zależy szybkość komputera. Więks-
zość danych i wyników jest pamiętana w 
kościach pamięci operacyjnej- od wiel-
kości tej pamięci zależy, jak wiele danych 
będzie mógł komputer brać pod uwagę.

Počítač musí provádět nesmírně rychle vý-
početní operace, musí si pamatovat nezbyt-
né údaje během výpočtu a výsledky těchto 
operací .Hlavním počítadlem počítače 
je procesor – na něm závisí vlastnos-
ti počítače. Množství dat, které si 
počítač pamatuje, záleží na operač-
ní paměti.

W jaki sposób możemy się czegoś 
dowiedzieć o naszym komputerze?, przede 
wszystkim uważnie przyjrzyjmy się procesowi 

włączenia komputera. Na samym początku uruchamiany 
jest (zapisany na stałe w pamięci komputera) BIOS, który 
inicjuje i sprawdza podstawowe systemy komputera. Może 
on wyświetlać pewne dane, np. podczas testowania pamięci 
operacyjnej pokazuje jej wielkość. Czasami są przez chwilę 
również inne podstawowe parametry komputera (rodzaj 
procesora, typ i pojemność twardego dysku). Dopiero po-
tem następuje załadowanie z pamięci trwałej systemu ope-
racyjnego, który umożliwia posługiwanie się komputerem. 
Kolejne ważne cechy komputera to pojemność pamięci tr-
wałej- najczęściej twardego dysku- oraz łatwość posługiwania 
się komputerem, która w dużym stopniu zależy od systemu 
operacyjnego- głównego zarządcy komputera.

A jak se můžeme o našem počítači něco dozvědět? Především 
se zajímejme o procesor. V paměti počítače je zapsaný BIOS,  
který provází a provází základní systémy. Z něho se dozvíme 
pevné veličiny, mezi jinými také velikost operační paměti. Dal-
ší důležité veličiny jsou typ procesoru a typ a velikost pevného 
disku. Poté následuje velikost pevné paměti operačního systému, 
velikost pevné paměti - nejčastěji pevného disku , snadnost ob-
sluhy počítače, která závisí hlavně na operačním systému.

Nejdůležitější vlastnosti počítače  jsou tyto:
1. rychlost

2. velikost operační paměti
3.velikost trvalé paměti

4. snadnost obsluhy

Podsumowując, możemy stwierdzić, że najistotniejsze 
cechy komputera to:

1. szybkość komputera,
2. wielkość pamięci operacyjnej,

3. pojemność pamięci trwałej,
4. łatwość posługiwania się komputerem.
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SŁOWNIK INFORMATYCZNY: 
Freeware - to oprogramowanie dostępne za darmo, można 
go używać i rozpowszechniać bez ograniczeń / programové 
vybavení zadarmo
Shareware - to oprogramowanie rozpowszechniane bez 
opłat, ale nie darmowe.  Taki program można ściągać z sieci 
lub skopiować i używać go bez opłat przez określony czas. 
Potem program należy usunąć lub zapłacić autorowi, niewi-
elką zazwyczaj kwotę.

/ program, který můžeme užívat zdarma po určitý čas
Demo - (wersja demonstracyjna)- to rodzaj oprogramowa-
nia licencjonowanego rozpowszechnianego nieodpłatnie za-
zwyczaj jako niepełna wersja programu / verze, která slouží 
pouze pro předvedení vlastností

Spolupracovníci z  kovovýroby

Geneticky modifikované 
potraviny ano, či ne???

Geneticky modifikované potraviny jsou tématem, o kte-
rém se ve společnosti hodně mluví, a to jak ve vědeckém, tak 
laickém prostředí. Toto téma nabylo na významu zvláště se 
vstupem České republiky do Evropské unie, která vyvíjí tlak 
na členské státy, aby podrobovaly potraviny přísné kontrole. 
Diskutuje se o dvou protichůdných názorech. Jedna strana 
diskuse (převážně ekologická hnutí) tvrdí, že geneticky modi-
fikované potraviny jsou škodlivé. Podle ní mají negativní vliv 
na zdraví jejich konzumentů, na životní prostředí a také na 
ekonomickou a hospodářskou situaci chudších zemědělců. 
Na druhé straně stojí biotechnologové a většina vědeckých 
pracovníků. Ti tvrdí, že geneticky modifikované potraviny 
škodlivé nejsou. Podle nich nebyl prokázán negativní vliv 
na zdravotní stav člověka ani na životní prostředí. A kde je 
tedy pravda? Jsou geneticky modifikované potraviny krokem 
vpřed, či krokem vzad na naší cestě na Zemi?

Ačkoliv se názory různí, považuji veřejnou debatu o gene-
tických manipulacích za důležitou. Občané mají právo vě-
dět, co jí, a na základě těchto informací se sami rozhodnout, 
jaké potraviny koupí a jaké nikoliv. Bohužel toto právo ne-
mají ve všech státech. Například ve Spojených státech ame-
rických neexistují žádná legislativní opatření, která by naři-
zovala značení GM potravin. Přitom se tyto potraviny začaly 
vyvíjet právě v USA a dosahují zde největšího rozmachu.

1. Co to je „genetická modifikace“?

„Genetická modifikace (genová modifikace, GMO) je 
technologie, která manipuluje s geny a tedy s DNA – s no-
sitelkou genetické informace.“ Genetická modifikace může 
kombinovat geny libovolných živých organismů, například 
gen bakterie přidat do genu určité rostliny. Podle hnutí Gre-
enpeace staví genetické inženýrství na již vědecky vyvrácené 
domněnce, že jeden gen je zodpovědný pouze za jednu funk-
ci v organismu. Gen zodpovědný například za růst rostliny 
může ovlivnit i další vlastnosti dané rostliny, protože geny na 
sebe působí navzájem a má na ně vliv také okolní prostředí.

U zemědělských plodin se používají tři hlavní typy gene-
tických modifikací: odolnost proti herbicidům (chemické 
prostředky, které ničí plevel), odolnost proti hmyzu a odol-
nost proti chorobám. Vedle genetických manipulací se pou-
žívají tzv. klasické metody šlechtění, které nejsou tolik pod 
kontrolou a ani se nestaly veřejným tématem. Používají rent-

genové záření, kterým poškodí nukleovou kyselinu.
Se vstupem České republiky do Evropské unie vstoupi-

lo v platnost nové nařízení o povinném značení geneticky 
modifikovaných potravin a krmiv. Označeno musí být vše, 
co obsahuje nebo je vyrobeno ze složek s obsahem více než 
0,9 % geneticky modifikovaných organismů. Mezi nejčas-
těji geneticky upravené plodiny patří kukuřice, sója a řepka 
olejná. V legislativě se ale vyskytly mezery. Označeny nemusí 
být ty živočišné výrobky (maso, mléko, vejce), které se získa-
ly ze zvířat krmených geneticky modifikovaným krmivem. 
Nemusí se značit ani potravinové přísady (dochucovací pro-
středky, stabilizátory  apod.), které se vyrábějí za pomoci 
GM technologií.

2. Genetické znečišťování přírody a kontaminace

Odpůrci GMO při své argumentaci často zmiňují „ge-
netické znečištění“ v důsledku používání GMO rostlin. Ke 
„genetické kontaminaci“ dochází přenosem cizích genů do 
jiných organismů čili znečištěním přirozeného genofondu.

Ke genetické kontaminaci dochází ve čtyřech případech: 
1. divoká příbuzná flóra rostoucí v blízkosti je opylována GM 

plodinami 
2. geneticky nemanipulované nebo organické plodiny na sou-

sedních polích jsou opylovány geneticky manipulovanými plo-
dinami 

3. polodivoké, plevelné nebo „divoce rostoucí“ populace GM 
rostlin se rozšiřují, když GM plodiny přežijí v zemědělském 
nebo přírodním prostředí 

4. mikroorganismy žijící v půdě nebo trávicím traktu zvířat 
živících se GM plodinami mohou takto získat i cizí geny 

Hlavním problémem je, že se mohou kontaminovat plo-
diny, které pěstují ekozemědělci v blízkosti polí s GM plo-
dinami. Ti pak přicházejí o zisky. A neexistuje žádná právní 
záruka, která by ekozemědělce chránila. A co víc, mohou 
vzniknout právní spory, kdy jsou ekozemědělci zažalováni 
biotechnologickými firmami (např. Monsanto, Syngenta, 
Pioneer), že neoprávněně pěstují jejich GM plodiny. GM 
osiva jsou totiž chráněna patentem, a de facto patří biotech-
nologickým firmám nikoli zemědělci. Tady vzniká další pro-
blém. Zemědělec si musí každý rok koupit nové osivo. Je ne-
zákonné využít část úrody jako osivo na novou setbu, což je 
typický způsob hospodaření hlavně v zemích třetího světa.

K problému kontaminace divoce rostoucích příbuzných 
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druhů a následnému vzniku tzv. „super-plevelů“ se vrátím v 
kapitole o herbicidech. Otázku přenosu genů do mikroorga-
nismů šířeji rozeberu v kapitole o vlivu genetické modifikace 
na léčbu antibiotiky.

Dalším faktorem genetické kontaminace je fakt, že na 
rozdíl od chemické kontaminace je šíření GMO procesem 
nezvratným, neboť se jedná o živé organismy, které rostou, 
množí se a migrují. Takže pokud má (nebo bude mít) ge-
netická kontaminace negativní dopady na životní prostředí, 
budou velkého rozsahu.

3. Kontrola GM potravin

Další spory se objevují v souvislosti s kontrolou a prověřo-
váním GM potravin. Podle hnutí Greenpeace již v roce 1992 
americké ministerstvo zdravotnictví zařadilo GM potraviny 
do kategorie „generally regarded as 
safe“ (GRAS) – obecně považo-
vané za bezpečné, aniž by mělo 
nezávislé vědecké posouzení. 
„Vládní orgány spoléhají na 
údaje od biotechnologických 
firem, které provádějí bez-
pečnostní testy samy a samy 
též určují, zda nový produkt 
spadá do kategorie GRAS“. 

Proti tomu stojí tvrzení, že 
GM potraviny jsou nejpřísněji 
kontrolovány, a to přímo Organi-
zací pro potraviny a zemědělství OSN 
(FAO) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Nikdo 
ještě nedokázal, že GM plodiny představují větší zdravotní 
riziko než „normální“ plodiny. Myslím, že kdyby se stejně 
přísně kontrolovaly běžné suroviny, mnohé by ze zdravot-
ních důvodů nemusely projít...Jenomže, co oko nevidí...

Velmi přísná kontrola GM potravin je tedy evropské spe-
cifikum. Ale nejde jen o bezpečnost potravin. Jedná se i o 
záležitost emocionální a politickou, kdy se politici snaží 
uklidnit vystrašenou veřejnost. A GM potraviny se také dají 
dobře využít v předvolební kampani, například v podobě 
hesla: „Volte nás – my vám zaručíme bezpečnost potravin“ 
a podobně.

4. Odolnost proti antibiotikům

V souvislosti s negativními vlivy GM potravin na zdravot-
ní stav spotřebitelů se řeší otázka jejich vlivu na léčbu anti-
biotiky. „Mnoho GM rostlin obsahuje geny, které zajišťují 
odolnost vůči antibiotikům. Ty slouží jako tzv. značkovací 
(markerové) geny určené k indikaci, zda byl proces genetické 
manipulace úspěšný. Pokud by byly tyto geny přeneseny do 
patogenních organismů (původců nemocí, např. virů, bak-
terií – pozn. autora), mohly by snížit nebo zrušit účinnost 
léčby antibiotiky.“ 

Ale v dnešní době už jsou GM rostliny s těmito geny Ev-
ropskou unií zakázány. Otázkou zůstává, jestli je tento zákaz 
dodržován a zda opravdu mají kontrolní ústavy veškerou 

výrobu pod kontrolou. Navíc Organizace pro potraviny a 
zemědělství OSN (FAO) a Světová zdravotnická organizace 
(WHO) tvrdí, že přenos markerových genů do bakterií je 
nepravděpodobný, protože většina DNA (u člověka i zvířat) 
je rozložena už v žaludku a tenkém střevě. Bakterie, které by 
teoreticky mohly zabudovat markerové geny do svého genu, 
sídlí až v tlustém střevě. „Navíc je asi polovina bakterií v na-
šem střevě na antibiotika přirozeně necitlivá a tuto vlastnost 
mohou předat i jiným bakteriím.“ 

5. Alergeny

GMO mohou vytvářet nové látky, které mohou způso-
bovat alergie. Toto je další argument, který často používa-
jí odpůrci geneticky modifikovaných potravin. A v dnešní 
době, kdy se v populaci často vyskytují alergici, se stává rele-

vant- ním. Může být tedy snadno 
využitelný v propagandě pro-
ti GM potravinám. Ale prá-
vě GM potraviny procházejí 
nejpřísnějšími zkouškami, kdy 
se prověřuje, zda jsou alergen-
ní či nikoliv. A to narozdíl od 
geneticky neupravovaných po-
travin. Jedním z nejčastějších 
alergenů je sója. Vědci doká-
zali, že GM sója je dokonce 
méně alergenní než její „přiro-

z e ná“, „čistá“ sestra.

6. Odolnost vůči herbicidům

Dalším problémem v souvislosti s GM plodinami je po-
užívání herbicidů. Za jeden z přínosů genetických manipu-
lací u rostlin bývá považována odolnost těchto rostlin proti 
postřikům na ničení plevele. Odpůrci GMO naopak tvrdí, 
že spotřeba herbicidů stoupá. Vznikají totiž tzv. „super-ple-
vele“ odolné vůči herbicidům, takže zemědělci musejí pou-
žívat ještě více chemických postřiků. Biologové ale říkají, že 
nejčastěji pěstované kulturní plodiny u nás nemají příbuzné 
plané druhy, takže „přeskok“ genu do plevelu je vysoce ne-
pravděpodobný. Tudíž ke vzniku „super-plevelů“ nedojde. 
To je ale situace v našich přírodních podmínkách. Jak je 
tomu ale jinde ve světě? Vznik „super-plevelů“ nelze vylou-
čit a zvýšení spotřeby chemických postřiků je pak logickým 
důsledkem…

7. Řešení globálního problému hladomoru a podvýži-
vy

Častým argumentem pro GMO je, že vyřeší světový pro-
blém hladu a podvýživy v chudých oblastech světa. Tento ar-
gument má podle mě velký přesvědčovací potenciál. Působí 
totiž na city lidí. Hladomor ve světě ale není způsobený ne-
dostatkem potravin, ale jejich nerovným přerozdělováním. 
„Podle údajů Programu potravinové pomoci při OSN se v 
současné době ve světě vyprodukuje tolik potravin, že by do-
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kázaly dostatečně nasytit každého člověka na této planetě“.A 
přesto někteří lidé hladoví...Greenpeace na svých interneto-
vých stránkách zmiňuje příklad Argentiny, která je jedním z 
největších pěstitelů GM sóji na světě, a přesto tam hladoví 
mnoho dětí.

8. Donna Harawayová a GMO

Prvním geneticky modifikovaným produktem bylo rajče 
Flaver Saver. Bylo vyvinuté 1. května 1994 v USA. Biotech-
nologové převrátili jeden gen, který původně určoval to, že 
rajče po určité době shnije. Přišli na to, že pokud gen převrá-
tí, rajče zůstane déle čerstvé. Ale podle Donny Harawayové, 
představitelky současného feministického myšlení, mělo raj-
če přidáno gen z bakterie čili bylo „transgenové“. Harawayo-
vá definuje „transgenový organismus“ jako „organismus, 
který má geny „transplantované“ přes biologické hranice, 
mezi druhy nebo mezi biologickými říšemi. „ Vědci tvrdili, 
že gen z bakterie měl jen sledovat ostatní změny a ne nějak 
přímo působit. Vznikla kolem toho debata a rajče bylo stáh-
nuto z oběhu.

Donna Harawayová dává genetické manipulace do sou-
vislosti se zásahy do anorganických látek. Pokládá otázku, 
zda může být transgenetika stejně nebezpečná jako třeba 
prodloužení poločasu rozpadu plutonia, který se v této po-
době stává nebezpečnou jadernou silou a může být využit 
na výrobu jaderných zbraní. Nebo bude transgenetika stejně 
prospěšná jako třeba vyvinutí nylonového vlákna?

Častým argumentem ochránců přírody, tedy i odpůrců ge-
netických modifikací, je, že se jedná o zásah do přírody, a to, 
že je nebezpečné, neetické apod. Podle Donny Harawayové 
ale nikdy neexistovala příroda, kde by všechny kategorie byly 
čisté. Bez mutací by byl svět jedinou rosolovitou hmotou. A 
propo svět se mění. V dnešní postmoderní době se stírají ka-
tegorie jako muž – žena, příroda – kultura. Je tedy namístě, 
v době počítačů a nových technologií, považovat genetické 
modifikace za něco nepřirozeného, nového a nežádoucího? 
Co to vůbec znamená „být přirozený“? Nejsou geneticky 
modifikované potraviny jen logickým a „přirozeným“ vývo-
jem moderního, nejen vědeckého pokroku?

9. Vize do budoucna

Jak se bude problematika GM potravin vyvíjet do budouc-
na? Budou se rychle rozvíjet, stejně jako se rozvíjí jiné tech-
nologie. I když ekologická hnutí vyvíjejí silnou propagandu 

proti jejich zákazu, „bitvu“ nejspíš prohrají. Postupně ztra-
tí význam značit GM potraviny, protože jich bude většina. 
A budou také levnější. Vznikne tak trh „geneticky čistých 
potravin“ vedle trhu „ekologicky čistých potravin“, které si 
většina spotřebitelů nebude moci dovolit.

Na otázku, zda jsou geneticky modifikované potraviny 
škodlivé či nikoli, není jednoznačná odpověď. Jako většina 
jevů ve společnosti mají své klady i zápory. A taky je otázka 
-  „jsou geneticky modifikované potraviny zdravé nebo ne-
zdravé?“ nesmyslná. Záleží totiž na konkrétní technologii a 
konkrétním produktu. Nelze házet GMO do jednoho pytle, 
což dělá většina jejich odpůrců.

Asi nikdy nepůjde definitivně vědecky dokázat, že GMO 
nejsou škodlivé. Ale zatím neexistují relevantní důkazy, na 
jejichž základě by bylo možné vědecké důkazy falzifikovat. 
Odpůrci GMO většinou staví na principu „co by kdy-
by“. Kolem GMO tak vzniklo něco, co komisař Evropské 
unie pro zdraví a ochranu spotřebitelů David Byrne nazval 
„GMO psychózou“ či „paranoiou z rizika“. Samozřejmě tím 
nechci popírat, že by GMO neměly být podrobovány přís-
né kontrole a vědeckým výzkumům. Měli bychom ale mít 
na paměti, že toto téma je snadným nástrojem propagandy 
politických či zájmových skupin. A tudíž bychom měli nad 
jejich rétorikou kriticky přemýšlet, ne jen pasivně přijímat 
jejich názory. Ale stejně kriticky bychom měli přistupovat i 
k vědeckým závěrům, které mohou být podmíněny zájmem 
opozičních skupin.

Snažila jsem se nastínit, že problematika genetických 
manipulací není černobílá. Na úplný závěr bych ocitovala 
známou filosofku Simone de Beauvoir: „Aby dosáhl pravdy, 
člověk se nesmí pokoušet rozptýlit dvojznačnost svého bytí, 
ale naopak přijmout úkol si ji uvědomit“.

Andrea Něvarová

Historia ziemi Kłodzkiej
Kłodzko  wzieło się od nazwy Kladsko. Był to gród i na-

leżał do czeskiego władcy, pana na Libicach,Sławnika-ojca 
biskupa praskiego. W regionie Kotliny Kłodzkiej, kontrolo-
wał bardzo popularny traktat handlowy wiodący z Europy 
południowej  na  Pomorze,tzw.” Bursztynowy szl. 

Klodzko má svůj název po českém Kladsku. Stával zde hrad , 
který patřil českému vládci knížectví  Libice – Slavníkovi, otci 

pražského biskupa Vojtěcha. V regionu kotliny Kladské vládl 
velmi čilý obchodní ruch, směřující z jižní Evropy k Baltskému 
moři – takzvaná Jantarová stezka.

W 1114 roku został zniszczony przez księcia Sobiesława 
podczas zbrojnych sporów o sukcesję do korony czeskiej, a w 
późniejszych latach na powrót odbudowany. Na mocy poro-
zumienia zawartego pomiędzy księciem polskim Bolesławem 
Krzywoustym, a Sobiesławem w 1137 roku ziemia kłodzka 
wraz z miastem, zwanym wówczas Glacz albo Gladeensis 
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pozostała w granicach państwa czeskiego, na wzgórzu zaś w 
sąsiedztwie wzniesionego w latach 1179-1183 kościoła pod 
wezwaniem św. Wacława pod koniec XIII wieku zbudowano 
murowany zamek.

V roce 1114 jej zničil kníže Soběslav během bojů a násled-
nictví koruny české. Později byl znovu obnovený. Na důkaz 
porozumění a smlouvy mezi polským knížetem Boleslavem Kři-
voústým a českým knížetem Soběslavem z roku 1137 zůstala 
země Kladská, nazývaná tenkrát  Glač nebo  také Gladeensis,  
součástí českého státu, na pahorku byl v letech 1179 – 1186 
vybudován kostel svatého Václava a koncem 13.století byl zde 
vystavěn zděný hrad.

 W roku 1300 opisywany był on jako zamek mieszkalny 
wysokiej klasy komfortu i piękna w czasie rozkwitu hrab-
stwa kłodzkiego. Potężna średniowieczna twierdza stanowiła 
najwyżej położoną część zespołu miejskiego z licznymi bu-
dynkami świeckimi i sakralnymi, urządzeniami militarnymi 
i zabudowaniami gospodarczymi. Obiekt ten w kolejnych 
latach był wielokrotnie modernizowany, m.in. w 2. połowie 
XVI wieku pod kierunkiem architekta Lorenza Krischke 
powstał tzw zamek dolny z bastionowym systemem obron-
nym. Późniejszy rozwój założenia ograniczał się do rozbu-
dowy otaczających go murów i postawienia dwóch nowych 
bastei: północnej oraz południowej.ak” wielokrotnie przed-
miot przetargów i walk toczonych między czeskimi i polski-
mi książętami

V roce 1300 je popisován jako hrad sídelní s vysokým kom-
fortem a velké krásy. Toto období je zlatým věkem Kladského 
hrabství.K hradu náležela řada budov církevních, vojenských 
i civilních.Celý objekt byl opakovaně modernizován, mimo 
jiné v polovině 16.století , kdy pod vedením architekta Lorenza 
Kirchka vznikl dolní hrad se systémem obranných bašt.Obran-
né hradby později obklopovaly hrad v několika řadách, přibyly 
další dvě bašty – severní a jižní.Doba byla zlá a hrad byl důle-
žitým bodem válek mezi českými a polskými knížaty a králi.

W obecnym stanie kłodzka twierdza jest najcenniejszym 
w Polsce zespołem fortyfikacji XVII-XVIII wiecznych, będą-
cych klasycznym i unikatowym wzorem architektury obron-
nej tego okresu. Stanowi ona bardzo skomplikowany układ 
militarny

W dzisiejszych czasach Kłodzko jest miejscem zwiedzanym 
przez setki turystów. Jedną z głównych atrakcji jest zwiedza-
nie średnio wiecznej twierdzy, gdzie co rocznie organizowane 
są inscenizacje walki i obrony murów fortecy. 

Kolejnym godnym uwagi turysty miejscem jest Średniowi-
eczny most gotycki to największy kamienny most w Pols-
ce znajdujący się na Młynowce kształtem przypominający 
Most Karola w Pradze. Z kolei pasjonaci architektury sak-
ralnej powinni udać się do kościoła Pw. NMP który swój 
momentalny kształt zawdzięcza dwum epokom stylowym- 
póżny gotyk i barok. Zachwycający jest również jego typowo 
gotyckim ołtarz jak i wysokie sklepienia sparte na smukłych, 
kręconych kolumnach. 

Kladská tvrz je nejcennějším opevněním v Polsku ze stole-
tí 17.-18. a je unikátním vzorem obranných systémů.Dnes je 
Klodsko rájem turistů. Hrad je pro ně největší atrakcí a pořáda-
jí se zde nejrůznější bitvy historických válečníků a šermířů.

Zajímavý je středověký kamenný most, nacházející se na Mlý-
novce, který je postaven podle pražského Karlova mostu. Z cír-
kevních staveb nutno zmínit kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
který spojuje dva slohy: gotiku a baroko.Zachoval se tu i gotický 
oltář  i sklepení na vysokých točených sloupech.

      
Pozn.redakce: Pro český stát bylo Kladsko definitivně ztraceno v roce 

1779, v samém  závěru prusko-rakouských válek mezi Marií Terezií a Bed-
řichem II Bojů se účastnil také populární rakouský generál českého půvo-
du  Ernst Gideon Laudon.Češi tak přišli bez vlastního zavinění o nemalou 
část svého území. Čeština z Kladska vymizela a zůstala používána pouze 
v úzkém pruhu země u hranic poblíž Náchoda. V roce 1945 se sice Češi 
pokoušeli dosáhnout opětovného připojení k tehdejšímu Československu, 
ale marně.Na konferenci velmocí v Postupimi bylo rozhodnuto, že země 
Kladská připadne Polsku, kterému patří dosud.

Pod. Grzegorz Kozłowski.
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Historie servisu
MALÉ OHLÉDNUTÍ

Po příchodu z mateřské dovolené mi byl umožněn návrat  
mezi spolupracovníky  ze servisu. Moc mne zajímalo vše 
nové, co se za dobu šesti let událo. Je to velký posun a pokud 
mohu, dovolím si zavzpomínat hlouběji.

Při mém nástupu do firmy v roce 1992 ještě servis neexis-
toval. Divize kuchyňských přístrojů se zabývala pouze výro-
bou litrových fritéz a došlé reklamace se opravovaly v kance-
láři vedoucího, přibližně jednou za dva týdny.Výroba se po-
stupně rozšířila na dvoulitrové fritézy a rychlovarné konvice. 
A tak úměrně s nárůstem výroby stoupl i objem reklamací. 
Proto došlo ke zřízení první malé místnosti s označením ser-
vis. Nacházela se v prostorách nynější výroby. I tam začalo 
být  „těsno“. Další nedostatek  byl v přístupnosti náhradních 
dílů z výroby. Proběhl tedy přesun do prostor  montáže ku-
chyňských přístrojů, nyní sklad D3. Poptávka po fritézách 
nadále narůstala, výroba se rozšiřovala, a 
tak i servis reagoval na po-
třeby firmy a byl 
přestěhován 
do jiné 

čás-
ti mon-
táže.

V roce 2002, kdy 
došlo k velké rekonstrukci 
skladů i montáže kuchyňských přístrojů 
, pracoval servis provizorně v prostorách před sklady ob-
chodního zboží. Dále následoval přesun do bývalé prodejny  
BRAVO.  Jak se říká „doba chce své“ a budova prodejny 
prochází obrovskou rekonstrukcí.  Z původní staré budovy 
vzniká bytový dům. Pro servis to znamenalo další stěhování 
do prostor NT. I tam však dochází stále ke změnám. V pro-
sinci 2008 při mém nástupu bylo vše spojené v jednom. Pak 
přišlo rozhodnutí, v návaznosti na současnou ekonomickou 
situaci, omezit vnější servisy a  většinu servisní činnosti pro-
vádět přímo ve firmě. Provedly se proto potřebné  úpravy pro 
optimální logistický tok výrobků k opravě z celé republiky. 
Nyní je oddělen příjem reklamací, servisní technici, sklady a 
pomocné místnosti. Vše je přehlednější a práce je mnohem 
efektivnější. Oproti roku 2002 tak došlo ke zvýšení produk-
tivity oprav 1,6x na jednoho technika. 

Pochlubit se můžeme i zřízením vlastní kotelny s vytápě-

ním ekologickými palivy. Proti původnímu vytápění přímo-
topy jsou i značné úspory v elektrické energii.  V současné 
době probíhají testy se spalováním lisovaných briket ze sta-
rého papíru. Pokud máte zájem o praktické využití spalo-
vaných briket a náhradě za  uhlí, můžete se více dozvědět 
na tel. č. 278 u vedoucího servisu. Ač se mnozí tváří, že nic 
nehrozí, nastala doba, kdy je třeba šetřit každou korunou a 
hledat cesty, jak ušetřit co nejvíce. Věřím , že každý z nás má 
jasno v tom, že pokud se bude dařit firmě, bude se dařit i 
nám  všem spolupracovníkům.

Marta Cerulová
Servisní středisko



9

Občasník - 1/2009

Jste připraveni na digitalizaci?

Jarní recepty

Od roku 2008 dochází na celém území naší republiky ke 
změně typu přenosu televizního signálu. Přechází se z ana-
logového vysílání na digitální pozemní vysílání (zkratka 
DVB-T).  Změna signálu probíhá postupně podle dosahu 
jednotlivých vysílačů. K březnu 2009 bylo digitálním sig-
nálem pokryto cca 30% uzemí ČR. Transformace v našem 
regionu začne v květnu a září 2010 (vysílač Pardubice, Pra-
děd), avšak ve vhodných lokalitách bude digitální příjem 
možný i dříve z jiných vysílačů v druhé polovině letošního 
roku - z vysílačů Trutnov nebo Brno. Ke konci roku 2009 
bude pokryto cca 70% uzemí ČR. 

Digitalizace se týká všech, kdo přijímá televizní signál kla-
sickou anténou. Netýká se uživatelů využívajících družicový 
příjem (satelit), kabelové televize, telefonní linky a interne-
tu. Po zahájení digitálního pozemního vysílání v dané lo-
kalitě je nutné bezodkladně přejít na toto vysílání, protože 
přechodné období kdy se bude souběžně vysílat analogově 

S nadcházejícím jarem vám nabízím několik receptů:

Ředkvičková pomazánka
Seznam:
* 1 svazek ředkviček
* 1 Lučina
* 5 koleček uheráku
* sůl
* bílý jogurt podle potřeby

1. Jemně nasekáme nebo nastrouháme ředkvičky, drobounce 
nesekáme uherák (můžeme jej umlít na strojku).
2. V misce rozmícháme Lučinu s ředkvičkami a uherákem, 
podle chuti osolíme a opepříme.
3. Můžeme posypat různými natěmi, například pažitkou.

Ranní salát
Seznam:
* 1 menší salátová okurka
* 4 rajčata
* 4 vejce natvrdo
* 120 g šunky
* 2 lžíce olivového oleje
* 2 lžíce citrónové šťávy
* 250 ml bílého jogurtu
* sůl, pepř
* pažitka

1. Omytá rajčata a okurku nakrájíme a rozdělíme do misek, 
přidáme nakrájená vejce a šunku.
2. Rozmícháme jogurt s olejem, citrónovou šťávou, solí, pe-
přem a pažitkou a rozdělíme na salát.

Těstoviny s brokolicí
Seznam:
* 300 g těstovin
* 200 g brokolice
* 4 vejce natvrdo
* 4 vejce
* 100 g sýra
* 200 ml mléka
* olej
* sůl, pepř
* pažitka

1. Těstoviny uvaříme skoro do-
měkka   a scedíme.
2. 4 vejce uvaříme natvrdo a 
oloupeme.
3. Brokolici rozebereme na rů-
žičky a 2 minuty ji povaříme ve 
vroucí vodě a scedíme.
4. Zapékací misku vytřeme ole-
jem, navrstvíme na těstoviny, 
brokolici a vajíčka, zakončíme 
vrstvou těstovin.
5. Rozšleháme vejce s mlékem, 
solí a pepřem a vmícháme polo-
vinu sýra a nalijeme přes těsto-
viny.
6. Posypeme zbylým sýrem, vlo-
žíme  do předehřáté trouby a 
zvolna zapékáme 45-60 min.

Černohorská Martina
Montáž D3

i digitálně, je poměrně krátké.  Veškeré analogové televizní 
vysílání bude vypnuto nejpozději v roce 2012, nastane tzv. 
analogová tma. Tato „tma“ bude již ke konci roku 2009 na 
cca 25 % uzemí ČR. 

Přechod z analogového televizního vysílání na DVBT byl 
zapříčiněn technologickým pokrokem, tak jako se stala digi-
talizace například u fotoaparátů, videokamer, záznamu dat, 
apod. Jedná se o celosvětový trend. V některých státech se již 
vysílá pouze metodou DVBT, jde například o Velkou Britá-
nii, Švédsko, Španělsko,Finsko, Německo, USA a v mnoha 
dalších státech se na to připravují nebo již tam také změna 
započala.

Pro příjem digitálního pozemního vysílání je nutné, aby 
byl televizor vybaven digitálním tunerem. Nejnovější televi-
zory mají již tento tuner zabudovaný uvnitř, takže přechod 
by měl být bezproblémový.  Starší televizory mají pouze ana-
logový tuner, a potřebný digitální je nutné dokoupit. Jed-
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ná se o přijímač DVBT signálu, tzv. Set–top-box.  Tento 
tuner lze pořídit jak v základní verzi tak i v rozšířené, který 
obsahuje např. pevný disk pro záznam, sloty pro paměťo-
vé karty, USB, EPG apod. Tuner DVBT obsahují i některé 
typy DVD rekordérů, DVD přehrávačů, domácí kina a jiné 
podobné přístroje.

 Hlavní výhodou digitalizace je, že může nabídnout mno-
hem více televizních stanic, dokonce i rozhlasové. Analog 
umožňuje celoplošné vysílání v podstatě pouze čtyř stanic 
(ČT1,ČT2, TV Nova, TV Prima), a  pro další TV stanice již 
volná kapacita 
vhodného frek-
venčního pás-
ma pro přenos 
není.  Oproti 
tomu DVBT 
využívá přeno-
sovou kapacitu 
velmi efektivně 
a umožňuje 
vysílat až desít-
ky TV stanic.  
Pro efektivitu 
jsou vysílané 
stanice rozdě-
leny do čtyř 
programových 
balíčků, tzv. 
multiplexů. Takže se nepřijímájí jednotlivé programy zvlášť, 
ale vždy se přijímá celý programový balíček (multiplex). 
Současné rozdělení stanic do programových balíčků je násle-
dující. Multiplex 1 obsahuje televizní stanice ČT 1, ČT 2, 
ČT 24, ČT 4 Sport a rádiové stanice Českého rozhlasu - Ra-
diožurnál, Praha, Vltava, Wawe, D-Dur,Leonardo, Česko. 
Multiplex 2 obsahuje televizní stanice Nova, Prima, Nova 
Cinema, Prima Cool, Barrandov.  Multiplex 3 obsahuje tele-
vizní stanice Z1, Óčko, Public, Noe. Multiplex 4 vysílá ještě 
pouze v experimentálním režimu.  

Před zahájením digitalizace, se hodně všeobecně mluvilo 
o tom jaké úžasné výhody to přinese - širší programovou 

nabídku, lepší obraz, menší nároky na kvalitu příjmu, do-
plňkové služby ( rozšířený teletext, elektronický programový 
průvodce, interaktivní služby ,…). A skutečně na digitalizaci 
mnoho dobrého je. Avšak jak se ukázalo, některá očekávání 
byla více než optimistická – vyskytují se problémy zejména 
s kvalitou přenosu a sílou signálu (bývá často slabý nebo je 
rušen jiným vysílačem). Stává se, že obraz nebo zvuk se na 
chvíli „kousne“ nebo se v obrazu vyskytnou nežádoucí čtver-
ce, apod. 

Pozemní digitální televizní vysílání je poměrně mladá zále-
žitost, a proto 
lze očekávat, že 
bude docházet 
k mnoha vy-
lepšením. Na-
příklad nyní se 
obraz vysílá ve 
formátu Mpeg 
2 a v určité 
době se bude 
přecházet na 
formát Mpeg 
4, což ale větši-
na současných 
set top boxů 
nepodporuje) 
a proto bude 
zapotřebí in-

vestovat další náklady.

Je proto důležité, aby se každý majitel televizoru zavčasu 
zamyslel, jak vyřeší otázku digitalizace. Rozhodně není dob-
ré čekat až se na obrazovce objeví zrnění nebo až potřebný 
materiál bude nedostatkové zboží. Někomu bude stačit pou-
ze přeladit televizor, jiný si musí pořídit set top box. Ale co se 
často jeví jako nejoptimálnější  řešení, je využití družicového 
přijmu pomocí satelitního kompletu, který zaručuje nejlepší 
kvalitu, 100% pokrytí území, bohatou programovou nabíd-
ku a i po finanční stránce je velice zajímavý.

Lukáš Fogl

Léčivka nebo plevel?
Kdo by neznal kopřivu. Známe ji jako plevel, kterého se 

lze jen obtížně zbavit. Blíží se jaro - doba vhodná pro očist-
nou kúru organismu. K té můžeme využít právě kopřivu 
ve formě čaje. Používáme mladou nať. Spaříme ji horkou 
vodou a necháme chvíli vylouhovat. Můžeme přidat např. 
květ petrklíče, sedmikrásky, list máty. Z kopřivy připravíme 
i vynikající špenát. Mladé vršky krátce povaříme (1-2 min.), 
rozmixujeme a dále pokračujeme podle zvyklosti. Nasekané 
kopřivy lze přidávat do polévek nebo teď na Velikonoce do 
velikonoční nádivky.

Kopřivu můžeme využít také při zahradničení jako přírod-
ní hnojivo nebo na ochranu rostlin proti padlí nebo sviluš-

kám.
Jediná nepříjemnost, číhající na nás při sběru, je známé 

svědění a pálení kopřivy. Může nás utěšit, že lidové léčitelství 
toho využívá při léčbě revmatických kloubů.

Hana Filipová
sklad D3
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Jak jsem se znovu setkal se svým 
dědečkem-ruským legionářem

Dvakrát jsem na stránkách Občasníku vyprávěl o svém 
dědečkovi – ruském legionáři. Dědeček v necelých dvaceti 
narukoval do první světové války a prošel těžkými boji na 
několika frontách. Válka pro něj byla o téměř tři roky del-
ší, neboť se probíjel s československými legiemi nehostin-
nou tundrou Sibiře v létě čtyřicetistupňovými vedry, v zimě 
padesátistupňovými mrazy více než osm tisíc kilometrů do 
Vladivostoku. Odtud pak - loděmi, které pronajala a připra-
vila pro své syny tehdy mladičká československá vláda - po 
moři kolem světa domů, do „malé, ale naší“ Českosloven-
ské republiky, za kterou cedil se svými statečnými kamarády 
krev. Slavnou anabázi, při které zázračně na hlavu poráželi 
pro Spojence neporazitelné bolševiky, dva roky ovládali tři 
čtvrtiny rozlohy  Ruska a nakonec jako nůž máslem prorazili 
až na jeho nejvýchodnější pobřeží, popsal dědeček ve svém 
deníku, ze kterého jsme jako děti nesmírně rádi četli a jehož 
některé části jsem si zapamatoval nazpaměť. Nemyslel jsem 
si, že poté, co se s částí jeho příběhů svěřím stránkám Ob-
časníku, stane se aktuálním ještě další dědečkovo téma. Než 
osud, Pánbůh či dědeček na věčnosti tomu chtěli jinak. Po-
slechněte si tedy, jak jsem se se 
svým dávno mrtvým dědečkem 
ještě jednou setkal - a to v létě 
roku 2007.

Byl horký červencový den a 
já jsem zcela výjimečně nebyl 
v práci. Jak bych také byl, když 
dnes byla promoce mé starší 
dcery doktorkou medicíny. 

Po úvodních eskapádách té-
měř neprůjezdnou Prahou jsme 
se konečně ocitli na místě. Těšil 
jsem se, že v kamenných zdech 
Karolina bude chladněji, ale nebyla to pravda. Horko bylo 
všudypřítomné a já jsem obdivoval akademický senát, jak to 
ve středověkých hábitech s hermelínem kolem krku a v kože-
šinových čapkách přežije. Spouště fotoaparátů cvakaly, videa 
se natáčela a dva pedelové celí červení, zlatem livrejovaní, s 
insigniemi vrhali výhružné pohledy na každého, kdo se při 
focení zapomněl a zachoval se civilně. Po úvodních ceremo-
niích si vzal slovo děkan lékařské fakulty.

Ač v hábitu nejhonosnějším a tak středověkém, že byl až 
skoro starověký, mluvil hezky a zajímavě. Vizáží mně silně 
připomínal Petra Kellnera, asi tak v mém věku. „Vidíš, vi-
díš,“ říkal jsem sám sobě v duchu, „kam´s to mohl taky do-
táhnout. A namísto toho jseš sluhou všech! “ 

Děkan učinil přestávku, během níž absolventi nastoupili 
ve dvojicích do zástupu, a začal je auditoriu představovat. 
Nedalo mi moc práce se zorientovat a najít svoji dceru Da-
nielu.“Sluší jí to,“ zabručel jsem si nahlas tak, až se na mne 
jeden z pedelů ostře podíval. Manželka nikoli, byla ráda, že 
dceru chválím. Děkan představoval a pokračoval a každý 
představený vystřihl zcela zaplněnému Karolinu poklonu, 
aby se vědělo, kdo je kdo.A tak ukolébán, že na naši dceru 

dojde až za několik minut, oddával jsem se svým myšlen-
kám, když tu náhle děkan, z důvodu mně v tu chvíli zcela 
neznámého, jako by přeskočil a představil : „Daniela Ště-
pánková z Letohradu, narozená v Ústí nad Orlicí, Česká re-
publika.“ “Cože?“ Vzpamatoval jsem se v úzké lavici. „Co 
se děje? Vždyť přece Daniela stojí ještě o několik míst dál?! 
“Chytil jsem manželku za ruku. Jenže v tu chvíli již vystou-
pila z řady, provedla poklonu a já viděl skoro neuvěřitelné 
– ony tam jsou Daniely hned dvě – ta první, co vysekla prá-
vě pukrle,   a ta druhá, na kterou se dívám od začátku. Ve 
velkém horku jsem se začal potit ještě víc. Nezdá se mi to 
všechno? Teď už jsem jen napjatě čekal, co bude, až přijde 
řada na druhou Danielu. „Nina Semčenko z Nižně Udin-
sku, narozená v Tulunu, Ruská federace,“ zahlásil děkan. Asi 
dvě vteřiny jsem zůstal v bezradném šoku a poté mi došlo. 
Ty zeměpisné názvy mi spojily dráty, jako by někdo otočil 
vypínačem. Heuréka, už vím!

Náhle jsem se propadl o nějakých čtyřicet let v čase zpátky. 
Karolinum s dojatými rodiči zcela zmizelo a já si připadal 
jako Ufoun. 

„Který je teď vlastně rok? Devatenáctsetšedesátpět!“- nebo 
66 či 67, jsem zase dítětem a jsem na prázdninách u babič-
ky na Hůrce v Železných horách. Je stejné horko, na dvo-

ře voní nafta z traktoru, bzučí 
včelky, z chléva bučí kravky a 
všechno přebíjí nádherná vůně 
právě kvetoucích stoletých lip. 
Takhle dokáže svět vonět jen v 
dětství! Je nedělní odpoledne, 
jediná chvíle v týdnu, kdy se 
trochu odpočívá a strýček čte z 
dědečkova zápisníku. Teď se mi 
ty věty vybavují zcela přesně:

Po vyčerpávajícím boji jsme ob-
sadili Tulun za Nižně Udinskem 
– to je ještě několik set kilometrů 

před Irkutskem, ale to je v Rusku docela malý kousek.V Tulunu 
jsme potom jeden den odpočívali. Jeden den, ale zato tak hezký, 
že na něj do smrti nezapomenu.Stáli jsme v Tulunu první z 
našeho vojska, protože dosud všechny oddíly pospíchaly dopředu. 
Proto nás obyvatelé města uvítali jako prvé osvoboditele z ne-
pořádného panství bolševických komisařů. Staří, mladí, bohatí, 
chudí nás objímali, zvali nás k sobě na oběd, na čaj, lázeň 
připravili, dávali květy, cigarety, ba i prádlo, když viděli, že 
je potřebujeme.Tolik tepla tam bylo všude, že jsme se cítili za 
minutu jako mezi starými přáteli…

„To je strašný! Snad tady nespíš jako kníže Schwarzenberg 
v parlamentu?!“ zatřásla se mnou manželka. Promoce právě  
skončila, rodičové a příbuzní se hnali ke svým. V nastalém  
zmatku jsem se prodral skupinou kolem nepravé Daniely. 
„Slečno, počemu vy - no kaněšno, vy gavaritě pačeski - tak 
tedy, proč jste studovala v Praze?“ „Líbí se mi tady, vždycky 
jsem o Praze snila.“ „ No, ale jak přijde člověk na daleké  
Sibiři zrovna na malounké Česko?“ naléhal jsem.“Jak říkám, 
i když“ – maličko zaváhala. „Co i když?!“ vydechl jsem. „I 
když asi tu hrálo roli i to, že můj pradědeček byl Čech,“ řekla 
s hrdostí v hlase. „Čech?“ „Nu, ano, československý legionář! 
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Vyhnali bolševiky a zůstali v Tulunu jenom den, ale s praba-
bičkou jim to zřejmě stačilo. Nazítří už postupovali dál, dál 
na Irkutsk. Nikdy se nedozvěděl, že měl na Sibiři syna!“ „ 
A nejmenoval se Jaroslav ?!“zeptal jsem se. „Prababička dala 
synovi skutečně jméno Jaroslav - po něm – ale jak vy tohle 
můžete vědět?!“ vydechla udiveně teď zase ona. 

„Ninuška, padajdí, vsje uže ždut, nádo otjéchať!“ volal na 
ni jakýsi ruský lamželezo od velkého Volkswagenu.“Vezměte 
si moji vizitku, někdy bych si o něm moc rád pohovořil.“ 

„Ráda,“ usmála se. „Nina, pabystreje!“ naléhala znovu těž-
ká váha od Volkswagenu. „Atěc,“ řekla na vysvětlenou - a 
potom jí to zapálilo - rychle, asi rychleji, než by se v podob-
né situaci podařilo mně. „Vy pochoži kak braťja, tolko moj 
pápa věsom na tricať kilo bolše!“ Usmála se, ukázala palcem  
vzhůru a zmizela v hlubině Transporteru.

Kvido Štěpánek
ředitel firmy

Mzdová účtárna informuje aneb 
něco nového ve výpočtech

Rok 2009 přinesl změny ve výpočtu mezd snížením soci-
álního pojištění u zaměstnanců o 1,5% a o 1% u zaměstna-
vatele, které se kladně promítlo každému z nás na výplatní 
pásce  v podobě vyšší čisté mzdy.

Pro představu zde porovnám výpočet mzdy za rok 2008 a 
2009 u hrubé mzdy 20 000,-Kč.

Rok 2008
Hrubá mzda                                                    20 000,-Kč
Zdravotní pojištění 4,5% z hrubé.mzdy                                                -900,-Kč
Sociální pojištění 8% z hrubé.mzdy                -1600,-Kč
Daň z příjmu /hr.mzda se navyšuje o 35% pojistné-
ho/26 sociální a 9 zdravotní, které odvádí zaměstnavatel,  
tzn.20000+7000,-Kč, tzv.superhrubá mzda a z té se vy-
počítá 15% daň                                       -4050,-Kč
Sleva na dani /pokud je podepsáno Prohlášení poplatníka/                        
+2070,-Kč 

Čistá mzda                                                    15 520,-Kč

Rok 2009

Hrubá  mzda                                                                                               20 000,-Kč
Zdravotní pojištění 4,5% z hrubé.mzdy                            -  900,-Kč
Sociální pojištění 6,5% z hrubé.mzdy                             -1300,-Kč
Daň z příjmu /hr.mzda se navyšuje o 34% pojistné-
ho/25sociální a 9 zdravotní, které odvádí  zaměst-
navatel, tzn.20000+6800,-Kč, tzv.superhrubá mzda                                              
a z té se vypočítá 15% daň                        -4020,-Kč
Sleva na dani /pokud je podepsáno Prohlášení poplatníka/ 
+2070,-Kč

Čistá mzda                                                                                                    15 850,-Kč         

Změna  přinesla tedy do peněženky poplatníka  navíc   330,-Kč .  

Dále zde uvádím tabulku slev  na dani/ paragraf 35ba ZDP/       
roční           měsíční  /max.          
do výše  zálohy/
na poplatníka /též u star.důchodce a daň.ne-
rezidenta ČR /           24 840 Kč / 2070  Kč
na manželku s vlast.příjmem nepřesahující za zdaň.období

68 000 Kč /do vlast.příjmu se nezahrnují dávky SSP-tj.
rodičovský příspěvek, porodné, přídavek na dítě, příjem z 
péče o osobu blízkou, dávky soc. péče, dávky v hmot. nouzi 
apod. 24 840 Kč

na manželku s vlast.příjmem do 68 000 Kč za zdaň.období
je-li držitelem průkazu ZTP/P                 49 680 Kč

na částečný invalidní důchod                     2 520 Kč / 210 Kč

na plný invalidní důchod                   5 040 Kč / 420 Kč

na průkaz ZTP/P , je-li poplatník jeho držitelem 16 140 Kč 
/ 345 Kč

sleva pro studenta do 26 let a do 28 let u doktor. studia                        
4 020Kč / 335 Kč  

roční / měsíční
a daňové zvýhodnění na každé vyživované dítě v domácnosti     
10 680 Kč / 890 Kč
/může uplatnit jeden z rodičů/
daňové zvýhodnění na vyživované dítě, které je držitelem
ZTP/P 21 360Kč / 1780Kč

Pokud budete mít jakýkoli dotaz ohledně mezd , zastavte se 
ve mzdové účtárně.

Věra Kalousová
mzdová účtárna
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Nabídka tábora pro Isolit Bravo
Máte děti ve věku 6-18 let?

Chcete jim v létě dopřát skvělé zážitky, dobrodružství a 
partu kamarádů - a přitom vědět, že je o ně dobře postaráno 
a nic jim nechybí?

Nabízíme vám ve spolupráci se společností Isolit -  Bra-
vo jejich účast na letním táboře v Horní Orlici (Králíky). 
Tábory pořádá o. s . Dračí Skála už 14 let. Zajistili jsme za 
tu dobu prázdninové zážitky několika tisícovkám dětí z celé 
republiky, byli jsme svědky vzniku mnohaletých přátelství. 
Děti s námi jezdí opakovaně, v dalších letech  berou  souro-
zence i kamarády.

Co nabízíme?
Program tábora je zaměřen v duchu „kdo si hraje, nezlo-

bí“. Vyloučili jsme hry jako fotbal, volejbal, ..  tyto aktivity 
mohou děti  provozovat  jinde a  v průběhu roku. U nás je 
celých 15  dní  nabitých novými hrami, zařazujeme  řadu  
nočních  akcí, vše je tematicky sladěné s hlavní celotáboro-
vou hrou. Letos  na 1. a 3. běhu budeme odkrývat tajemství, 
které skrývá historická budova našeho tábora, snad přijdeme 
všem záhadám“ na kloub“...a možná najdeme i nějaký zapo-
menutý poklad...? Na 2. a 4. běhu připravujeme expedici do 
deštných pralesů Amazonie hledat bájný artefakt. S čím se v 
pralese potkáme, samozřejmě víme, pro děti je to zatím velké 
tajemství. Přesto se už teď na tábor připravují, plní zadané 
úkoly.

Na našich táborech umožňujeme pobyt i dětem starším 15 
let, kteří jsou již zpravidla jinde odmítáni.Jsou zařazeni do 
T-oddílu, který má program upravený věku, jednáme s nimi 

jako s téměř dospělými. Pokud chtějí, připravují program 
pro malé oddíly, mohou vypomáhat s organizací. Samozřej-
mě vše je pod dohledem dospělých. V těchto oddílech nám 
vyrůstají příští praktikanti a později i vedoucí.

Vám, rodičům, nabízíme každodenní přehled o jejich pro-
gramu, čerstvé fotografie -součást deníčku, který je denně 
aktualizován na táborových stránkách.Tamtéž můžete každý 
den napsat vašemu dítěti  e-mail, který mu bude předán ještě 
tentýž den na oblíbeném večerním nástupu, kde mimo jiné 
dostávají poštu a zprávy od rodičů, kamarádů. Tato forma 
psaní dětem je hlavně u rodičů ve velké oblibě, píší denně 
třeba jen pár slov, jejich děti na zprávy od nejbližších čekají. 

Zázemí tábora – ubytování všech účastníků je v chatič-
kách a ve dvou  srubech, máme pevnou jídelnu i kuchyni  a 
šikovné, osvědčené kuchařky. K dispozici a povinně využíva-
né jsou sprchy s teplou  vodou, koupání je v bazénu přímo 
v areálu tábora (máme i mělčinu pro menší či neplavce). K 
použití je připravena nově i sauna.  Nad zdravotním stavem 
dětí dohlíží lékař.

Pokud vás zaujala naše nabídka, máte možnost nahlédnou 
i do historie tábora na www.draciskala.cz 

Těšíme se na setkání s vaším dítětem na Dračí Skále.
V současnosti vám a vašim dětem můžeme nabídnout ná-

sledující termíny:
1. běh - 1. - 16.7. 2009
3. běh - 31.7. - 15.8. 2009 
4. běh - 15. - 30.8. 2009 

Za o. s. Dračí Skála, Radka Nečasová.

Nebezpeční mazlíčci:
která zvířata ohrožují vaše zdraví?

Domácí zvířata včetně želv, ještěrek či běžných křečků mo-
hou vážně ohrozit zdraví vašich dětí a starších osob.

Salmonela, vzteklina, papouščí nemoc i tuberkulóza -  to 
jsou jen některé z mnoha nemocí, které lze dostat  od exo-
tického tvora chovaného v domácnosti. „Želvy jsou hoto-
vé továrny na salmonelu, ostatně jako všichni plazi“. Zákaz 
prodeje želv s krunýřem menším než 10 cm , co by mazlíčků,  
zabránil nejméně jednomu stu tisíců případů onemocnění 
ročně.

I když chov domácích mazlíčků může dětem přinést mno-
ho dobrého, je třeba vědět i o rizicích, která ze sdílení v do-
mácnosti s exotickými zvířaty vyplývají.

Další riziko je alergie. Může vzniknout, když je člověk ve 
styku se zvířecí srstí, peřím, výkaly, slinami. V české populaci 
trpí alergií třetina dětí. Nejcitlivějším alergenem je jedno-
značně kočka, ale každé bezsrsté zvíře produkuje alergeny 
ve slinách a v moči. Riziko nákazy je možné minimalizovat, 
když se dodržují hygienické zásady.

Pokud chcete koupit domácího mazlíčka, ať už jakéhokoli, 

měli by- ste se nejdříve o konkrétním druhu poučit!

Štrbíková Ivana
kovovýroba
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Pohádka z jiného světa?
Určitě je znáte – říká se jim „Zprávy z jiného světa“ a mé-

dia je celkem pravidelně a s gustem prezentují. Většinou se 
točí kolem neuvěřitelných událostí v zemích „třetího světa“ 
a o jejich serióznosti a pravdivosti můžeme s úspěchem po-
chybovat. Typickým představitelem těchto zpráv, v nedávné 
době uveřejněných, je např. objevení živého dvouhlavého 
psa kdesi v pralesích jižní Asie, zaručené pozorování léta-
jícího draka v Latinské Americe či další podobné historky, 
třeba z prostředí indického venkova. Podobné zprávy vět-
šinou ignoruji, i když to v dnešní době mediálních masáží 
dost dobře nejde a když už ji neuvidím v televizi, úspěšně si 
ji vyslechnu z rádia v autě nebo si ji třeba mimoděk přečtu 
v denním tisku. 

Nedávno mne ale jedna podobná historka, kterou prezen-
tovala regionální rozhlasová stanice, docela zaujala. V země-
dělské vesnici v nejmenované středoafrické zemi po celé ge-
nerace pěstovali místní druh kukuřice. Produkce této plodi-
ny stačila nejen pro potřebu obyvatel vesnice a jejich zvířat, 
ale dost zbylo a tak mohli část úrody s úspěchem prodávat. 
V ustálených poměrech poměrného blahobytu (toto spojení 
má v rozvojových zemích zcela jiné rozměry než u nás - bo-
hužel) se ale našel jeden člověk, který vytrvale přesvědčoval 
radu starších, že závislost na jedné, byť vyzkoušené a osvěd-
čené plodině je nebezpečná a že by stálo za to, podobně jako 
v okolních vesnicích, vyzkoušet i něco nového. Jak to ale již  
s proroky bývá, nebyl ani tento osamělý hlas vyslyšen a navíc 
začal být pro místní nepohodlný. Žádal totiž změnu – zalo-
žit nová pole a přivézt nové plodiny by nebylo to nejhorší, 
ale on žádal změnu myšlení a postojů lidí – to byl hlavní 
problém. Zkrátka a dobře ho označili za škůdce vesnice, od-
soudili jej a v krátké době byl zavražděn. Celý případ by 
zřejmě neměl šanci na publicitu, kdyby oblastí neprojížděli 
západní cestovatelé, kteří událost po příjezdu do hlavního 
města oznámili místní policii. Ta začala okamžitě jednat a po 
deseti měsících (a pak že je to u nás s justicí špatné) dorazil 
do vesnice vyšetřovatel, který měl případ objasnit a zatknout 
případné viníky. Avšak ouha! Z vesnice zbylo jen torzo a 
obyvatelé byli pryč zcela. Ale rozkaz je rozkaz a tak úředník 

vyrazil do sousední vesnice zjistit, co se stalo. Vysvětlení bylo 
prosté. Pár měsíců po zločinu přišlo katastrofální sucho a po 
něm ještě nájezdy žravých kobylek. Vesnice přišla o všechny 
zdroje obživy a postihl ji hladomor nevídaných rozměrů, při 
kterém většina obyvatel zemřela a pár přeživších se rozptýlilo 
po okolních vesnicích. Ty sice také postihly tyto katastro-
fy, ale s vypětím všech sil přežili díky tomu, že měli více 
plodin. Konkrétně je zachránili sladké brambory, které tak 
vehementně prosazoval nešťastný vesničan ve své obci a které 
jej stály život…

Pojďme udělat střih jak ve filmu a přenesme se do našich 
poměrů. Nejde o život, jídla je nadbytek a velké kobylky 
můžeme vidět asi jen v zoo. Stranou ponechme i bulvární 
vyznění celé historky, které bylo zmíněnou stanicí 

prezentováno jako pomsta nebohého vesničana. Přesto 
nám má popsaný příběh hodně co povědět. Akce Tančící 
slon je v podstatě také snahou o zavedení nového a  nekon-
venčního, avšak zcela logického způsobu obživy. Akce má 
své proroky , bohužel má i své „rady starších“. Máme i svou 
„kukuřici“ v podobě ustálené výroby, která se zdá mnohým 
(i přes krizi) jako stálá – „Vždy bude co lisovat a montovat, 
i když třeba v menším objemu“, slýchám často od spolupra-
covníků. Dovolím si nesouhlasit. Pokud se přidržím cito-
vaného příběhu – máme i své „kobylky a sucho“ v podobě 
ztráty či útlumu výroby. Visí nad námi jako Damoklův meč 
a stejně, jako Damoklés nemáme žádnou jistotu, zda a kdy 
na nás dopadne. Proto je naší povinností stále hledat nové 
možnosti rozvoje. Tančící slon je bezesporu naší šancí. Pojď-
me se do ní všichni dle svých možností zapojit, každá inici-
ativa má význam a pomůže dobré věci. Nejdůležitější je ale 
chuť a zápal. Dovolím si na závěr vypůjčit nadčasový citát, 
který zcela platí i pro nás:

„Nejsilnější zbraní na světě je srdce dobrovolníka“. Abra-
ham Lincoln.

Martin Šlesingr
Personalista firmy

ABK - BRAVO INFORMUJE
O SVÉ ČINNOSTI
ZA ROK 2008

V roce  2008  jsme opět dokázali,  že náš běžecký klub 
abk - bravo jablonné nad orlicí  má svou stálou běžeckou 
kvalitu a svými výsledky jsme opět celou běžeckou sezónu 
dělali dobrou reklamu nejen našemu městu, ale především 
těm, kteří nás podporovali,  především finančně.

Firma isolit - bravo jablonné nad orlicí  je od našeho vzni-
ku naším hlavním partnerem, čehož si velmi vážíme a děku-
jeme  za tuto podporu a stálý zájem.
Výsledky,  kterých si velmi vážíme, jsou odměnou  za celo-
roční dřinu.

ČESKÝ POHÁR V BĚZÍCH DO VRCHU  -  CELKOVÉ 
POŘADÍ ZA ROK 2008
 
KATEGORIE  MUŽI ( A) 6. MÍSTO OBSADIL PAVEL  
HRDINA
KATEGORIE  JUNIOŘI 3. MÍSTO OBSADIL JOSEF    
VANÍČEK
ISCAREX  CUP  ZÁVODY V ORLICKÉM REGIONU  
2008
KATEGORIE  JUNIOŘI 1. MÍSTO OBSADIL JOSEF  
VANÍČEK
                                             3. MÍSTO OBSADIL DAVID 
HEJZLAR
PEKELNÝ KILOMETR - SERIÁL 5 ZÁVODŮ V BĚHU 
NA SJEZDOVKU PEKLÁK V ČESKÉ TŘEBOVÉ 
KATEGORIE JUNIOŘI 2. MÍSTO OBSADIL DAVID 
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HEJZLAR

PŘEBORNÍK OLOMOUCKÉHO KRAJE V BĚHU SE 
STAL - PAVEL HRDINA

KRAJSKÉ PŘEBORY NA DRÁZE 2. MÍSTO OBSADIL 
– TOMÁŠ KUBELKA
OKRESNÍ BĚŽECKÁ LIGA KATEGORIE ŽÁCI  3.MÍS-
TO OBSADIL – PETR KUBELKA

NAŠÍ BĚŽCI  SE  ZÚČASTNILI ŘADY MEZINÁROD-
NÍCH ZÁVODŮ:
SAUCONY ČESKÝ POHÁR V BĚHU DO VRCHU 
2008
VELKÁ CENA VYTRVALCŮ OLOMOUCKÉHO KRA-
JE 2008
MIZUNO RUNNING CUP 2008 
GRAND PRIX 2008

TÉMA - JAK IDEÁLNĚ TRÉNOVAT – DEJTE  SI  JAS-
NÝ CÍL - ZAČÁTEČNÍK
BĚH PRO ZDRAVÍ

Nenáročný běh pro celkové zlepšení kondice je vhodný 
pro začátečníky, dlouhodobě neaktivní nebo starší osoby či 
lidi s nadváhou. Při tréninku budete střídat rychlejší chůzi a 
pomalý běh, a to nejvýše po dobu jedné hodiny. Hodnoty 
tepové frekvence by se měly pohybovat v rozsahu 50-6o% 
maxima. I bez přístrojů si celkem snadno ověříte, zda udr-
žujete správné tempo. Bez větších problémů si můžete při  
běhu povídat, pokud budete mít s kým. Nejlepší pro tento  
typ aktivity je rovinatý terén ve volné přírodě. Váš dýchací a  
oběhový aparát je zatížen jen mírně. Podobně je tento způ-
sob pohybu šetrný k vašemu kloubnímu systému.

Vojmír Dobšíček,
předseda a trenér ABK

CHCETE NOVÝ POČÍTAČ ČI NOTEBOOK
ZA OPRAVDU NEJNIŽŠÍ CENU ?

Uvažujete o koupi nového počítače? Notebooku?
Nevíte,  jaký počítač si vybrat ?

Nechcete zbytečně utrácet za věci, které nevyužijete  ? Chcete ušetřit ? 
Chcete poradit s půjčkou ?

Firma Isolit-Bravo vám nabízí prodej nových osobních počítačů včetně 
příslušenství za bezkonkurenční ceny.

Vzhledem k našim velkým odběrům výpočetní techniky nabídneme 
cenu, která vás příjemně překvapí.

Bližší informace vám rád sdělí a nabídku vypracuje: Ing. Jan Kolomý, tel. 236, kolomy@isolit-bravo.cz

Peníze
Nechci se ve svém příspěvku zabývat současným stavem 

a krizí.Můj příspěvek, ačkoli  se to nezdá,  se může dotýkat 
mnoha z vás, a to hlavně díky tomu,že naše firma je stabilní a 
cílem celého vedení je udržet i v nelehké době kvalitní, spo-
lehlivé a dobře placené pracovníky, kteří budou mít výplatu, 
jak byli zvyklí.Bohužel v mnoha firmách tomu takto není.

Peníze - tento pojem používáme každý den, ale málo kdo 
z nás se zamýšlí nad tím, co to vlastně peníze jsou. Pro ně-
koho  znamenají neuvěřitelnou moc a úspěch ve společnosti, 
pohodlný život, žádné starosti atp. Ale opak je pravdou. S 

penězi je opravdu život pohodlnější, ale ne v každém směru, 
protože na světě stále existuje jedna špatná vlastnost lidí, a 
to je závist. Můžeme si položit otázku, proč někomu peníze 
závidět. Ale to by bylo opravdu na delší uvažování. 

Peníze ale znamenají pro většinu lidí tvrdou práci každý 
den od rána až do večera. Když je někdo bohatý, tak to ne-
znamená pouze štěstí a pohodlný život. Čím více peněz ně-
kdo má, tím mu přibývají starosti jak o bezpečnost svou,tak 
o bezpečnost svých blízkých. Vždy se totiž najde někdo, kdo 
nám bude peníze závidět a bude přemýšlet, jak nám od nich 
pomoci. Málo koho ale napadne, že ten dotyčný na ně musel 
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dlouhé roky vydělávat a že ho to stálo hodně dřiny, času, 
obětování a úsilí, než svého „ bohatství „ dosáhl.

Je pravda,že s penězi je život pohodlnější, můžeme si do-
volit více věcí, uspokojovat si dražší potřeby a dopřávat svým 
blízkým to, co si zrovna přejí. Ale jsou peníze opravdu to 
nejdůležitější? Podle mého názoru ne. Když se podívám ko-
lem sebe na bohaté a slavné lidi, tak 
si často říkám, že takový život by mě 
asi nebavil. Za peníze si přeci všech-
no nekoupíme. Například lásku a 
zdraví nám peníze nenahradí. Je ale 
pravda, že některé drahé operace a 
transplantace si normální člověk, 
kterému konto zrovna nepřetéká, do-
volit nemůže, ale takových případů 
moc není a většinou se na takovéto 
nepříjemné situace peníze seženou ať 
od zdravotních pojišťoven, nebo ně-
jakým druhem charitativní akce. V 
takovém případě mohou  přispívat 
i ty osoby, které hluboko do kapsy 
nemají. Jednou, když byl jeden malý 
chlapec vážně nemocný  a potřebo-
val velkou sumu peněz na operaci, 
rozeslal do světa spoustu pohlednic 
slavným a bohatým lidem. Jeden bo-
hatý muž mu celou operaci zaplatil. 
Ptáte se proč? V každém případě mu 
bylo chlapce líto a nějaký ten do-
lar  mu vůbec nechyběl  a naopak si 
myslím, že byl rád, že mohl někomu 
pomoci. 

Peníze chce opravdu každý. Ale proč je někdo chce více a 
někdo méně? Tak to je dle mého názoru dáno povahou či 
osobností každého z nás. A co je to vlastně ta osobnost či 
povaha? Tu má každý z nás vrozenou a během svého dospí-
vání se povaha různě utváří a mění. Je také dána prostředím, 
v jakém člověk vyrůstá. U toho, kdo se narodí v bohaté ro-
dině, lze skoro jistě předpokládat, že bude mít větší potřebu 
peněz, aby si mohl uspokojit své potřeby jak materiální, tak 

i nemateriální. Takový člověk si peněz neváží tolik  jako člo-
věk, který žil odmalička ve skromných poměrech. Pro něho 
každá koruna znamená rozhodování, co si za ni koupí nebo 
jak by ji ušetřil. Takový člověk si určitě často pokládá otázku: 
„Jaké by to bylo, kdybych byl bohatý?“

Určitě by to změnilo jeho životní styl i osobnost. Ne na-
darmo se říká, že peníze člověka spí-
še kazí, než aby ho vylepšovaly.Když 
někdo nabude bohatství snadno, tře-
ba výhrou v loterii nebo dědictvím 
atd., tak je velká pravděpodobnost, 
že zpychne a už nebude na každou 
korunu hledět jako na nějaké velké 
jmění.

A také se s největší pravděpodob-
ností začne chovat jako snob. Začne 
opovrhovat těmi menšinami, které 
nejsou zrovna v desítce těch nejbo-
hatších. Jednoduše ho peníze zkazí.  
Ale proč? Tak nad touto otázkou by 
se měl asi každý z nás zamyslet sám, 
protože každý má jiný názor na věc. 
Lidí, kteří dosáhli bohatství tvrdou a 
usilovnou prací, si v každém přípa-
dě vážím, protože je to určitě stálo 
hodně času a odříkání. Ale těch, kte-
ří peníze získali nějakým darem či je 
od někoho dostali a povyšují se nad 
ostatní tím, že oni peníze mají a jiní 
zase ne, tak těch si v žádném případě 
nevážím.

A co říci na závěr? Peníze potřebu-
jeme každý den.

Bez nich se bohužel dnešní svět neobejde, pokud ovšem 
nežijeme někde v pralese a vystačíme si s dary přírody.

Záleží už na každém z nás, jak si peníze vyděláme a jak s 
nimi naložíme. Až jednou ze světa vymizí závist, tak se bude 
každému z nás žít lépe, ať již budeme bohatí či nikoliv.
Karel Slavík
vedoucí lisovny

ZMĚNA ZÁVODNÍHO LÉKAŘE

Od 1.3.2009 je novým závodním lékařem MUDr. Pavel Vychytil. Sídlo ordinace je na adrese U 
Dvora č.p. 815, 561 51 Letohrad, telefon 465 620 441. Část  úkonů bude v zastoupení závodního 
lékaře zajišťovat MUDr. Daniela Lehká, tel. 723 821 890 v provozovně zaměstnavatele.

Martin Šlesingr
personalista
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Response klub
ISOLIT-BRAVO – Lední hokej

Response klub ISOLIT-BRAVO organizoval lední hokej 
na zimním stadiónu v Ústí nad Orlicí. Hokejová sezóna Re-
sponse klubu I-B 2008/2009 byla zahájena 16.11.2008 a 
ukončena setkáním dne 8.3.2009. Hrálo se každou druhou 
neděli a celkem bylo odehráno 9 zápasů. 

Setkání se uskutečnila mezi týmy NÁSTROJÁRNA a 
ZBYTEK I-B. 

Sezónu těsně vyhrál tým ZBYTEK I-B s celkovým počtem 
bodů 10. Tým NÁSTROJÁRNA získal o 2 body méně, ale 
na druhé straně byl úspěšnější v počtu střelených gólů.

Pozitivním výsledkem této akce bylo, že se zapojili další 
spolupracovníci, kteří tuto sezónu s hokejem jenom začínali. 
Tahle zdařilá akce přispěla ke skvělému sportovnímu vyžití 
spolupracovníků I-B.

Touto cestou chceme poděkovat vedení firmy za finanční 
podporu této akce a těšíme se na další hokejovou sezónu 
Response Klubu Isolit-Bravo 2009/2010.

Slavomír Suvak
zástupce vedoucího D1

Rozhovor 
s panem
VÁCLAVEM VACKEM

Pan Václav Vacek pracuje ve firmě již 40 let a zastává ma-
nažerskou funkci na nástrojárně. Jeho pracovní nasazení a 
věrnost je v dnešní době zcela unikátní. Přístup, kterým jed-
ná se zákazníky, zápal a přesvědčivé vystupování bývá často 
dáváno za vzor začínajícím manažerům. Položila jsem mu 
tedy několik otázek:

1.) Pane Vacku, ve firmě pracujete již přes 40 let. Můžete 
nám popsat své   pracovní začátky?

Do Isolitu jsem nastoupil po vojně, a to v říjnu r. 1968. 
Neměl jsem původně žádnou chuť být v Jablonném n.O., 
ale ze všech plánů, které jsem měl, nějak sešlo, a tak jsem 
nastoupil do Isolitu jako konstruktér. V té době byl vedou-
cím konstrukce pan Jiří Kubelka, který pamatoval zakládání 
firmy a její první začátky. V lisovně  převládaly formy pro 
přímé lisování, ruční zakládání tablet nebo prášků a vytá-
pění parou. Teprve časem byla  postupně zavedena techno-
logie vstřikování termosetů a termoplastů. Dokumentaci 
jsme zhotovovali ručně kreslením tuží na pauzovací papír. Z 
dnešního pohledu je to k neuvěření. Avšak i v té době jsme 
se snažili formy a přípravky navrhovat jinak, moderněji a 
vnášet do řešení důvtip a progresivní prvky. To mě bavilo. 
Pokud mě moji nadřízení něco zadali, hned jsem přemýšlel, 

jak to udělat ještě lépe a důvtipněji. Největší potěšení jsem 
měl z toho, když jsem viděl, že navržená věc funguje, šetří 
námahu  a přináší užitek.
2.) Toto zaměstnání je tedy Vaše první. Zatoužil jste ně-
kdy po změně? 

Ne, ke změně zaměstnání jsem neměl důvod. Za socialis-
mu byly platové rozdíly minimální, lidé se stěhovali a měnili 
zaměstnání například kvůli bytu. Nastoupit v jiném podni-
ku a  budovat svoji kariéru bylo spojeno vždy s politickým 
kádrováním a s nezbytným souzněním s vládnoucí stranou. 
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Já byl z jiného těsta a toto mě nebylo vlastní, takže po změně 
jsem netoužil.

3.) Lze vůbec porovnávat dnešní dobu s dobou, kdy jste 
zahajoval svou pracovní kariéru?

Vůbec ne. To není měřitelné. To je, jako byste porovnávali 
koně s autem. O tom, jak to bylo dřív, se dnes ani nechce 
slyšet. Dnešní možnosti jsou neomezené. Začíná  to studi-
em, volbou zaměstnání, možností se projevit. Je jiná tech-
nika, existují fantastické technologie, svoboda cestování, 
neomezenost názorových rozdílů, nejste měřeni politickou 
příslušností, nejste hodnoceni tím, že máte jiný pohled na 
život. Občas si ale říkám, že bychom si měli víc uvědomovat 
to staré, abychom si víc vážili toho, čemu říkáme nové.

4.) Ve firmě zastáváte náročnou manažerskou pozici. Mů-
žete tedy popsat základní předpoklady, které má mít ma-
nažer, aby byl v komunikaci se zákazníkem úspěšný?

Předpoklady pro práci manažera si můžete nastudovat v 
odborných knížkách, nebo najít na internetu. Svoje zkuše-
nosti a rady bych neuměl dát do nějaké krátké poučky. Platí 
asi obecně, že musíte svému oboru rozumět a být v něm 
technicky zdatný, ovládat svoje řemeslo. Je to ale ještě všech-
no  málo, protože jsou k tomu potřeba lidské vlastnosti. Ty 
mohou řemeslu pomoci nebo ho naopak zkazit. V komuni-
kaci se zákazníkem je samozřejmá slušnost, dále schopnost 
naslouchat, mít trpělivost a také smysl pro humor. Je třeba 

nic nepředstírat. Dřív nebo později vyleze předstírání na po-
vrch a je z toho obvykle ztráta důvěry

5.) Denně se potýkáme s levnou konkurencí, nejčastěji z 
Asie, a to napříč celým výrobním spektrem firmy. Ptám 
se Vás tedy jako zkušeného manažera:  Co je podle Vás 
nejdůležitější, abychom v tomto střetu byli úspěšní? 

Co jiného, než být lepší. Být lepší znamená vyrábět rychle, 
efektivně, bez chyb a laciněji. Konstrukce navrhovat na ma-
ximum, to je se zárukou, že nástroje budou bezproblémově 
pracovat. Ze všeho nejvíce asi platí, že musíme chtít a mít 
pro to motivaci.

6.) Můžete nám prozradit, co patří mezi vaše záliby a ko-
níčky? 

Dělám rád práce, které jsou spojeny s našim bydlením v 
rodinném domku. Pomáhám rád manželce na zahradě, za-
hrádkář ale nejsem. Jeden z mých pikantních kousků je, že 
jsem vyplel s plevelem i jahody, které tam měly zůstat.

Rád chodím na pěší túry, mám rád hory a přírodu. Ze 
všeho nejvíc ale svoji rodinu.

Mým koníčkem je hudba, v jablonském kostele působím 
jako varhaník a sbormistr.

Děkuji za rozhovor
Lucka 

Śmiech czeski, śmiech polski
Czeski humor kłóci się dość zażarcie ze starożytną koncepcją 

komizmu, według której to, co śmieszne, nie może być powiązane 
z krzywdą. Czesi uczą Europę, poprzez swoje książki, filmy, 
muzykę, uśmiechać się przez łzy, uczą śmiechu nostalgicznego, 
operują tragiczno - zabawnym słowem, sytuacją, postacią. 
W żadnym wypadku nie gagiem. Takim w stylu bananowej 
skórki.

Temu śmiechowi, wywołanemu czeskimi 
metodami, towarzyszy swiadomość niestosowności, 
poczucie, że śmiech jest nie na miejscu a 
jednocześnie, że tylko on oswoi grozę, a co za tym 
idzie - świat.

Český humor se drží starobylé koncepce komičnosti, 
podle níž co je k smíchu, nemůže být považováno za 
urážku. Češi učí svými knihami, filmy či hudbou  Evropu 
usmívat se i přes slzy – učí smíchu nostalgickému, který vzniká i při 
tragických situacích a pracuje s vtipným slovem, situací, formou. V 
žádném případě se nejedná o gagy typu banánové slupky na zemi.

Doskonałym przykładem czeskiego poczucia humoru są bajki. 
Podkreślam, bajki dla dzieci, co jest niebagatelnym szczegółem 
w tej opowieści. Jedna z takich, dość popularnych bajeczek, 
nosi wiele mówiący tytuł: „O Kryštufkovi, který se schoval 
v mixéru”. Tytuł ten oznacza dokładnie to, co wydaje się, że 
oznacza. Bajeczka opowiada historię małego chłopca, Krzysia, 
który schował się w mikserze (wynik niezmiernego łakomstwa 
oraz srogości mamusi, która zabroniła wajadać bitą smietanę). 

Pech chciał, że mamusia Krzysia nie dostrzegła i, jak łatwo 
się domyślic (przynajmniej czeskiemu czytelnikowi), włączyła 
mikser, po czym spokojnie z Krzysiowo - śmietanowej masy 
upiekła tort dla cioci. Co ciekawe, rodzice nie od razu zauważyli 
brak dziecka. Dopiero ciocia, oburzona wyglądem ciasta (całe 
było ponadgryzane), zasiała pewne wątpliwości w nieuważnej 
mamusi. Wyjaśnił je sam Krzysio, który odezwał się z tortowej 

masy. Smutna prawda wyszła na jaw: Krzysio - tort sam 
się ponadgryzał, co skutecznie uniemożliwiło ciociną 

degustację. Wydawałoby się, że wszystko stracone 
i Krzysio po wsze czasy pozostanie gadającym 
tortem. Z pomocą jednak przychodzi milczący 
dotąd tatuś, który wrzuca ciasto do miksera, włącza 
bieg wsteczny (!) i w ten sposób sprawia, że Krzysio 

pojawia się znów cały i zdrowy. Tyle że odrobinkę 
mniejszy (bo się ponadgryzał…), co przeszkadza mu we 

wzorowym odegraniu piosenki urodzinowej, przygotowanej 
specjalnie dla cioci. Jest oczywiście i morał, nie dotyczący jednak 
w żadnym wypadku tak banalnych kwestii, jak łakomstwo 
czy nieposłuszeństwo. Morał jest klarowny i jedyny w swoim 
rodzaju: nie należy się chować w mikserze.

Dokonalým příkladem českého pojetí humoru jsou bajky. 
Zdůrazňuji, že bajky pro děti, což je v této věci důležité. Jedna z 
takových bajek má již dosti vypovídající název: „O Kryštůfkovi, 
který se schoval v mixeru.” Sám titul uvádí to, co by se skutečně 
čekalo. Bajka líčí historku malého chlapce Kryštůfka, který se 
schoval v mixeru ( a to vinou velkého lakomství a krutosti matky, 
která mu bránila jíst našlehanou šlehačku z mixeru). Smůla byla, 
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že matka Kryštůfka neuhlídala a jak se lehko domyslet – aspoň 
českému čtenáři – mixer zapnula a poté z Kryštůfko – šlehačkového 
těsta upekla dort pro tetu. Co je zajímavé, rodiče nezaregistrovali, 
že Kryštůfek chybí. Teprve teta, udivená vzhledem těsta (bylo celé 
nakousané), zasela pochybnosti do duše neopatrné matky. Vyjasnil 
je až sám Kryštof,  který se ozval z hlubiny dortu. Smutná pravda 
vyšla najevo: Kryšto-dort se sám nakousal, což znemožnilo tetinu 
degustaci. Zdálo by se, že všechno je ztracené a Kryštof sám, že 
zůstane natrvalo mluvícím dortem. Tu ale na pomoc přichází 
milující tatínek,  který vrací dort do mixeru a zapíná zpáteční 
chod (!) a tím způsobem dosáhne toho, že Kryštof se objeví zpátky 
celý, živý a zdravý. Jen s tím rozdílem, že je nepatrně menší, protože 
se jako dort trochu nakousal, což mu maličko překáží v zazpívání 
narozeninové písničky složené speciálně pro tetu. Morální 
ponaučení je jasné a zdánlivě se netýká tak banální otázek jako je 
lakomství či neposlušnost – ale jediné věci a tou je, že „v mixeru se 
zásadně neschovává!”.

Nie ma potrzeby chyba już pisać o stereotypach, dotyczących 
czeskiego charakteru. Listy takich schematycznych przesądów 
zyskały wielką popularność i walczenie z nimi, prostowanie 
pewnych spłaszczonych opinii, nie ma większego sensu. 
Zresztą – czy warto? Nasze (polskie) niewinne dowcipkowanie 
stało się już ważnym składnikiem tradycji, kultury, pewnym 
ugruntowanym elementem stosunków polsko-czeskich.

Není už asi nutné psát o stereotypech českého charakteru. Takové 
předsudky už si získaly velkou popularitu a boj s nimi nemá valné 
ceny. Co je nakonec důležité? Naše (tedy polské) nevinné vtipkování 
se již stalo důležitou složkou tradice, kultury a pevně usazeným 
prvkem vztahů polsko-českých.

Kryptoczech potrafi zrozumieć czeskie żarty, odsuwając 
na bok polską polityczną poprawność. Nie warto wchodzić 
w bohemistyczną kulturę z bagażem polskich przekonań 
i wartości. Polakowi trudno pojąć, że bożonarodzeniowe 
prezenty przynosi Ježíšek (Jezusek), który w jednej z kolęd 
kręci tyłeczkiem (zaznaczam, że moje tłumaczenie jest odrobinę 
złagodzone w stosunku do oryginału). Rzecz w naszym kraju 
nie do pomyślenia, w Czechach jest tradycyjnym, świątecznym 
elementem. I nie gorszy zapewne nawet tej ¼ części 
społeczeństwa, która deklaruje wiarę w Boga.

Czesi śmieją się, i to dość szczerze, z naszego określenia. Mają 
do siebie ten, obcy nam, Polakom, dystans. Do siebie – swojego 
charakteru narodowego, swojej historii, literatury, języka. )

Kryštůfek pomůže porozumět českým vtipům a odsouvá stranou 
polskou politickou korektnost. Nemá cenu vcházet do české kultury 
s rancem polských  přesvědčení a hodnot. Polákovi je zatěžko 
pochopit, že vánoční dárky přináší Ježíšek, který v jedné z koled vrtí 
zadečkem (podotýkám, že  můj překlad je ve vztahu k originálu 
ještě zeslušněný). Podobnou věc si v naší zemi nelze ani představit, 
v Čechám je tradičním svátečním prvkem. A nepohoršuje jistě ani 
tu jednu čtvrtinu české společnosti, která deklaruje víru v Boha. 
Češi se smějí – a to dost otevřeně – i našim jménům a vtipům o 
nich. Mají totiž – nám Polákům cizí – nadhled. A to vůči svému 
národnímu charakteru, své historii, literatuře i jazyku.

Do czeskości. Są szczerzy i prostolinijni w swoim 
zdystansowanym postrzeganiu rzeczywistości. Nawet tak 
chrakterystyczne dla każdego narodu zapatrzenie w autorytety, 
potrafili przemienić w narodowy dowcip. Czesi żartują z 
siebie, bo są świadomi własnej wartości, niestłumionej przez 
globalizację czy europeizację. Nieofensywnie, ale stanowczo 
stoją na straży swoich słabości, kultywując piwo i knedliki, 

niechętnie ulegając zachodnim modom (jak na przykład świeże 
warzywa, jako dodatek do obiadu, pieczywo bez kminku czy, o 
zgrozo,  piwo bezalkoholowe). Z dumą przyznają się do tego, że 
ich dobra wszelakie bronią się samodzielnie.

Češi jsou otevření a přímočaří ve svém nadhledu i vůči skutečnosti. 
I tak pro každý národ důležitý pohled na vlastní autority dokázali 
přeměnit v národní humor. Češi o sobě žertují, protože si jsou vědomi 
své vlastní ceny, kterou ani globalizace nebo evropeizace neztlumí. 
Neútočně, ale pevně stojí na stráži svých slabostí, kultivujíce pivo 
a knedlíky, které neochotně poskytují prostor západním manýrám 
jako je čerstvá zelenina jako příloha k obědu, pečivo bez kmínu, 
či – ó  běda, neslýcháno! – nealkoholické pivo! S pýchou přiznávají, 
že jejich národní podstata se tomu vzpírá.

Recepta na wzajemne zrozumienie jest banalna – obustronny 
szacunek, niekoniecznie idący w parze z kryptoczeskością i 
kryptopolskością. Nie każdy musi przedkładać gulasz nad 
schabowego czy zupę z soczewicy cenić bardziej niż rosół. 
Śmiejąc się z czeskiej poruchy (szkoda, zepsucie) nie warto 
obrażać się na czeskie reakcje na dźwięk polskiego słowa zachód 
(záchod po czesku oznacza ubikację, stąd liczne prześmiewcze 
teorie, dotyczące polskiego tytułu najbardziej znanej powieści 
E.M.Remarque). Polacy są blondynkami czeskich dowcipów. Ale 
za to jaką satysfakcję daje przełamywanie tych stereotypów…

Recept na vzájemné porozumění je banální – oboustranná úcta, 
permanentně jdoucí ruku v ruce s kryptočeskostí a kryptopolskostí.  
Nemusí každý dávat přednost guláši před vepřovou nebo čočkové 
polévce před hovězím bujónem.Smějeme se českému PORUCHY 
a nemá smysl ptát se na české reakce na polské slovo ZÁCHOD  
(=západ) –( odtud již prosvítá teorie, týkající se polského názvu 
nejznámější novely E.M.Rearquea). Poláci jsou blondýnkami 
českých vtipů. Ale za to máme obrovskou satisfakci v překonávání 
starých stereotypů....

Puzio Ewa
montaż D3

Uf, přiznám se, že při překladu příspěvku paní Ewy jsem se 
docela zapotil. To není jen pár slov hozených pod tlakem na papír, 
to je skutečná úvaha s použití celé škály slovníku. Ale, mluví mi 
z duše. Asi jsme jako Češi sklonem k humoru – často i černému 
-  nakazili také ostatní zde žijící.  

Pravidelně si čtu noviny českých Němců Landeszeitung. Nedávno 
zde psali o význačném českém Němci Gregoru Mendelovi a vedle 
jeho vědeckých prací považují za bezmála stejně důležitý jeho Sinn 
für Situationskomik. Význačný vědec a vysoký církevní hodnostář 
Mendel rád a všude vtipkoval. 

Snažme se o podobné. Lidem, kteří jsou stále vážní a seriozní 
říkám, že se v té korektnosti doklopýtají až na hřbitov či do 
krematoria. Mě tam sice také jednou donesou, ale s veselou. Dnes 
jsem měl návštěvu ředitele GE Money Bank s celou jeho velmi 
seriozní suitou v černých oblecích. K založení účtu po mně žádali 
občanku. Listoval jsem pořadačem, kde mám celou řadu různých 
průkazů a abych vteřiny čekání odlehčil, vypálil jsem: „Musím 
si dát pozor, abych vám místo občanky nedal průkazku StB! To 
byste teprve koukali!“ (podotýkám, že jsem samozřejmě nikdy nebyl  
komunistou, natož spolupracovníkem StB). Po vteřině ticha se 
ředitel i jeho korektní okravatovaný doprovod bouřlivě rozesmáli. 

Dotaz: Hodilo by se něco takového také v Polsku?!
Kvido Štěpánek
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Začněte žít,
přestaňte se trápit…

Rozhodla jsem se napsat o tématu, které se týká každé-
ho…Obzvlášť v současné situaci (finanční krize). To, o čem 
chci napsat, není věc, která vznikla teď. Je to něco, co již je 
tady celá staletí a pořád přetrvává… Jsou to starosti. Ano, 
neexistuje člověk, který  by si alespoň jednou nedělal s něčím 
starosti…

Věděli jste třeba, že sedmdesát procent pacientů, kteří při-
cházejí k lékařům, by se mohlo vyléčit samo, kdyby se zbavili 
svých obav a starostí! Starosti můžou způsobit člověku hod-
ně nemocí, jako třeba žaludeční obtíže nervového původu, 
žaludeční vředy, srdeční poruchy, nespavost, některé druhy 
bolení hlavy atd.

Proto bych vám chtěla  doporučit několik  rad, jak na 
to…

První, co by člověk měl  udělat, je  položit si pár otázek 
typu:

1) Mám sklon  kazit si  život v přítomnosti, protože si pořád 
dělám starosti z budoucna nebo čekám na nějakou „kouzel-
nou rajskou zahradu někde za obzorem“?
2) Znechucuji si snad život tím, že lituji něčeho, co se při-
hodilo v minulosti – tedy něčím, co už je dávno pryč a s čím 
se nedá nic dělat?
3) Vstávám ráno s odhodláním „užít dne“ – s vůlí vytěžit z 

nadcházejících čtyřiadvaceti hodin, co se dá?

Problémem hodně lidí je , že se  skutečně trápí tím, co již 
dávno minulo a nedá se s tím nic dělat anebo naopak trápí 
se tím, co bude zítra. Chyba! Člověk by si měl vážit dneška! 
Tím nechci říct, že by neměl myslet na budoucnost. Chci 
tím říct, že by se neměl zítřka bát!

Šťastný, opravdu šťastný je jen ten,
kdo může říct, že vlastní dnešní den,

kdo s čistým svědomím vždy může prohlásit:
„Zítřku, dělej, co chceš – já dnes jsem mohl žít.“

Poradím vám kouzelný vzorec pro řešení problematických 
situací od Willise H.Carriera:
1)Položte si otázku: „ Co nejhoršího se mi může stát?“
2)Připravte se to přijmout, pokud nebude zbytí.
3)Pak se v klidu snažte tu nejhorší alternativu nějak vylep-
šit.

Ti, kdo nevědí, jak bojovat se starostmi , umírají mladí.
 
Proto věřte v Boha – naučte se dobře spát – mějte rádi 

dobrou hudbu – všímejte si veselých stránek života – a zdraví 
a štěstí vás neminou!

Keyzer Ganna
kovovýroba

L i f e  i s  L I F E

SOBKOVICE
můj domov

Obec Sobkovice je malá rozlohou i počtem obyvatel, ale 
přesto má své kouzlo. Rozkládá se  na kopci,  a proto se zde 
naskýtají krásné výhledy do okolí. 

 Přímo z oken svého domu se dívám na   Suchý vrch, Bu-
kovou horu, část Jablonného, Jamného a Bystřece. Z vrcho-
lu zvaného Faltusův kopec se otevírají  další krásné pohledy 
na všechny okolní kopce. Kromě zde již jmenovaných je to 
Králický Sněžník ,  na druhé straně při velmi dobré viditel-
nosti vrchol Sněžky. Přes obec vede turistická cesta na blízké 
Studenecké  skály a do Pastvin. 

V obci žije jen 230 obyvatel, ale o víkendech se počet zvýší 
o místní chalupáře, díky nimž  je v obci dochováno a udržo-

váno víc než dvacet rázovitých chaloupek 
s pavlačí.

Poslední dva roky máme v obci další, 
trochu neobvyklou dominantu. Jeden z 
místních „chalupářů“, povoláním kaste-
lán na zámku v Náchodě, si nechal ke své 
usedlosti přistavět repliku gotické věže. 

Tímto bych povídání o svém domově ukončila a myslím 
si, že kdo Sobkovice  a okolí navštíví, nebude zklamán.

Milada Kolářská 
Montáž D3
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ZNÁTE či NEZNÁTE
tyto země?

Švýcarsko
neboli Švýcarská konfederace či Švýcarské spříseženství. 

Tato federace vznikla v první polovině 19. stol.. Hlavním 
městem je Bern. Švýcarsko se skládá z 26 kantonů (20 kan-
tonů a 6 polokantonů). Tyto kantony mají vlastní parlament, 
zákony, vládu, rozpočet a ústavu. 

Ve Švýcarsku žije 7,8 miliónů obyvatel, z toho je 1/5 cizin-
ců. Obyvatelé zde mluví čtyřmi úredními jazyky: němčinu 
používá 63,7%, francouzštinu 20,4%, italštinu 6,7% a réto-
románštinu 0,5%. Rozšířeným pracovním jazykem je přesto 
angličtina. Komunikace se spolkovými úřady je možná ve 
všech úředních jazycích. 

Síla švýcarské ekonomiky je v malých a středních firmách, 
které vytvářejí přes 90% jejího výkonu (HDP) a jsou inte-
grované po celém světě. 

Do průmyslu se řadí: hodinářství, jemné stroje, přístroje, 
strojírenství, chemický, potravinářský, farmaceutický, lékař-
ské přístroje a vybavení (medicinální), do výzkumu patří: 
veřejné instituce (univerzity, polytechnika), instituty velkých 
společností, aplikovaný výzkum v menších  firmách, do slu-
žeb: banky (USB- největší švýcarská a jedna z největších na 
světě), pojišťovny (Winterthur, Baloise…), do turistiky bez-
pochyby patří švýcarské Alpy, jezera, horské řeky, ubytování, 
sport a kultura, k dopravě a infrastruktuře patří silná síť silnic 
a dálnic, tunely, poštovní autobusy, příměstské rychlodráhy 

(S.Bahn), horské lanovky, tranzitní doprava. 
Turistika přispěla v 19.  a 20. století k rozvoji těch nejchud-

ších částí Švýcarska, Alp. Zpočátku záležitost nejbohatších se 
v druhé polovině 20. století stala záležitostí masovou. 

K nejnaštěvovanějším místům Švýcarska patří: Alpy - Švý-
carské Alpy, Arosa, Davos, Engelberg, Bernské Alpy, jezera 
- Bodamské, Curyšské, Lucernské, Ženevské… 

Švýcarsko leží mezi Bodamským jezerem na severo-
východě,  Ženevským jezerem na západě, horním a 
Aplským Rýnem na východě a Rýnem na severu, Ju-
rou na severu a jižními Alpami. Délka hranic je cel-
kem 1857,9 km

Zimbabwe

neboli Republika Zimbabwe s hlavním městem Harare je 
stát na jihovýchodě Afriky.

Sousedí na severozápadě se Zambií, na východě s Mo-
zambikem, na jihu s Jihoafrickou republikou a na ji-
hozápadě s Botswanou.

Téměř celé území 
zaujímá náhorní 
plošina Karabe-
le o průměrné 
nadmořské výšce 
1000 až 1200 m 
n.m. s nejvyšší 
horou Inyangani 
2592 m.n.m. Nej-
nižším bodem je 
spojení řek Run-
de a Save -  pou-
hých 162 m.n.m. 

V Zimbabwe se nachází velké množství řek a vodních 
ploch, čistá vodní rozloha zabírá 3910 km2. Nejdelší-
mi řekami jsou Limpopo, Lundi, Sabi a Zambezi. 
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V koloniální minulosti byla tato země nazývána Jižní Rho-
desie nebo také Republika Rhodesie či Zimbabwe Rhode-
sie. Do roku 1963 začleněnna ve federaci Rhodesie a Ňaska, 
společně se Severní Rhodesií (dnešní Zambie) a Ňaskem ( 
dnešní Malawi). Jméno Zimbabwe pochází od předků majo-
ritního etnika Šona, z původního slova ,, Ziimba Remamb-
ve”, v překladu znamená ,,skalnatý dům” anebo ,,Dzimba 
Wosye”, což znamená v překladu ,, uctivý dům”. 18. dubna 
1980 se místní obyvatelé dočkali nezávislosti. 

Nejenže si tím ale nepomohli, ale zemi nastaly ve srov-
nání s britskou nadvládou doslova pekelné časy, kdy kromě 
totálního hospodářského rozvratu se mrtví a zrmzačení  v 
důsledku  násilí oficiální vlády marxisty Roberta Mugabeho 
počítají na statisíce a uprchlíků ze země jsou miliony.

Zimbabwe je země s 12,5 miliony obyvatel. Úředním ja-
zykem je angličtina, ale mimo úřady se obyčejně používají 
bantuské jazyky většinových etnik (Shona 4/5 obyvatel po-
užívá čínštinu). Kromě bantuských klanů zde žije i domoro-
dé obyvatelstvo i evropské obyvatelstvo, převážně Angličané 
jako pozůstatek koloniální minulosti.

Zimbabwské obyvatelstvo se náboženský orientuje na 
vlastní synkretické náboženství s prvky křesťanství a míst-
ního animismu. Takto definované náboženství vyznává asi 
polovina místních obyvatel, ostatní vyznávají buďto křesťan-
ství, anebo domorodá náboženství zvlášť.

Průměrná šance na dožití je 
39 let a jak je v jižní Africe ty-
pické, oproti vyspělým státům, 
vyššího věku dosahují muži. Ti 
se dožívají v průměru 40,9 let, 
ženy 38,5 let. Gramotnost do-
sahuje 90% a opět není výjim-
kou, stejně tak jako v ostatních 
rozvojových státech, že muži 
mají vyšší úroveň vzdělání. Na 
jednu matku připadají tři naro-
zené děti.

Velkým problémem v Zimbabwe je výskyt nemocí, a to 
převážně AIDS, kterou je postiženo zhruba 27% populace, a 
v současné době i cholera, jíž je podle WHO nakaženo přes 
40 tisíc lidí.

Hospodářství Zimbabwe od roku 2000 pokleslo o třetinu, 
trpí největší inflací na světě vůbec. Na běžném trhu není k 
dispozici základní zboží a zemí zmítá hladomor. Pod hranicí 
chudoby žije 68% obyvatel. Nezaměstnanost je zde nejvyšší 
v Africe, tedy 80%, ale většina obyvatel pracuje v tzv. stínové 

ekonomice, protože nemusí platit daně.
Zemědělský sektor se na zdejší ekonomice podílí 

66%. Produkuje se zde hlavně obilí, cukrová třtina, 
kukuřice, ale populární komoditou je tabák. To, co 
se zde vypěstuje, se převážně exportuje bez ohledu 
na zdejší hladomor. V chovatelském zemědělství se 
využívají především ovce a kozy, zejména kvůli hor-
natému charakteru.

Průmysl tvoří asi 10% zdejší ekonomiky a fungu-
je asi ze čtvrtiny své kapacity.  Potýká se s vysokou 
neefektivitou.Těží se zde především zlato, uhlí, nikl, 
chróm (60% světových zásob), křemík (90% světo-
vých zásob), měď, cín ...

Zimbabwe je tranzitní zemí, přes kterou proudí 
drogy do JAR, především konopí, dále heroin a 
metamfetaminy z jižní Asie. JAR už z těchto, ale 
i z  dalších důvodů umístila na hranicích vojska. 
Ostatními a hlavními důvody je myšlenka přede-
vším nelegální migrace za prací.

Statistiky

Ekonomika:
* patří mezi nejhorší ekonomiky světa 
* nezaměstnanost : cca 80% 
* inflace (červen 2007): 3700 % 
* pod hranicí chudoby: 70 % obyv. 
* vývoj HDP v roce 2004: -8,2 % 
* od r. 2000 do r. 2005 pokles ekonomiky o třetinu 
* veřejný dluh: 52,3 % HDP 
* stát nemá cizí měnu 

Zemědělství:
* úroda tabáku (dříve získávala Zimbabwe třetinu deviz pro-
dejem tabáku): 
* 2000: 236 000 000 kg 
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* 2005: 75 000 000 kg 

Průmysl:
* průmysl funguje asi ze čtvrtiny své kapacity 
* jedna cukrová rafinérie spuštěna jeden den v týdnu 

* Zimbabwské státní dráhy v roce 2005 zavádějí opět provoz 
deseti parních lokomotiv na uhlí, protože v zemi je příliš 
drahá ropa 

Lucka Pávková

Setkání s paní
Vlastimilou 
Růžičkovou 
(100)

V malém domečku v uli-
ci Potoční žije Vlastimila 
Růžičková, která oslavila 7. 
ledna 2009 své krásné 100 
narozeniny a je nejstarší 
občankou města Jablonné-
ho nad Orlicí. Na setkání jsem se velice těšila a byla plna 
očekávání. S třesoucí rukou jsem zazvonila na zvonek a če-
kala kdo mi vlastně přijde otevřít. Musím se přiznat, že tuto 
dámu jsem doposud neznala. Po chvilce mi otevřela drobná 
dáma s krásně bílými vlasy a širokým úsměvem. Nejdříve 
jsem paní vysvětlila proč u jejich dveří vlastně zvoním a poté 
mě pozvala dále. 

Dýchla na mě velice příjemná atmosféra. Čistá a voňavá 
komůrka byla příjemným prostředím pro pobavení s touto 
milou dámou. Měla jsem pro paní Růžičkovou přichystány 
otázky, ale po chvilce jsem zjistila, že náš rozhovor plyne i, 
jak se říká, bez přípravy. 

Paní Růžičková se narodila 7. ledna 1909 a odmalička  žije 
v Jablonném nad Orlicí. Říká, že život někde jinde si neumí 
představit. Narodila se do rodiny, kde vyrůstaly čtyři děti. 
Její otec  měl dílnu na šití oděvů, tak se tedy i ona stala švad-
lenou. Jeden čas prý v dílně pracovalo až 9 lidí. 

Paní Vlastička ( jak jí  říkával její milující manžel Karel ) 
se vdala v 29 letech a má z tohoto krásného manželství jed-
noho syna Karla. Syn Karel má dva syny Ivana a Petra a ti 
mají dohromady čtyři děti (dvě děvčata a dva chlapce). Když 
se prý všichni sjedou je v chaloupce veselo. Jinak zda paní 
Vlasta žije sama. Umíte si představit, že byste ve 100 letech 
žili sami v domě? Já tedy ne. Samozřejmě jsem si neodpustila 
otázku, zda by pro ni nebylo lepší žít v domě s pečovatelskou 
službou či domově důchodců. Razantně mi bylo řečeno, že 
ne. Její syn a snaha jsou prý milionoví lidé, kteří jí pravidelně 
navštěvují, i když bydlí v Hradci Králové, a vše ji nachystají, 
aby ona ten týden tady mohla pohodlně žít bez jakékoliv 
pomoci a když je prý ještě něco potřeba, tak se o ní postará 
její bratr Vladimír se švagrovou.

Pár přímých otázek při tomto milém rozhovoru přeci je-
nom padlo:

Paní Vlasto, bez jakého pomocníka byste si chod této do-
mácnosti nedovedla představit?

Slečno, tak těch je více. Koukněte se co mám támhle na 

staré krásné peci. Bez mikrovlnné trouby si to zde nedovedu 
představit. Jídlo, které mám nachystané si vždy ohřeji a je to. 
Ještě ráda používám topinkovač, rychlovarnou konvici, tele-
fon a samozřejmě televizi. Telefon, je mým velkým pomoc-
níkem, vždy když něco potřebuji stačí zvednou sluchátko a 
zavolat buď dětem nebo bratrovi. Ještě jsem zapomněla na 
elektrické přímotopy. Stačí zapnout knoflík a je teplo. Vždy, 
když mají přijet děti, tak zavolají jakou místnost budou obý-
vat a já jdu, zapnu knoflík a mají hnedle teplo. 

Žijete zde už 100 let, na jakou dobu svého života nejra-
ději vzpomínáte?

Celý můj život byl a je veselý, ale nejraději vzpomínám 
na dobu kdy ještě žil můj manžel, opustil mě velice brzo. 
Chodili jsme do sokola, pěveckého sboru, divadla. Od za-
ložení jsem členkou turistů z Jablonného, kteří pravidelně 
pořádají výlety, kterých se už bohužel nemohu účastnit, ale 
jejich setkání nevynechám, stejně jako všechny společenské 
akce tady v Jablonném. Také jsem vždy ráda lyžovala, až do 
svých 75 let a strašně ráda jsem plavala, pletla a četla, ale 
zrak mi bohužel už neslouží, tak mi zbývá pouze televize a 
procházky.

A co cestování, vidím zde plno fotografií z cest. Na nich 
je Váš syn a vnoučata, zdědili tohoto krásného koníčka 
po Vás?

Asi ano, já jsem navštívila 26 zemí Evropy a také jsem byla 
na Kubě.

Která z Vašich cest ve Vás zachovala nejhezčí vzpomínky?
Všude bylo hezky, ale nejraději vzpomínám na Norsko. 

Cestovali jsme tam z Německa lodí skoro 14 dní. Na lodi 
byl tenkrát večer, kde se vyhlašovala královna večera a já jsem 
ji vyhrála. Měla jsem krásný kostým, který měl představovat 
noc. Moc ráda na tuto cestu vzpomínám.

Paní Růžičková, máte nějaké svoje denní rituály? Ptám se 
proto, že by jste nám mohla poradit nějaký lék na dlou-
hověkost.

Nevím zda to jsou rituály (smích), ale pravidelně v pondělí 
navštěvuji švagrovou Adélku, v úterý kamarádku Zdenku, 
ve středu chodím do Klubu a od čtvrtka se těším až přijedou 
mladí a bude zase plný domeček.

A co tedy ten lék na tu dlouhověkost, prozraďte nám.
Víte, já jsem nikdy nevěřila, že se dožiji takového věku. 

V mládí jsem prodělala otravu jater a bylo to velmi vážné, 
ale doktoři mě dávali penicilín, tak mě z toho dostali. Vždy 
říkám, že toho penicilínu mám v sobě tolik, že mě drží při 



24

Občasník - 1/2009

životě (smích). Jinak si každé ráno dávám čaj s rumem a 
citrónem, v poledne jedno pivo a navečer si dám skleničku 
sladšího vína. Také pravidelně jím. Každý den jdu na pro-
cházku a jak vidíme bez ,,pomocníků“. Hole zatím nepotře-
buji a léky mám pouze na tlak.

Paní Vlastičce Růžičkové za toto setkání moc děkuji a pře-
ji dále pevné zdraví a tolik energie co má doposud. Mohla 
by ji rozdávat leckterým dnešním pětadvacetiletým.

Lucka

TR – trénink, TF – tepová frekvence

Příště budeme pokračovat. Snad tomu, kdo bude chtít, toto dá něco 
Velmi pozitivního a radostného.
S přáním všeho dobrého - celé firmě Isolit –Bravo Jablonné nad Orlicí - přeje 
Vojmír Dobšíček
předseda a trenér ABK-BRAVO

Měsíční trénink pro začátečníky

DEN OBJEM   TR INTENZITA   TR METODA

PO 6 km chůze 50% TF max souvislá chůze bez přerušení

ST 5 km střídání chůze a běh 50%TF max 4 km chůze 1 km běh

PÁ 5 km střídání chůze a běh 50-60%TF max 3 km chůze 2 km běh

PO 5 km střídání chůze a běh 50-60%TF max 2 km chůze 3 km běh

ST 6 km střídání chůze a běh 50-60%TF max 3 km chůze  3 km běh

PÁ 6 km střídání chůze a běh 50-60%TF max 2 km  chůze  4 km běh

PO 5 km běh 60% TF max rovnoměrné tempo níz. inten-
zita

ST 5 km běh 60% TF max rovnoměrné tempo níz. inten-
zita

PÁ 5 km běh 70% TF max rovnoměrné tempo níz. inten-
zita

SO 5 až 6 km běh 50% TF max rovnoměrné tempo níz. inten-
zita

PO 5 km běh 60% TF max rovnoměrné tempo níz. inten-
zita

ST 6 km běh 60% TF max rovnoměrné tempo níz. inten-
zita

PÁ 6 km běh 60-70% TF max rovnoměrné tempo níz. inten-
zita

SO 6 km běh 60% TF max rovnoměrné tempo níz. inten-
zita
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Šachové okénko
„Dá se říci, že šachy mohou být vším. Láskou, 

radostí, užitkem a také uměním. Zkusme je tak 
brát.“

Šachové okénko bude rozděleno na tři části:
HISTORIE ŠACHU
SOUČASNÉ ŠACHOVÉ DĚNÍ
ŠACHY V JABLONNÉM

HISTORIE ŠACHU

Šach vznikl v 5. století v Indii, ale samozřejmě to nebyl 
šach, jak ho známe dnes. Jednalo se o  hru zvanou „Čatu-
ranga“ (čatur-4, anga-druh vojska), která má jen historický 
význam. Šachové figury vznikly jako obraz indického vojska 
(pěšec, jezdec, slon a bojový vůz). Hráli 4 hráči, tah byl vá-
zán na hod kostky.

Druhým vývojovým stupněm byla hra „Šatrang“, která 
vznikla v 6. století na dvoře perského šacha a jež se velmi po-
dobala dnešnímu šachu. Hráli dva hráči a jen dvě figury táhli 
jinak: dáma (vezír) a střelec (slon). V dalším století ovládli 
Arabové Persii (Irán) a rozšířili arabský šach na celé obrovské 
říši až po Středozemní moře.

Třetím vývojovým stupněm je „novodobý šach“, který 
vznikl na evropském kontinentě asi v 10. století, ale o tom 
máme pouze částečné informace. Jako stěžejní pro novodobý 
evropský šach se považuje rok 1497, kdy byla vydána první 
čistě šachová kniha ve Španělsku. 

Tolik říkají suchá fakta, ale zde je historka jistě zábavnější:
Legenda říká: Indický vladař Scheram před 1600  lety vlá-

dl a vše dělal špatně. Mudrc Sísa vymyslel způsob, jak jej 
varovat a přitom měl před sebou obtížný úkol  -  neuvalit 
na sebe jeho nepříčetný hněv. I předvedl mu hru v šachy, ve 
které sice král byl nejmocnější, ale sám neznamenal nic bez 
opory ostatních. Král to přijal jako životní ponaučení a chtěl 
moudrého brahmána obdarovat.

I udělil mudrc králi druhou lekci – ve skromnosti.
Souhlasil s darem a chtěl jediné zrnko pšenice na první 

pole šachovnice, na druhé dvě, na třetí čtyři – a tak dále, 
stále dvojnásobek. Král se mu vysmál, že chce tak málo,  a 
byl rád, že tak lacino „nakoupil“ vzácnou hru. 

Když ze sýpek začali přivážet obilí, zděsili se. Sýpka byla 
rázem vyprázdněná a chybělo ještě naplnit obrovskou řadu 
šachovnicových polí. Na šedesát čtyři polí patřilo umísti 18 
446 774 073 709 551 615 zrn. Je až neuvěřitelné, že tohle 
mohl někdo před tolika staletími vědět! I kdyby byla oseta 
plocha celé zeměkoule včetně moří a oceánů, tak by úroda 
nestačila! Před 50 lety J.I. Perelman vypočítal ve své knize 
„Živá matematika“, že pro tolik obilí by musela být postave-
na sýpka deset metrů široká, čtyři metry vysoká a její délka 
by byla dvakrát delší než je vzdálenost Země – Slunce. 

A patrně právě tolik je možných kombinací v šachové hře, 
z počátku téměř žádné možnosti, pak s vývinem hry se do-
stavují násobky možností a také jedna z těch možností, že 
právě vy se ve své partii stanete vítězi. 

„Po dlouhém pochodu rozmanitými oklikami zavíta-
li z Orientu do zemí západních král černý a bílý, oba s 
družinami svými, podrobivše se změnám v kroji a stroji, 
upraveným dle poměrů země, kde byli vlídně přijati.“ Ale 
o tom až příště… 

SOUČASNÉ  ŠACHOVÉ  DĚNÍ – ZE  SVĚTA

Nejsledovanější šachovou událostí poslední doby je beze-
sporu právě probíhající zápas mezi Veselinem Topalovem a 
Gatou Kamským o právo utkat se o titul s úřadujícím mis-
trem světa Indem Viswanathanem Anandem. Hraje se v So-
fii v National Palace of Culture od 17.-   24.února zápas na 
pouhých 8 partií. Tabulka přehledně ukazuje současný stav 
po odehraných 6 kolech.

Vizitky hráčů:
Veselin Topalov
(BUL, ELO 2796)
Narozen: 15. března 1975
v Ruse (Bulharsko)
Šachová přezdívka: Topa
Velmistr: od roku 1992
Nejvyšší dosažené ELO: 
2813
Nejvýše na žebříčku:
1. (2009)

Vizitky hráčů:
Gata Kamskij 
(USA, ELO 2725)
Narozen: 2. června 1974
v Novokuzněcku (Rusko)
Šachová přezdívka: Gata
Velmistr: od roku 1990
Nejvyšší dosažené ELO:
2745
Nejvýše na žebříčku:
4. (1995)

Z DOMOVA

O republikové tituly v kategoriích mužů, žen a dorostenců 
se letos hrálo v termínu 10. – 20. února v reprezentativních 
prostorách zámku Děčín . Krásné hrací prostředí ani velmi 
slušný cenový fond však letos nedokázal ke startu přilákat 
kompletní českou špičku, a tak v kategorii žen jsme viděli z 
elitní ratingové desítky pouze dvě zástupkyně a u nejsledo-
vanější kategorie mužů zástupce tři. Nejlépe v tomto ohledu 
vyznívá srovnání pro juniorskou kategorii, kde jsme viděli z  
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elitní desítky plnou šestici hráčů.

Medailové pořadí z MČR:

ŠACHY V JABLONNÉM  

Jablonné nad Orlicí hraje v současné době KRAJSKÝ PŘE-
BOR II – východ. Soutěže se účastní 12 týmů. Dne 22.2. 09 
bylo odehráno 9. kolo z jedenácti, ve kterém Jablonné n.O. 
porazilo po dlouhé době tým Žamberka „B“. Soutěž se hraje 
na osmi šachovnicích, kde na první šachovnici hrají nejsil-
nější hráči týmu a na osmé šachovnici naopak nejslabší hrá-
či. Výsledky na jednotlivých šachovnicích se sčítají a bodový 
rozdíl mezi týmy určí vítěze utkání

TJ Jablonné nad Orlicí – SK+Sokol Žamberk B

Dvě kola před koncem soutěže jsme na šestém místě.

Protože chceme v příštím roce  přihlásit do soutěže další 
tým,  RÁDI PŘIVÍTÁME V NAŠICH ŘADÁCH DALŠÍ 
NADŠENCE PRO ŠACHOVOU HRU. Scházíme se každé 
pondělí od 17:30 hod v zasedací místnosti tělovýchovného 
pavilonu Základní školy v J.n.O.

Závěrem malý diagram:
8.2. 2009 KPII-východ, TJ Lanškroun „B“ – TJ Jablonné 
nad Orlicí, Vaníček – Krátký:
 Winawaver counter gambit, hrálo se: 29. c5,Ve8 30. Kf2,Jd5 
31. Dd4,Je3 32. S×e3,V×e3 

Najdete nejsilnější tah bílého, který vede k rychlé výhře???

Pojedinec Jozef
montáž D3

(Řešení :  33. D×e3!,V×e3 34. K×e3,…….volného pěšce na 
c5, který je mocně podpořen věžemi na c,d sloupci lze zasta-
vit pouze za cenu dámy)
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Sloup 
Nejsvětější 
Trojice
v 
Olomouci

Chtěla bych se s 
vámi podělit o zá-
žitek, z vánočních 
prázdnin, kdy jsem 
s dětmi navštívila 
Olomouc a tam 
nás zaujal skvost 
tohoto města.Je 
to sloup uprostřed 
náměstí a je to opravdu skvost 
na kterém najdete plno zajíma-
vostí.I mou dcerku Nelu ,kte-
ré je 8 let zaujal natolik, že se 
oněm chtěla dozvědět něco více 
a tak jsme hledali na internetu 
a krátký výpis s toho jsem vy-
pracovala i pro vás.

Spojuje se v něm motiv cír-
kevního triumfálnosti a víry         
s architektonicko - uměleckým 
ztvárněním. Sloup byl budován 
v letech 1716–1754 a patří k 
posledním příkladům skuteč-
né vlny barokních morových, 
mariánských a čestných slou-
pů a svou výtvarnou koncepcí 
se výrazně odlišuje           od 
všech podobných monumentů, 
charakteristických pro interié-
ry především středoevropských 
měst. Dosahuje výšky 35 m a je 
v charakteristickém stylu, zná-
mý jako „olomoucké baroko“, 
vyzdoben množstvím soch vy-
nikajícího moravského umělce 
Ondřeje Zahnera.

Uvedením barokního slou-
pu mezi památky světového 
kulturního dědictví UNESCO 
se dostalo všeobecného uznání 
i Olomouci. Toto historické 
město bývalo hlavním městem 
Moravy. Od roku 1063 je síd-
lem biskupů. Dnes je po Praze 
druhou největší památkovou   
rezervací, jež si bezpochyby za-
slouží pozornost návštěvníků.

Nejsvětější Trojice v Olo-

mouci byl zapsán do seznamu UNESCO v roce 2000. 
Nejvýznamnější církevní stavbou je chrám sv. Václava z 

roku 1109,  v němž byl roku 1306 zavražděn poslední pře-
myslovský král Václav III. Chrám byl v letech 1883 - 1890 
přestavěn do novogotické podoby. Dalšími významnými 
stavbami jsou Přemyslovský palác, Hradisko (největší pre-
monstrátský klášter v Evropě) a opevněný kostel sv. Mořice 
z 15. - 16. století s proslulými varhanami. V malé kapli na 
náměstí sv. Václava se nachází madona z roku 1483, jedna z 
nejcennějších gotických soch v České republice.

Večeřová Olga
vedoucí divize D3

Zdroj: http://www.czech.cz/cz/kultura/nejkrasnejsi-pamatky-a-zajimavosti/pamat-
ky-unesco/sloup-nejsvetejsi-trojice-v-olomouci/
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Krize
Vážení spolupracovníci, rád bych se s Vámi podělil o něko-

lik svých postřehů. Jedná se mi o práci a o krizi. Každý z nás 
víme, jaká je dnešní doba, a že krize potrvá ještě dlouho. Co 
se týče práce, která nás všechny živí, je nejistá a my musíme 
dokázat, že si ji dokážeme obstarat. Jsou lidé, kteří by rádi 
pracovali, ale práci nemohou sehnat, poněvadž firmy v po-
slední době propouští. Vezmu-li například Škodovku v Mla-
dé Boleslavi, sklárny či porcelánky, jistě víte, o čem mluvím. 
Lidí bez práce přibývá a ještě přibude. Nikdo neví, kdy a kde 
se krize zastaví. Co se týká mě, jsem vděčný za každou práci 
a nestěžuji si, protože se mně moje práce velmi líbí. Dělám ji 
s radostí a jsem u ní spokojený. Myslím, že by podobně měl 
přistupovat k práci každý – to je pracovat s chutí a práce si 
vážit. Obzvlášť v této době by toto mohlo dojít i těm dříve 
zabedněným.

Rád bych se ještě zmínil o ukládání odpadů. Ukládání 
není na úrovni kulturních a pracovitých lidí. Často musím 
uklízet na sběrných místech nepořádek, který tam někdo laj-
dácky zanechal. Nacházím uvnitř firmy dokonce i nedopal-
ky cigaret – a přitom všichni víme, že kouřit je u nás přísně 
zakázáno!

Na závěr přeji nám všem pevné zdraví a hodně úspěchů do 
dalších dní.

Miloš Burian
Stavební údržbář



Občasník - 1/2009



Občasník - 1/2009Občasník - 1/2009



31

Občasník - 1/2009



Obcasnik
v i

ze
ZAPO MENUTÉ ZEMĚ

                              

velikonoce - wielkanoc - easter

List pracovníků a spolupracovníků firmy Isolit-Bravo spol. s r. o.
Kwartalnik pracowników i współpracowników firmy Isolit-Bravo sp. z o.o.

A quadrimonthly gazette of colleagues of Isolit-Bravo.

Tiráž:
Tento časopis vydává firma Isolit-BRAVO pro své spolupracovníky a jejich rodinné příslušníky. Distribuce probíhá zdarma uvnitř výrobního závodu. Do občasníku může 
přispět kdokoli ze spolupracovníků a na jakékoli téma. Vedení firmy si vyhrazuje právo odmítnout články, které odporují dobrým mravům, zákonům ČR nebo poškozují 
pověst firmy. Příspěvky předávejte nejlépe v digitální formě pomocí e-mailu na adresu stepanek@isolit-bravo.cz. Pracovníci, kteří nemají přístup k počítači, mohou ode-
vzdat příspěvek i v ručně psané podobě. 

Tisk / Tisk AS s.r.o.  -  www.tiskas.cz   Grafická úprava / Voslař Libor 

Fo
to

 n
a 

ob
ál

ce
: 

In
g.

 K
vi

do
 Š

tě
pá

ne
k

01/2009

Tajenka:

Jméno: Pracoviště:

Vy
lo

so
va

ný
ch

  t
en

kt
ok

rá
t 5

 v
ýh

er
ců

 v
yh

rá
vá

:
1.

 B
r

a
vo

sk
a

2.
 M

ix
ér

 B
-1

22
1

3.
 o

so
B

n
í v

á
h

a
 B

W
 7

0
4.

 Š
a

c
h

y

5.
 v

ys
o

u
Še

č
 v

la
sů

 B
-4

17
3

Sp
rá

vn
ou

 ta
je

nk
u 

od
ev

zd
ej

te
 d

o 
22

. 5
. 2

00
9 

do
 sc

hr
án

ky
 n

a 
re

ce
pc

i v
 IB

.


