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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 

�
�
�
�
�
��
�
�
�
��
�

������������

�
��
��
��
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
�
��

	�
��

�

��������
���������
���������
�����

���
�	�� �������
������� ����� �
�� ��
��

	������ 
�����
���

��	��

�� ������
����
��
�
�

�����

�����	���
���� 
�	��


�����

������	�
����

������
�
���� 

���
��������

���
� ���
����


������
�������

�����	
 �������

	�����
������ 
 ��� 

�	�����
�������
���

�����

��������

�������
�
����

�����
����
���

���� ���

�	����
�������

������
������

�
�����
���

	��
����

����������
� �
�

������ ���

�������
��������

������
�
��� ��

�����
���������

����

��
��
��
���

�������

����	
�������

���������

�������
���

�����
�����

���� ���

��
�	

���
������

 �
����

��������
� ����������

����

��������
���


�	��� �
���


������

��	���

�	����
 

�������
���
�

�����

��
�

���

������
	�
������ 


 ���

���

�����

��
�������
�����

�� �����

������

���
�����

���	 ���
������

���������


��������
����	�

��������	��
���
�	 

��������
�������������������
	����������
������������������� ���������
������� ��� ������� ���	����
�������������������������������
��������������������������� �

��������
�� ����� ��� �����	�� ���� �������� 
������������������������������	��
���������������������

�
��
��
��
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
�
��

	�
���

�

������������

��������
�����
������
���

�����

������

	���� ������� �����	�� ���� �������

����� 
�����

��	����

����
���������
������

����

�����
�����


���	��

	����	
	���

�����
������
����

�������

����

��������
�����
��	����

�����
��
��

������

�����
	������

���	���	��
���

�������
��	���

�������
�����

�������

�����

�����
	��������

�����

�����	�
���������

���������

�����
	�����

����

��������

�����

��
��������
������

����

������
�����  �����

�����

����
������

��������

�����
��	����

��
��
����

������

���	�

��
��

������
����� 

������
�������

�������

	�����

���������

��	
���

����
����

��	�
������

� ���

����

���������
��
��

�����

������
����� 

������
���������

���	��
����

���������
����

�������
����

��
� �����

�������

��������
�����

�����	�
�
��

�����
�����

�����

�����
����� ���

�������
�	�����	���

 �� ��	��

��� ����

LÉTO 2008
Tajenka:

Jméno:

Pracoviště:

Vylosovaných  tenktokrát 5 výherců 
vyhrává:
1. bravoska

2. mixér b-1221
3. osobní váha bW 70
4. šachy

5. vysoušeč vlasů b-4173

Správnou tajenku odevzdejte 
do 3. 8. 2009 do schránky 
na recepci v IB.
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Úpadek a pád říše euroatlantské
Chápu, že se od podnikatelů a manažerů očekává víc. Čeká 

se řešení, zázračná medicína, jak z krize ven. Samozřejmě, 
snažme se o to do maximálně. Nicméně, máte-li stopadesát 
kilo a kouříte padesát denně, pak jestliže vám lékař předepíše 
medicínu a nehovoří-li předtím s vámi o kilech, jež je nutné 
snížit a cigaretách, jež je nutné zrušit, je to špatný lékař a 
nedělá svoji práci dobře. Tak je to i s manažerem či podni-
katelem.

Tomáš Baťa to věděl a na začátku třicátých let minulého 
století prohlásil: „Pravou příčinou současné světové hos-
podářské krize je naše morální bída!“
Co dodat?. Moje slova by byla přes kopírák.
Nahlédněme namísto moralizujích, nikoho bohužel  nezají-
majících řečí, do historie.
Nestojíme  na rozcestí poprvé. Špatně skončily před námi už 
jiné civilizace.
Srovnejme úpadek a pád té naší – Euroamerické či Euro-
atlantské s historicky  dobře známou Římskou.

Podob-
nost

Pád říše Římské – 5.stol.n.l. 
dějepisný konec nastal roku 

476 n.l.

Pád řiše Euroatlantské 
21.stol.n.l.

dějepisný konec nastal roku  
……. n.l.

1.

Jedna velká mladší  supervel-
moc (Řím) podporovaná  starou 

zkorumpovanou a uvadající 
velmocí  (Řeckem) ovládá vel-

kou část světa

Jedna velká mladší  super-
velmoc (USA) podporovaná  

starou zkorumpovanou  velmocí 
za zenitem (EU) ovládá velkou 

část světa

2.

Prudký nárůst výstředností, 
touha po senzacích, krvi a 

zvěrstvech.Říše má 187  koloseí, 
ve kterých jsou umučeny snad 
miliony lidí. Prázdné celebrity, 
výstřední večírk, morální deka-

dence.

Prudký nárůst výstředností, 
touha po senzacích, krvi a zvěr-
stvech. Virtuální hry s miliony 

virtuálně mrtvých, virtuální krev 
stříká z komprů, bulvární časo-
pisy, paparazzi, prázdné celeb-
rity, výstřední večírky, morální 

dekadence.

3. Sexuální orgie, zvrhlosti, 
homosexualita zcela běžná.

Sexuální orgie,běžná homose-
xuality, sňatky stejného pohlaví

4.

Klesající zájem o založení 
rodiny, ženy nechtějí rodit .Po-

pulace klesá, od rychlého úbytku 
ji zachraňují imigranti.

Klesající zájem o založení 
rodiny, ženy nechtějí rodit .Po-

pulace klesá, od rychlého úbytku 
ji zachraňují imigranti.

5. Vysoké daně. Celková daňová 
zátěž činila asi ½ výdělku.

Vysoké daně. Celková daňová 
zátěž činí asi ½ výdělku.Zhruba 

do konce června pracujeme 
zadarmo – na stát a poté teprve 

na sebe.

6.

Rozsáhlá sociální síť, protože 
vládci potřebují podporu lidu 
(lůzy).Sociální dávky byly nej-
větší položkou státního rozpoč-

tu. Heslo: Chléb a hry!

Rozsáhlá sociální síť, protože 
vládci potřebují podporu lidu 
(voličů). Sociální dávky jsou 
největší položkou státního 

rozpočtu. Heslo: Pohoupu se  v  
sociální sít!

7. Klesající úroveň školství

Klesající úroveň školství – 
maturitu má skoro každý, ale 

co znal před sto lety maturant, 
nezná dnes zdaleka ani vysoko-

školák. Inženýři píší s hrubkami, 
neumí cizí jazyky, kvalifikaci 

mají ostudně nízkou.

8.

Klesající výnosy firem=vel-
kostatků, které nejsou schopny 

kvůli nezájmu pracovníků 
(kolónů) konkurovat  východo-

římským rodinným farmám

Klesající efektivity firem  
kvůli neschopnosti/nemožnosti 
zainteresovat vlastní pracovní-
ky – zaměstnance. Firmy se tak 
stávají neschopné konkurovat 

východoasijským závodům

Tak tedy:
Zůstaly-li nám poslední zbytky soudnosti, měli bychom 

se zamyslit nad minulostí. Ta se sice neopakuje přímo, ale  
spirálový vývoj lze dobře pozorovat.Rozkvět, úpadek a pád 
civlizací jsou jasné  cyklické jevy.Ve známých dějinách to 
postihlo mnoho kvetoucích říší: od Babylonské, přes Egypt-
skou, Asyrskou, Makedonskou a mnoho dalších po nám cel-
kem obstojně známé říše Řeckou a Římskou. Paralely mezi 
vývojem tehdy a nyní jsou značné.

Dalších paralel je mnoho a nemá smysl s nimi zdržovat. 
Řekněme si ještě, že pády říší nikdy nebyly jako sportovní 
prohra – vyklepli nás, jedeme dál! – ale znamenaly téměř 
totální brutální vyvraždění padlého impéria.

Jsou-li na cestě k totálnímu pádu ještě výhybky, které nás 

9.

Neustálé boje o usurpaci 
trůnu, průměrná délka setrvání 
císaře 2 roky. Politická rozhod-
nutí potom tomuto krátkému 
horizontu odpovídají, zatímco 
v konkurenčních barbarských 
zemích jsou vedena dlouhodo-
bým uvažováním královské či 

náčelnické dynastie.

Neustálé boje o moc, před-
časné volby, rychlé střídání vlád. 
Vlády setrvávají v průměru dva 

roky.Politická rozhodnutí potom 
tomuto krátkému horizontu 

odpovídají. V arabských zemích 
a Číně jsou diktátorské dynastie 

stálé.

10.

Z emprických zkušeností 
Římané věděli, že každé zvýšení 
procenta daní vede ke snížení 

jejich výběru, ale neřídili se tím. 
Když Diokletianovi i po něko-
lika reformách státu vycházel 
rozpočet se schodkem, postu-
poval jako dokonalý socialista: 
Uzákonil státní monopol na 

doly a některá zájmová odvětví 
obchodu. Ačkoli to udělal proto, 
že mu scházely peníze z daní od 
střední třídy, podnikl další reál-
ný krok k její decimaci. Zpočát-
ku sice stát vydělával na tom, že 
z mnohých odvětví peníze bral 
a zpátky už žádné neinvestoval, 
ale během jedné generace byly 
všechny tyto rezervy vyčerpány 
a stát stál znovu před hospodář-

ským zhroucením.

Z emprických zkušeností i 
teoretických rozborů Euroa-

merická civilizace ví, že každé 
zvýšení procenta daní vede ke 

snížení jejich výběru, ale neřídí 
se tím – viz současný boj s eko-
nomickou krizí, plány socialistů 

i nesocialistů, atd. apod..
Když Obamovi i po něko-

lika….Když Merkelové i po 
několika,….Když Szarkoczymu 
i po několika…. A není nutné 

dosazovat ani našeho budoucího 
bezvýznamného českého mikro-
premiéra Chovají se stejně, jako 

vlevo zmíněný Diokletian.

11.

Od 2.stol. n.l.již Římané 
státní rozpočty důsledně ne-
omezovali, díry kryli inflací a 

zvyšujícími se daněmi.Na práci 
najímali levné barbary, vyráběli 
superlevně v cizině a obchod se 
dostal zcela do rukou asijských 
obchodníků. Dovoz mnohoná-

sobně převyšoval vývoz.

Od konce 20.stol. EU-USA 
přestávají vyrábět, stále více 

dováží ze superlevné Asie. Dovoz 
mnohonásobně převyšuje vývoz. 

Státní rozpočty se důsledně 
nekontrolují, nabobtnávají a 

díry se řeší dluhopisy, inflací a 
zvyšováním daní.

12.

Čím vyšší daně stát vypiso-
val, tím méně peněz na daních 

vybíral, tím větší podíl daňových 
výnosů pohltil aparát nutný 

k obhospodaření daní... a tím 
hůř byl stát schopen vlastního 

fungování.

Zcela jako přes kopírák

13. Do státní správy pronikaly 
stále více úplatky Zcela jako přes kopírák

14.

Občané nechtějí bojovat za 
svoji vlast. Je zrušena povinná 
vojenská služba a obrana vlasti 
a životů se stává věcí najatých 

žoldnéřů

Občané nechtějí bojovat za 
svoji vlast. Slovo VLAST se 
stává prázdným pojmem. Je 

zrušena povinná vojenská služba 
a obrana vlasti a životů se stává 
věcí najatých žoldnéřů. Možnou 
válku se lidé chystají sledovat v 
televizi jako sportovní přenos.
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mohou nahodit správným směrem, věru nevím. Možná jsou 
– ale co je horší, nevidím kolem sebe odhodlané výhybkáře!

Vedení společnosti nabízí spolupracovníkům

PRONÁJEM  UBYTOVACÍCH  KAPACIT V  NOVĚ  DOKONČENÉM  BY-
TOVÉM  DOMĚ.

Možnost nezávazné
prohlídky ubytovacích prostor.

Bližší informace
na personálním

oddělení.

„Co se nám může stát?“
Jedním z mnoha nešvarů, který v minulosti často ohrožo-

val samu podstatu existence lidského rodu, je pocit sebeu-
spokojení. Člověk se spokojí s dosaženými metami, pomy-
slně „vypne“ vnitřní motor, který ho žene stále dál a výš a 
opájí se vidinou dosaženého úspěchu. Opojný pocit záhy 
vystřídá pohodlnost a lenost, od kterých je již jen krůček k 
degradaci člověka na pouhého pasivního příjemce konzum-
ního a šedého životního stylu. Veškeré inovace a  rozvoj jsou 
zapomenuty…  

Obdivovaný antický Řím vytvořil impérium, jehož kultu-
ra, právo, stavitelství, vojenství a řád inspiruje dodnes. Řím-
ské právo se vyučuje na právnických fakultách, taktiku bitev 
legií studují vojenští odborníci předních armád světa a kla-
sické antické stavební prvky najdeme ve svém okolí dodnes. 
Na vrcholu svého rozvoje se zdálo impérium nezničitelné. 
Poutníci, kteří zavítali do Říma – prvního města s milionem 
obyvatel – byli zcela ohromeni. Neznámý historik zazname-
nal reakci takového poutníka: „Skvělé paláce se leskly mra-
morem a zlatem, tržnice překypovaly jídlem a na fóru duněl 
krok legií, směřujících za rozšířením slávy impéria. Neznám 
síly, která by mohla odlomit byť jen část této slávy. Řím je 
věčný “. Podobnému pocitu po generace stále více podlé-
hali i samotní Římané.  Zakladatelé a budovatelé, kteří v 
potu tváře a za nesmírných obětí říši vybudovali, byli časem 
nahrazeni velkou většinou pohodlných a konzumních oby-
vatel, kteří byli v zajetí onoho lákavého sebeuspokojení. Co 
by se jim také mohlo stát? Nikdo nevyráběl a vše se draze do-
váželo, armádu tvořili ze značné části cizinci, konzum dosáhl 
vrcholu. Skvělá civilizace samu sebe přivedla na pokraj kata-
strofy. Ekonomické problémy, vojenská diktatura, politická 
nestabilita, zničeni střední třídy, úplné odcizeni státu obča-
nům atd. byly již jen logickým vyústěním tohoto stavu. His-
torické podrobnosti zániku Říma již známe z dějepisu. Na 

vrcholu byli ne-
zničitelní, se-
bejistí a  skvělí. 
Přesto skončili 
špatně.

Po d o b n ý c h 
příkladů najde-
me desítky a 
nejen v minu-
losti. Bohužel i 
u nás ve firmě 
máme podobné 
problémy. Až 
donedávna jsme 
mnozí měli stej-
ný pocit sebeu-
spokojení. „Co 
se nám může stát?“ Na každé výrobní poradě hlásil ekonom 
zvýšení obratu a zisku, zakázek bylo dost a vše šlo jaksi samo. 
Chyběla nám pokora a motivace. Podzimní krize přišla jako 
blesk, ale její základy byly položeny již dlouho předtím. 
Vzpomeňme si, jak jsme těžko prosazovali každé zlepšení, 
jak jsme zneužívali režie, jak jsme donekonečna válčili s po-
řádkem, vzpomeňme na nulový ohlas v motivačních soutě-
žích, na mizivé procento zlepšovacích návrhů a na ticho při 
výrobních poradách, kdy se právě mělo živě diskutovat..…a 
je toho mnohem víc. Za současný stav si bohužel můžeme 
do jisté míry sami. Domnívám se ale, že ještě máme šanci 
procitnout. Máme šanci zabrat, spojit síly a pomyslně táh-
nout za jeden provaz - zkrátka dělat věci se stejným zápalem, 
jako je děláme pro sebe doma. Využijeme své šance, nebo 
nám není pomoci?

M.Šlesingr
Personální oddělení

Kvido Štěpánek
ředitel firmy
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druhá zpráva exonauta 

sportovní den 2009

V Občasníku Vánoce 2008 jsme post mortam  otiskli do-
pis, který nám krátce před svou smrtí napsal náš spolupra-
covník Honza Richtr. V předmluvě k němu  jsem vzpomínal 
na svoji poslední návštěvu u Richtrů, když už to s Honzou 
začínalo být špatné, a zalitoval jsem, že jsem mu nemohl s 
sebou dát návod, který lidé jednou vynaleznou a který nás 
spojí s Oním světem. Jeho dopis nicméně vyšel v Občasníku 
až po jeho smrti, a proto jej přece jenom za prvního člověka, 
který toto spojení naváže – exonauta – tak trochu považu-
ji. Není dost ale na onom zmíněném dopisu. Poslechněte si  
ještě jednu historku, která se k oné návštěvě úzce váže – a 
poslechněte si ji právě teď, kdy se ještě může, ale také nemusí 
vyplnit. Protože dávat k lepšímu proroctví až poté, tj.  když 

V sobotu 27.6. proběhl na stadionu v Jablonném nad Or-

licí již devátý ročník Sportovního dne firmy. Celkem se této 
akce zúčastnilo více než 200 soutěžících a pořadatelů.  Sou-
těžilo se v disciplínách jak tradičních pro tuto akci, tak i ne-
tradičních. Z těch tradičních to byl – turnaj ve fotbale, skok 
do dálky, běh na 400 m, vrh koulí, střelba ze vzduchovek. 
K těm netradičním patřila lukostřelba a pětiboj, tentokrát  
na téma: „Tančící slon“.  Pro ty nejmenší  byly jako vždy 
připraveny zábavné hry. 

Přestože počasí bylo celé odpoledne, jak se lidově říká „na 
hraně“, ke konci  začalo již  poprchávat, akce se vydařila, o 
čemž svědčí i vysoký počet zúčastněných. 

Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem pořada-
telům, kteří se podíleli na organizaci Sportovního dne, a naší 
firmě za finanční zajištění a poskytnutí hodnotných cen.

Petr Bodlák

se prý údajně splnilo, není můj styl.
Může se zdát – a doma mi to říkají – že nějak přitahu-

ji zvláštní příhody a úkazy. Nemyslím si ale, že by to byla 
pravda. Jen se kolem sebe možná trochu pozorněji dívám. 
Jiné světy a časy podle mne existují paralelně vedle nás a jsou 
odděleny jenom tenkou skořápkou. Mnohdy se stačí jenom 
pozorně zaposlouchat. Nemyslím si – a v tom mě podporují 
i někteří neortodoxní psychologové – že někteří duševně ne-
mocní– například schizofrenici – jsou skuteční blázni. Dost 
možná mají jenom narušenou onu tenkou skořápku, která 
nás od paralelních vesmírů dělí, a prostě je vidí a slyší. Je to 
jako rádiový přijímač s porušeným ladicím potenciometrem, 
který přijímá tři stanice najednou – zdánlivě totální blázen, 
ve skutečnosti proseknutý izolační papír, nově polovodič. 

Máme v rodině dva lékaře,  kteří mají často služby, a ob-
vykle přijede na víkend jenom jeden z nich. Protože mají 
různé specializace, často spolu náročné případy telefonicky 
konzultují.Občas něco zaslechnu. Onehdy volal  zeť Honza, 
že když sešil a odoperoval potlučeného, dere se mu tento 
silou mocí z postele, utíká a volá,  že vidí Smrt, která po něm 
hází kosu. Nezbývá prý, než rychle  praktika nebo rovnou  
psychiatra. „Počkejte, zadržte,“volám, „možná ji fakt vidí! 
Můj dědeček-legionář viděl v Bosně se dvěma dalšími vojáky 
její jasné stopy ve sněhu  a nikdo z nich nebyl blázen!“Ale 
moderní medicína tohle nemůže, a tak psychiatr s tišícími 
antidepresívy byl stejně nevyhnutelný.

Při oné památné návštěvě u Richtrů se také řeč stočila na 
Suchý vrch. „Kvido, měl jsem onehdá živej sen,“ říkal Hon-
za.“ Byl jsem na Suchým vrchu a bylo to tam všechno celý 
přestavěný!““ To mě zajímá a jak to tam vypadalo?!“ ptám se. 
„Bylo to asi jednopatrový s jakoby zvýšeným podlažím. Ne-

Jablonští mladíci asi v roce 1894



5

Občasník - 2/2009

bylo to ale na místě dnešní chaty, ale pod rozhlednou, něco 
trochu jako cirkusový šapitó z dřeva, kamene a skla. Uvnitř 
bylo několik úrovní odstupňovaných vždy několika schody 
nahoru či dolů, po kterých chodily servírky. Byl tam taky 
vnitřní bazén, venkovním světlem ozářený.. Slunce zapadalo 
a prosvětlovalo to celý skrz naskrz – bylo tam moc hezky!“ a 
Honza pokračoval ještě dále v popisu svého snu.

Mám k tomuhle magickému Suchému vrchu  navíc ještě 
zvláštně blízký vztah. Moje babička Marie pocházela z jedné 
z nejhornějších chalup z Jamného-Brodu. Bylo jí  jednadva-
cet, a přestože byla velmi krásná a zájemců bylo moc, jako 
vhodný ženich se  dosud nikdo nejevil. To bylo v době před 
sto lety na pováženou. Navíc, jak  říkala, v Jamném je každý 
s každým příbuzný,  a ženich tedy musel být odjinud. Ba-
bička si všimla, že bezmála každé nedělní odpoledne míří 
na Suchý vrch parta 
jablonských mladíků 
– turistů a milovníků 
přírody, vedená mým 
dědečkem. Dědeček se 
před nedávnem vrátil 
z Vídně, kde žil jako 
úplný sirotek u vzdá-
lených příbuzných, 
vychodil tam školy a 
vyučil se. Byl zajímavý 
a perspektivní. A vy-
myslela tedy babička 
ženskou lest. Protože 
u Špačků bylo dětí 
jako smetí, některý z 
bratrů vždy upozornil, 
že se jablonští mladíci 
blíží. Babička nechala  
vyšívání, vařečky či vidlí, rychle se umyla, převlékla do svá-
tečního, navoněla a stezkami - zkratkami, které jsou známy 
jenom některým horním Jamňákům, předběhla Jablonské. 
Když mladíci-turisté dorazili na Suchý vrch, stála tam už 
jako krásná víla a nadšeně se kochala výhledem do Kladska, 
na Jamné či na Králický Sněžník. Když se to stalo potřetí, 
počtvrté, past sklapla. Dědeček se chytil do vlastních tenat. 
„Mám-li jednou oženit, pak nechci žádnou jinou než tuhle 
krásnou vílu, pravou slovanskou vědmu, která se tolik od-
lišuje od těch obyčejných! V neděli odpoledne netlachá s 
děvčaty, nečte hloupé ženské časopisy či pokleslé romány, 
nýbrž hledá na Suchém vrchu léčivé bylinky a obdivuje krásy 
přírody!“ básnil dědeček jako omámený svým kamarádům. 
A protože se po dlouhých letech svoji mateřštinu znovu učil, 
dodal svým slovům důraz tak, jak byl zvyklý: „Sonnst gibt´s 
das nicht!“ Do roka byla svatba - a poté už doživotně ulo-
vený dědeček chodil dalších šedesát let na Suchý vrch zase 
sám, později se svými syny, kteří se potatili, a někdy ještě se 
svými věrnými turistickými přáteli. Dědeček se na babičku 
za to nezlobil, bral tu lest s humorem a nadhledem a historka  
se v rodině dávala k lepšímu o svátečních  sešlostech. Během 
času se z některých jablonských dříve mladíků-turistů stali 
vážení podnikatelé a významní muži, kteří od nuly vybudo-

vali prosperující závody, dávající práci širokému okolí.Tak 
třeba  dlouholetý jablonský starosta, který ve velkém rozvi-
nul výrobu knoflíků – Antonín Šlesinger, pradědeček našeho 
personalisty Martina Šlesingera nebo Václav Vacek, velko-
dřevozpracovatel, otec staršího pana Vény Vacka, kterého 
vídáte ve firmě  na obědě.Armádní generál Ludvík Krejčí 
se vyznamenal v bojích československých legií v Rusku a v 
letech 1932 až 1939 byl  generalissimem – náčelníkem gene-
rálního štábu československé armády, osobním  nepřítelem 
číslo jedna Adolfa Hitlera. „Mladíček“ František Tallavania 
se stal brigádním generálem a velitelem tankových vojsk třetí 
republiky v letech 1945-48. Dominik Filip, středoškolský 
profesor, disponoval slovesným nadáním a rodnému kraji 
věnoval několik svých knih (Pohádky ze Zapomenuté země, 
V srdci české divočiny aj.). Rodný kraj nazval Zapomenutou 

zemí. Jejím magickým 
centrem je Suchý vrch, 
hlavním městem Jab-
lonné a kouzelnou ves-
nicí Jamné.V noci tan-
čí na Martinově hati 
světýlka (sám jsem je 
tam jednou viděl), od 
Tří pánů slyšíš Hou-
kala (slýchám ho čas-
to), na pasece u  Pěti 
bratrů tančí za úplňku 
lesní víly a podrostem 
dupou a ženou se bez-
ohledně diví muži. V 
Pekle nasbíráš houby, 
ze kterých se za urči-
tých okolností vylíh-
nou malí čerti.Jednou 

za rok se tu ze země  na tři hodiny vynoří propadlé městečko 
Veselí. Na Zapomenutou zem dohlíží její duch Průzračný, 
který na sebe bere často lidskou podobu a chodí krajem. Asi 
nejnadšenějším suchovršským  turistou hned po mém dě-
dečkovi byl Hugo Lux, tchán výše zmíněného generalissima 
Ludvíka Krejčího.Vzpomínám si, jak v době mého dětství 
často chodíval do dědečkova krámku, sedával tam na seces-
ním štokrlátku od Alfonse Muchy, bafal z dýmky bezmála 
metr dlouhé a těšil se, že až umře, nechá se zpopelnit a roz-
prášit ze suchovršské rozhledny. Skutečně se tak stalo.

A tahle parta jablonských turistů dokázala za první re-
publiky sebrat po korunkách peníze a postavit na Suchém 
vrchu  nejprve turistickou chatu a posléze k ní i přes třicet 
metrů vysokou zděnou rozhlednu.Chatu nazvali po tehdej-
ším předsedovi vlády Karlu Kramářovi -  Kramářova. Kromě 
množství turistů ji  navštěvovaly také různé známé osobnosti 
a několikrát i prezident Edvard Beneš. 

Můj otec, vychován v tomto prostředí, Suchý vrch  milo-
val. Velmi jej trápil postupný pád chaty a rozhledny. Krátce 
po revoluci se seznámil s radním a nynějším starostou part-
nerského městečka Hinwilu ve Švýcarsku Walterem Bacho-
fenem. V prostředí jazykově zcela cizím byl Bachofen  velmi 
potěšen otcovou němčinou, která plynula správně  a jemně 

Jablonští turisté na Suchémm vrchu r.1909 - v popředí můj dědeček
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Vedení společnosti nabízí spolupracovníkům, kterým není 
lhostejná jejich pracovní budoucnost

ÚČAST VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU
„BRAVO ŠKOLA PRÁCE“.

Máme zájem pouze o motivované a cílevědomé spolu-
pracovníky, kteří pochopili, že v době krize je vzdělání a 
široký záběr dovedností tou nejlepší prevencí proti ztrátě 
zaměstnání.

a hladila jeho sluch  prakticky k nerozeznání od 
rodilého mluvčího a pravidelně a rád jej navště-
voval. Cílem jejich výletů – nyní už jenom autem 
– býval Suchý vrch, kde se otec vždy velmi dopá-
lil, že mu opět může ukázat „nur einen Unter-
gang und alles ausgeraubt worden!“ (jenom zánik 
a pád a všechno vykradené)!

A tak není divu, že se i pro mne toto místo 
stalo ústředním bodem okolní přírody. Protože 
si, bohužel, neumím udělat čas na vycházku ani 
v neděli odpoledne, spojuji příjemné s užiteč-
ným.“Běhám špatně, běhám rád!“ parafrázoval 
bych větou z filmu Anděl na horách to užitečné. 
Skutečně běhám rád a skutečně to není falešná 
sebekritika, neboť na závodech dobíhám pra-
videlně mezi posledními.Na memoriálu mého 
strýčka mě letos od  posledního místa zachránili 
osmdesátiletý handicapovaný, šestasedmdesátiletý Polák na 
srdce  a potom ještě náš recepční Jirka Doleček, ale toho 
podezřívám, že to udělal ze zdvořilosti.

Ani to mě ale nemůže odradit, a tak si každou neděli ráno 
vyběhnu – kam jinam, než na Suchý vrch. Stejně tomu bylo 
i kteréhosi nedělního rána letošního jara. Když jsem se bez 
dechu, schvácený a na pokraji kolapsu vynořil z lesa, za-
hlédl jsem, jak zahrádku bufetu zametá můj kamarád Karel 
Stejskal, jinak též nynější spolumajitel rozhledny. (Padající 
vyhořelá bývalá chata patří Zdeňku Papáčkovi, bývalému 
Bapa, které před časem prodal Hamé.Potkáte-li Humra s 
neprůhlednými skly, vězte, že v něm nejspíše sedí Zdeněk 
Papáček). Delší dobu jsem na jeho pozdravy jenom mával 
rukou a nesrozumitelně sípal, takže si jistě myslel, že jsem 
zpychl a k němu se už neznám. Když se mi  po delší době 
podařilo  popadnout dech, dal jsem se s Karlem do řeči. Ne-
mohl jsem si pomoct a po chvíli zabrousil hovor na citlivou 
otázku – „co, pánové, budete s nemovitostmi dělat, aby se 

jejich zakladatelé a stavitelé – prvorepublikoví jablonští tu-
risté – nemuseli obracet v hrobech?!“ „S chatou nevím – Pa-
páček s ní spekuluje a nechce mi ji prodat,“ odpověděl Karel. 
„Ale já má  s rozhlednou plán! Postavím k ní restauraci svo-
ji, která bude…“ „Nic už neříkej, Karle! Ta restaurace bude 
pod věží, bude mít patro a bude vypadat tak trochu jako 
šapitó, kterému bude vévodit rozhledna. Bude hodně pro-
sklená, ze dřeva, skla a kamene  a bude v ní…“ a pokračo-
val jsem popisem přesně tak, jak jsem si ho zapamatoval od 
Honzy Richtra. Karel se na mne díval  nejprve nedůvěřivě, 
potom maximálně překvapeně a nakonec podrážděně. „Tak 
tohle ti moh´ říct jenom Kohout! (pozn. Kohout je spolu-
majitel rozhledny). Tyhle přesný detaily nikdo jiný neví! Mě 
mrskne, proč on musí všechno hned vykecat! To jsou moje 
plány a nikdo o nich nemá vědět!“

Kvido Štěpánek
ředitel firmy

Jablonské zastupitelstvo za první republiky. Vpředu uprostřed Antonín 
Šlesingr, starosta v letech 1920-1945,vedle něho děkan Sokol“.

věta 
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Jak polak z CzeChem 

Jak poznat smolný a šťastný den

Chociaż nas wiele doświadczeń historycznych (zarówno pozy-
tywnych, jak i negatywnych), warto pamiętać o pewnych aspek-
tach kultury biznesowej Czechów, które mogą mieć wpływ na 
powodzenie prowadzonych interesów. Czesi lubią punktualność 
to znaczy aby na  spotkania umawiać się z odpowiednim wypr-
zedzeniem czasowym - dwutygodniowym w przypadku umawi-
ania się przez telefon lub faksem, a miesięcznym w przypadku 
uzgodnień drogą pocztową.

I když nás spojuje mnoho historických zkušeností (a to jak 
negativních tak pozitivních), stojí za to si pamatovat pevné 
aspekty obchodní kultgury Čechů, které mohou mít vliv na 
zdar projednávaných zájmů. Češi mají rádi přesnost, to je 
aby se na setkání domluvili s odpovídajícím časovým před-
stihem – v případě dohody telefonické či faxové dva týdny 
předem a celý měsíc předem, jedná-li se o dohodu uzavíra-
nou klasickým dopisem.

Czesi są dużo bardziej od Polaków powściągliwi w kontak-
tach. Bliskość rynków niemieckiego i austriackiego powoduje, 
że praktyka handlowa jest często inna niż w innych państwach 
byłego bloku państw Europy Środkowo-Wschodniej. Przykład? 
Wielu Czechów przyswoiło sobie niemiecką skłonność do wol-
nego, systematycznego analizowania i planowania. Należy się 
spodziewać, że każdy aspekt transakcji zostanie zgłębiony przez 
odpowiedzialnych pracowników. Jakiekolwiek próby przyśpies-
zenia tego procesu najprawdopodobniej spełzną na niczym.

Češi jsou na rozdíl od Poláků mnohem zdrženlivější v kon-
taktech. Blízkost německého a rakouského trhu je příčinou, 
že obchodní praktiky jsou zde často jiné než v jiných ze-
mích bývalého bloku střední a východní Evropy.Například? 
Mnoho Čechů si osvojilo německý sklon k ssvobodnému 
systematickému analyzování a plánování. Dá se očekávat, že 
každý aspekt transakce bude prověřen odpovědnými pracov-
níky.Pokusy tento proces urychlit skončí pravděpodobně bez 
odezvy.

 Zalecam także, aby nie przechodzić do sedna sprawy zbyt 
szybko. Czesi z zasady przed rozpoczęciem rozmów o biznesie 
lubią krótko porozmawiać na tematy ogólne: podróż, zakwa-
terowanie, wrażenia na temat własnego kraju czy lokalnego 
piwa. Nawet w trakcie luźnej rozmowy trzeba unikać opowia-
dania się po stronie Czechów przeciwko Słowakom i na odwrót.

Doporučuji také nesnažit se rychle prodat. Češi ze zásady 
milují před započetím obchodního rozhovoru krátce poho-
vořit  na obecné téma: cestování,bydlení,dojmy z vlastního 
kraje nebo místního piva. Dokonce v průběhu volné roz-
mluvy je vhodné se neangažovat v postranním stěžování si 

Ráno se probudíte a nikde nemáte napsáno „Dneska ni-
kam nelez, hrozí ti pohroma“. Nebo naopak: „Vstávej, ho-
nem, určitě se ti bude dařit na každém kroku.“ Jak můžete 
poznat hrozící nebezpečí, které přijde nečekané a nehlášené. 
Jde to? Samozřejmě že ne. Může vám přejít přes cestu černá 
kočka. Cožpak kočka může za to, že je černá a že se jí zrovna 
chtělo přejít, když jste šli kolem. Někdo jednou vymyslel, že 

Čechů na Slováky a naopak.
Radzę nie lekceważyć czeskiego partnera, przychodzić na 

spotkanie przygotowanym, pewnym siebie, ale nie aroganckim. 
Czescy menedżerowie są wrażliwi na tym punkcie - nie patrz 
z góry na czeskich partnerów, jeśli chcesz zdobyć zaufanie. Pre-
zentując swoją opinię, nie staraj się nikogo zmuszać do swoich 
poglądów. Polscy biznesmeni zapewne nie odczują tego w ta-
kim stopniu jak przedsiębiorcy np. z Europy Zachodniej, ale w 
otoczeniu biznesowym nadal widoczne jest dziedzictwo stare-
go systemu. To dziedzictwo to m.in. duży poziom biurokracji, 
spotykany w państwowych monopolach, czy słabości w infra-
strukturze kraju. I jeszcze jedno - należy być przygotowanym na 
różnicę pokoleniową w czeskim społeczeństwie. W starszej gene-
racji dominuje podejście w stylu sowieckim. W młodszej można 
spotkać bardziej otwarte postawy. Czy rzeczywiście tak wygląda 
przekrój czeskiego biznesu? Warto się przekonać.

Radím nepodceňovat českého partnera, přicházet na jed-
nání připravený, být pevný, ale ne arogantní.Češi jsou na to 
citliví – nehleď z patra na české partnery, chceš-li  získat na-
ději na obchod. Prezentuj svoje názory, ale nikoho o nich 
nepřesvědčuj. Polští byznysmeni se o to jistě nepokoušejí v 
takovém stupni jako jejich protějšky ze západní Evropy, ale 
dědictví starého systému tu je.Spočívá mimo jiné ve velké 
byrokracii, v dosud přetrvávajících státních monopolech i 
ve stále nedostatečné infrastruktuře. Je ale nutné se připravit 
také na generační rozdíly. Ve starší generaci stále přetrvává 
sovětský přístup, mezi mladšími již dominují otevřené po-
stoje. Skutečně je takový český byznys?! Je nutné se přesvěd-
čit!
Puzio Ewa
Montaż D3

nosí smůlu a už jí to zůstalo. Neděláte si to tak trochu sami? 
Koukáte, kde vás co potká, hledáte ve všem špatné znamení. 
Vždyť přece nezáleží, zda vkročím do místností levou, nebo 
pravou nohou. Nic to neovlivní. Pokud si věříte a nepodleh-
nete panice, není se třeba ničeho bát.

Pokud ve všem budete hledat něco špatného, nemohli bys-
te za chvíli vyjít na ulici, aniž byste se kolem sebe rozhlíželi 
a hledali něco, co vás upozorní na nebezpečí. Žádný hlas 
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vás nevaruje před nebezpečným řidičem. Nikdo vám neřek-
ne „Na přechod nechoď, míří tam nebezpečný řidič“. Ne-
můžete všechno očekávat. To bohužel nejde, nebo bohudík. 
Co by se stalo, kdybyste viděli, co se stane? Měl byste sílu 
zabránit hrozícímu nebezpečí? Čelit špatné situaci? Není jen 
přece lepší nevědět? Nechat život, ať si dělá, co chce... Může 
vás mile překvapit, ale i podrazit. Někdy si říkáte, že váš život 
je sázka do loterie. Někdy se daří a jindy jste zoufalí a chtěli 
byste někam zmizet. Nikoho nevidět. Proč zrovna já? Nikdo 
vám neodpovídá. Napadlo vás, že na tom může být někdo 
ještě hůře? Snažte se i v nejzoufalejší situaci najít nějakou 
malou pozitivní věc.V takovém případě si je vždy nejlepší 
,chytněte se jí a držte se jí. Jděte za ní jako bludička za svět-
lem. Byl by v tom čert, kdyby se vám aspoň na chvíli nevy-
kouzlil úsměv na tváři. Dejte si pozor, abyste příliš nesnili. 
Krajina snů je úžasná věc, většinou jste zde šťastní, tvoříte 
si ji k obrazu svému. Jenže tvrdý pád na zem není zrovna 
povzbuzující. Váš vymyšlený svět se kdykoliv může ocitnout 
v troskách.

Samozřejmě nemůžete předpovídat ani šťastný okamžik. 
Jenže dobrou chvíli člověk vítá a nerad se s ní loučí. Stej-

ně jako špatná chvíle utíká velmi pomalu, dobré časy přímo 
letí, jako by jim za patama hořelo. Zastaví se a jsou zase pryč. 
Naštěstí ve vás nechají vzpomínky. Když je vám nejhůř, stačí 
si vybavit jeden šťastný okamžik a najednou pociťujete, že 
to není tak hrozné, jak jste mysleli. Ale zas byste chtěli znát 
všechny šťastné chvíle, které vás mají potkat? Vždyť to by 
vás za chvíli ani nebavilo. Vědět všechno dopředu, to je spíš 
trestem než darem. Když jste šťastní, měli byste si vzpome-
nout na chvíli, kdy vám nebylo nejlíp a podělit se o radost 
s ostatními.

Nefilozofujte tolik, co by mohlo být. Stejně vám to nepo-
může, je tolik verzí a kdo vám zaručí, že ta vaše je správná. 
Vždyť člověk je tak omylný tvor. Nepřemýšlejte, prostě žij-
te, udělejte to, co chcete. Život je krátký a mohlo by vás to 
později mrzet, že jste na něco zapomněli a nešlo by to vrátit. 
Nehleďte na nic a nehledejte žádné znamení. I kdyby vám je 
život psal přímo před nosem, stejně byste je neviděli, nebo 
vidět nechtěli.

Karel Slavík
Vedoucí lisovny

léto, slunCe a my 
Jak je to vlast-

ně s námi? Jak 
se vlastně kdy 
cítíme? Proč ně-
kdy dobře, někdy 
méně dobře a 
někdy vysloveně 
špatně? Přitom 
si sami neumíme 
vysvětlit proč to 
tak je. Na pod-
zim, kdy ubývá 
slunečního svitu, 
nás začínají na-

Buďme slunCi podoBní
Měj odvahu jako slunce. Navzdory všemu trápení na světě 

vychází každé ráno.
Jedinečný a nepochopitelný je lidský život. Rok za rokem, 

den za dnem se pohybuješ mezi lidmi a věcmi. Jsou dny, kdy 
svítí slunce, a nevíš ani proč. Jsi spokojený. Vidíš jen dobré a 
krásné stránky života. Směješ se a jsi plný vděčnosti, málem 
bys skákal radostí. Práce ti jde dobře od ruky. Všichni se k 
tobě přátelsky chovají. A ani nevíš proč.

Možná že ses dobře vyspal. Možná žes našel dobrého člo-
věka a cítíš, že tě chápe. A je ti při tom dobře. Říkáš si: kéž by 
to tak zůstalo pořád, takový pokoj a taková hluboká radost.

A najednou je všechno jinak. Jakmile slunce zastřou mra-
ky, cítíš se hned nevysvětlitelně smutný. Všechno vidíš čer-
ně. Napadá tě, že ostatní o tebe nestojí. Bezvýznamné věci 

jsou najednou příčinou tvého nářku, závisti, malicherných 
výtek, urážlivosti. Říkáš si: „Takhle to půjde pořád dál, to 
se už nikdy nezmění!“ A vlastně ani nevíš proč. Možná že 
jsi unavený.

Proč to tak musí být? Protože člověk je součástí přírody, s 
jejími jarními i podzimními dny, s teplým létem a studenou 
zimou. Protože lidský život se podobá rytmu moře: příliv a 
odliv. Protože naše bytí je vlastně stále se opakující život a 
smrt.

Když toto pochopíš, můžeš znovu žít s odvahou, s neo-
chvějnou důvěrou, protože víš, že po každé noci přijde nové 
ráno. A jestli tomu všemu řekneš své „ano“, přijmeš-li to za 
své, dojdeš právě skrze to ustavičné „nahoru a dolů“ ke stále 
větší životní hloubce v radosti.

Phil Bosmans

vštěvovat ty známé deprese, snaží se nás polapit i po celou 
zimu a začnou prchat až na jaře, kdy toho očekávaného slu-
níčka začne přibývat. Ale ani potom, třeba i ve slunečném 
létě, si nemůžeme být jisti, že na nás nemohou opět zaú-
točit. Zde předešlé vysvětlení naprosto selhává. Pak máme 
jen špatnou náladu, „brbláme” na všechno a máme pocit, 
že to tak zůstane už napořád. Jaksi si dost dobře neumíme 
připustit, že nezůstane. Hezky to píše Phil Bosmans ve své 
eseji Buďme slunci podobni. A tak si jej, nejen pro letní dny, 
dovoluji čtenářům Občasníku poslat. Samozřejmě s přáním 
hezkých, co nejméně deštivých a co nejvíce slunečných dnů 
letní dovolené. Kéž letošní léto je co nejméně Rozmarné, 
řečeno s klasikem.

Jaromír Kratochvíl
Domov OLGA, Blansko
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informační Centrum – JaBlonné nad orliCí

Informační centrum se nachází v zrekonstruovaném ,, Ma-
tyášově  domě“ čp. 30 na náměstí postaveném v roce 1830 
v pozdně empírovaném slohu. Informační centrum  bylo 
zrekonstruováno v roce 1998 městem Jablonné nad Orlicí 
v nákladu 4 000 000 Kč.  Slavnostní otevření proběhlo 13. 
června 1998. Rekonstrukce byla provedena dle návrhu aka-
demického architekta Petra Fuchse. Projekt a stavební prá-
ce provedla firma Ladislava Novotného. Interiér realizovala 
firma Derest pod vedením Pavla Nováka. Návrh expozice 
vytvořila Mgr. Věra Sekotová

Informační centrum zajišťuje:
- turistické informace
- informace o institucích, obchodech a službách
- informace o jízdních řádech
- informace o ubytování ve městě a okolí
- informace o lyžařských střediscích; prodej map, 
publikací, pohlednic, poštovních známek, upomín-
kových předmětů a dalších materiálů
- informace o kulturních a sportovních programech
- předprodej vstupenek i přes internet
- kopírování černobílé i barevné ve formátech A4 – 
A3
- výlep plakátů
- laminaci
- veřejnou faxovou službu
- veřejný přístup na internet
- skenování
- fotosběrnu

Výstavní síň v Informačním centru
Informační centrum má také krásnou Výstavní síň. Ve 

výstavní síni se mohou návštěvníci seznámit s historickým 
vývojem města, doloženým písemným a obrazovým materiá-

fotografie z roku 1968                                       nynější fotografie

lem. Dějiny jsou zpracovány od nejstarší doby do současnos-
ti. Vše je přehledně umístěno v tzv, „listovačích“.

Součástí expozice jsou předměty denní potřeby v domác-
nostech a malých hospodářstvích našich předků. Můžeme si 
zde také připomenout zaniklá řemesla provozovaná v minu-
losti v našem městě. Některá jsou doložena výrobky a pou-
žívanými nástroji.

Část expozice je věnována Petru Figulu Jablonskému.
Můžete se zde také seznámit se životem spolků, který byl 

dříve v našem městě velmi bohatý. Vše je doloženo fotogra-
fiemi.

Pokud by vás zajímalo něco více o této expozici a Infor-
mačním centru, tak se v příštím čísle můžete těšit na další 
informace…

 
Graf návštěvnosti Informačního centra
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Jak Jsem potkala tančíCího slona

moderní gastronomie

Moje setkání s Tančícím slonem na soukromé akci nebylo 
první. Znovu se však neslo ve slavnostní náladě.

Požádala jsem ho totiž o jednu ze služeb jím nabízených  
- CATERING – dodávání /jídla/ na přání zákazníka. La-
hůdky slané i sladké, teplé i studené byly s láskou připraveny 
vyhlášenými kuchařkami „na míru“. Usměvavý a příjemný 
řidič dorazil zvláštním vozem k tomuto účelu přizpůsobe-
ným v přesně dohodnutý čas na stanovené místo.

Po chvíli se stoly prohýbaly pod vynikajícími, chutnými a 
dokonale ozdobenými delikatesami.

Profesionál na svém místě se nezapře…
Díky, Slone, umíš!!!

Mgr.Alena Šafářová

Jako, každý kdo se chce prosadit ve veřejném stravování, 
tak i my respektujeme pravidla moderní výživy,a to přede-
vším z hlediska energetické a biologické hodnoty podáva-
ných pokrmů. 

Velmi důležitou součástí nynější gastronomie jsou tepelné  
úpravy prováděné v konvektomatu. V tomto nepostradatel-
ném zařízení lze  připravovat pokrmy  pečením, vařením, 
dušením i kombinovanými programy. Pro zachování energe-
tických hodnot potravin je ideální příprava pokrmů v páře. 

Za další důležitý prvek moderní gastronomie považuji pes-
trost jídelního lístku.

Jídelní lístek je vždy tvořen tak, aby se během týdne obmě-
nily jak přílohy, tak druhy mas a nezapomnělo se na zeleni-
nová , luštěninová a sladká jídla. Díky novému stravovacímu 
systému mám při každém zadání pokrmu  zobrazeno, koli-
krát již bylo konkrétní jídlo vařeno  a počet dní zpětně. Jídla 
dříve než po 40 dnech  znovu nezadám .

Stále se snažím vyhledávat nové zajímavé recepty, aby naše 
kuchyně nezevšedněla. Pro mnohé strávníky prozatím zůstá-
vá nejoblíbenější tradiční česká kuchyně , která po většinu 
dní se skrývá pod menu I.

Na menu  II. střídavě zařazujeme  jídla cizích kuchyní, 
sladká jídla  a přípravou velmi náročná jídla, která lze vařit v 
omezeném počtu.

Jídla, která jste si oblíbili, jsou: Šanghajské těstoviny , Ko-
lošvárské zelí,kotlet Neapol, roláda Budapešť, Italská pizza, 
golubce s mletým masem, Benátská restovaná játra, Mexická 
jehla a spousta dalších.

Menu  III.je již téměř přiřazeno jídlům  fitness – zelenino-
vá jídla, pokrmy ze sojového masa, zeleninové saláty , lasaně, 
těstovinová jídla.Právě v tom je pro nás gastronomie velmi 
zajímavá, protože  se  zde dají uplatnit nápady a fantazie 
našich velmi šikovných kuchařek.

Za partu kuchařek
přeji všem strávníkům dobrou chuť.

Eva Čadová
vedoucí divize Tančící slon-Gurmán 
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neJvětší draveC našiCh vod

poptávky a naBídky v isolitu-Bravo v roCe 2008

Po přečtení tohoto článku budete možná trochu nejistě 
plavat v českých vodních nádržích, ale i rybnících, ve kte-
rých žije naše největší dravá ryba - sumec velký. Tato ryba se 
dorůstá dvou a půl metru a může vážit i přes sto kilogramů. 
Představuje v našich vodách nejvyšší článek potravního ře-
tězce.

Sumec velký žije převážně v 
cejnovém pásmu, spíše ve sto-
jatých vodách. Zdržuje se vět-
šinou u dna, ale za potravou 
vyráží i k hladině. Loví ryby 
velikosti až vánočního kapra. 
Dále se živí např. žábami, pija-
vicemi nebo měkkýši a různý-
mi červy, které  doslova filtruje 
ze dna. Není však výjimkou, 
když  ve dne uloví kachnu 
divokou a ta v mžiku zmizí z 
vodní hladiny.

Tělo sumce je pokryto hlad-
kou slizkou kůží bez šupin a 
končí plochou ocasní ploutví. 
Hlava je nízká, široká, oči vel-
mi malé. Mohutná rozeklaná tlama je opatřena čelistními 

Vážení spolupracovníci, 

dovolte mi, abych vás informoval o stavu poptávek 
na výrobu vstřikovacích forem, výlisků a mon-
táží v naší firmě za uplynulý rok 2008. 

V loňském roce jsme obdrželi cel-
kem 710 poptávek. Průměrný počet 
poptávaných dílů v každé z nich se 
pohyboval kolem cca 4 výlisků.

Naše nabídky jsou ve více jak v 
80% případů směřovány na auto-
mobilový průmysl. V tomto odvětví 
se nejvíce nabízelo pro firmy Auto-
motive Lighting, Visteon, Hella, CRH, 
Magna, Volkswagen, AKT, Johnson+Con-
trols,Klein&Blažek, Sellner. Z neautomobilové-
ho průmyslu jsme nabízeli výrobu firmám IKEA, SCA, 
Black&Decker, Medical Technologies, Moldex-Metric, 
Philips,Linet. Z těchto 710 nabídek jsme obdrželi celkem 
46 objednávek, což je úspěšnost 6,48%. Zde došlo k me-
ziročnímu nárůstu úspěšnosti o +1% oproti roku 2007. V 
loňském roce došlo k poklesu obdržených poptávek o 7% 
ve srovnání s rokem předešlým. Toto bylo zapříčiněno pře-
devším „hospodářskou krizí“ na konci roku.  K novým pro-
jektům, které jsme získali, patří Automotive Lighting(Mer-
cedes C-Klasse, R-Klasse, VW Touran, BMW), Sellner(VW, 

oblouky s množstvím jemných zoubků. Sumec má poměrně 
špatný zrak, což částečně nahrazuje dlouhými chrupavčitými 
vousy v horní čelisti a čtyřmi kratšími v čelisti dolní, v nichž 
jsou chuťové buňky. Většina sumcova těla je zbarvena mod-
rošedě, na hřbetě tmavě a na bocích je zřetelné mramorová-

ní, břicho je světle šedé.
 
Sumec velký je jednou z nej-

atraktivnějších ryb pro spor-
tovní rybaření. Pro rybáře je 
obrovský zážitek, když toto 
monstrum „zapřáhne“ na udi-
ci. Pro neuvěřitelný tah a vytr-
valost v boji je na jeho zdolání 
třeba speciální vybavení. Zpra-
vidla se jedná o rybářské pruty 
s vysokou gramáží a multipli-
kátory, které rybáři dovolí bo-
jovat s rybou naplno.

Tímto jsem vám představil 
vašeho tichého společníka při 
letních návštěvách vodních 
ploch, kterého se však v žád-
ném případě nemusíte obá-
vat...

Martin Dulkaj

Audi), Black&Decker(sada forem na nové bourací kladivo), 
Hella, Uniplast, Volksawagen, CRH, Linet,…Na montáži se 
rozjela výroba světel Smart. I letos je cílem udržet si úspěš-
nost nabídek přes 6% a nadále rozvíjet spolupráci s firmami 
jak v automobilovém průmyslu, tak  především i v ostatních 
odvětvích.

Ing.Martin Cihlář
Manažer projektů
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„ odroBina historii… „ / kousek historie
Często zbierając grzyby mijam ustawiony przy leśnej drod-

ze kamienny krzyż pokutny (dwa kilometry od mojego domu).
Chciałbym wam nieco przybliżyć historię  ich powstania .

Do dziś w Kotlinie Kłodzkiej znaleźć można ponad dwad-
zieścia krzyży pokutnych, które są  jednymi z najstarszych sym-
boli religijnych.

Často jdu-li na houby, míjím u lesní cesty kamenný ka-
jícný kříž (je asi dva kilometry od mého domu). Chtěl bych 
vám přiblížit historii těchto křížů, kterých je v Kladsku více 
než dvacet. A jsou jedním z nejstarších náboženských sym-
bolů.

Wiele z nich, pokruszonych i wywróconych, przypomina 
bardziej przydrożny kamień, niż zabytek z XIIIw. Dlatego też 
część krzyży pokutnych ukrywa się we mgle zapomnienia. 

Mniej więcej w XIVw. na Śląsku obowiązywało prawo do-
tyczące zabójców, które mówiło, że jeżeli zbrodniarz chce 
uniknąć kary (czyli zwykle śmierci), musi spełnić kilka określo-
nych uczynków: 

- opłacić pogrzeb zmarłego
- pokryć koszty przewodu sądowego 
- utrzymywać rodzinę ofiary
- przekazać określoną kwotę na kościół i odbyć pielgrzymkę 

do miejsca świętego 
- własnoręcznie wystawić krzyż lub kaplicę, przy której na-

stępowało pojednanie z rodziną ofiary
Mnoho z nich poškozených a vyvrácených připomíná spíše 

přírodní kámen než pozůstatek ze XIII.století. Proto je také 
část z nich zapomenuta. Ve XIV. století se ve Slezsku užívalo 
právo týkající se zbojníků, podle kterého zbojník,  chtěl-li 
uniknout trestu (obvykle smrti),musel splnit vícero věcí:

-zaplatit pohřeb zemřelého
-pokrýt náklady soudního řízení
-živit rodinu oběti
-věnovat určitou sumu církvi a podniknout poutní cestu 

na svaté místo
-vlastnoručně postavit kříž nebo kapli, u které proběhlo 

narovnání vztahů s rodinou oběti
Być może prawa te wydają się nam trochę przestarzałe, ale 

na pewno dobrze spełniały swoje funkcje: rodzina była w sta-

nie przetrwać 
dzięki pomocy 
winowajcy. On 
sam mógł pr-
zemyśleć swój 
czyn i żałując 
zła postanowić 
poprawę. Wresz-
cie następowało 
pojednanie, któ-
re uwalniało od 
wzajemnej nienawiści.

Toto právo se nám může zdát trochu zastaralé, ale jistě 
dobře splňovalo svůj účel a rodina byla schopna přežít díky 
pomoci viníka. On sám mohl o svém činu přemýšlet a poká-
ním dospět k nápravě. Časem se právo zapomnělo, ale zvyk 
stavět kříže na místě tragických událostí zůstal. Dodnes tak 
činí rodiny pozůstalých. V Kladské kotlině najdeme řadu ta-
kových soch, křížů a kapliček. Je jich mnoho, ke každé se 
váže jiná historie a je památkou tragédie nebo radosti.Zůsta-
ly znakem, který připomíná Boha a jeho svaté. A takové je 
jejich mlčenlivé poslání: Bůh je s Tebou, cokoliv by se stalo! 

Czasem prawo karne się zmieniło, ale zwyczaj stawiania kr-
zyży w miejscu tragicznych wypadków pozostał. Do dziś rodziny 
zmarłych czczą miejsca śmierci bliskich przez umieszczanie tam 
krzyży.

W Kotlinie Kłodzkiej znajdziemy wiele figur, krzyży, a także 
kilka kapliczek. Jest ich tyle, że nie sposób opisać wszystkich. 
Każda z nich opowiada inną historię, była pamiątką tragedii 
lub radości. Dziś pozostały one znakiem przypominającym o 
Bogu i jego świętych. 

I takie jest ich milczące przesłanie: Bóg jest z Tobą, cokolwiek 
by się działo.

Piotr Łukawski
metaloprodukcja

proč zase Já???
Často jsem si dával otázku, proč zase já to musím udělat 

. Není někdo jiný? Přemýšlel jsem, jak se některým věcem 
vyhnout   anebo je oddálit . Nakonec  jsem to stejně musel 
udělat . Když jsem to provedl  rychle a dobře , měl jsem 
dobrý pocit,  který je fakt k nezaplacení. Dnes už vím , že 
ptát se -  proč zase já ? je hloupost a měl bych být nadšen , že  
právě to mám být já. Někdy je lépe  nezabývat se otázkami, 
ale skutky. 

Neberme si z toho příklad:

Tuto práci může vykonat Každý, Někdo, Kdokoliv a Ni-
kdo.

Byl jeden sbor a v něm čtyři sloužící. Jmenovali se Každý, 
Někdo, Kdokoliv a Nikdo.

Jednoho dne bylo potřeba splnit důležitý úkol a Každý si 
byl jistý, že to Někdo udělá.

Mohl to udělat Každý, ale Nikdo to neudělal.
Někdo se rozčílil, protože to přece byla práce pro Každého.
Každý si myslel, že to může udělat Kdokoliv.
Nikdo si neuvědomil, že to Každý nevykoná.
Nakonec Každý obviňoval Někoho, že Nikdo neudělal to, 

co mohl udělat Kdokoliv.

Tatai Jiří
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rozhovor s roBertem paChlem
Pan Robert Pachel pochází z Jablonného nad Orlicí, kde 

bydlel pouze první rok svého života. Poté se jeho rodina pře-
stěhovala  do Králík. Vystudoval Střední průmyslovou školu 
strojírenskou v Rychnově nad Kněžnou, obor strojírenská 
konstrukce. Je šťastně ženatý a má dvě děti.                          

1. prozraďte nám něCo ze svýCh začátků ve firmě 

Ve firmě jsem začínal jako lisař plastů před jedenácti lety. 
Po předchozích pěti letech strávených na různých místech 
republiky montáží  ocelových konstrukcí a potrubí to byla 
velká změna. Přiznám se, že jsem si neuměl představit práci 
„ve fabrice“.V té době lisovna vypadala úplně jinak, převa-
žovaly zde lisy na přímé lisování a staré, velice hlučné lisy 
CS. Ty byly díky filosofii firmy  postupem času nahrazeny 
moderními, produktivnějšími a podstatně tiššími lisy, což je 
v dnešní době nevyhnutelné a  zcela změnilo pracovní pro-
středí v lisovně. Postupem času jsem pronikl v  malé či větší 
míře  do všech profesí spojených s lisovnou, následně jsem 
pracoval na pozici směnového mistra a technologa.    

2. ve firmě praCuJete už 11 let, tak mi Jistě řeknete, Jaký 
máte názor na práCi v naší   firmě 

V závislosti na vysoce vzrůstajících požadavcích zákazníka 
postupem času  se samozřejmě mění i požadavky na jednot-
livé pracovníky uvnitř firmy. Je to nevyhnutelné pro to, aby 
se firma nejenom udržela, ale i prosadila na trhu.  

„Ty děláš v Isolitu?“ často slýchávám.
„Ano,“ odpovídám.
„Tak tam já  bych nešel, tam je to moc přísný. To raději 

budu dělat za méně peněz a v klidu,“ namítá. 
„Já však raději chodím do firmy, kde jsou sice situací vyža-

dované vyšší nároky na pracovníky, ale kde si vydělám sluš-
né peníze pro zajištění rodiny,“  ukončuji rozhovor na toto 
téma.

Ono to, jak dříve či později pozná každá soukromá firma, 
ani jinak nejde.

3. v nedávné doBě Jste změnil svoJi praCovní poziCi, Je to 
pro vás velká změna? 

Je to podstatná změna, přešel jsem do oboru stavebnictví, 
ve kterém jsem měl jen velice malé znalosti. Nicméně práce 
mě baví, přicházím k častějším stykům se zákazníkem  a člo-
věk se musí přizpůsobit a pracovat na plný plyn na jakékoliv 
pozici. Důležité a velice vstřícné od firmy  vůči zaměstnan-
cům  je, že firma umožnila rozběhnout projekt Tančící slon a 
vynaložila  nemalé prostředky na provádění těchto externích 
prací. Získala tím další zakázky a upřednostnila tím mož-
nost pracovat v jiném odvětví, než se doposud zabývala, před 
propouštěním pracovních sil v důsledku všeobecné recese v 
průmyslu. A je na nás, abychom to firmě vrátili.

4. můžete nám prozradit, Co patří mezi vaše  záJmy a ko-
níčky?

Krásná okolní pohoří v okolí Králík přímo vybízejí k pě-
ším túrám nebo projížďkám na kole. Rád jezdím na horském 
kole, v zimě jsem nejraději s rodinou na sjezdovce. 

Jinak rád sportuji, občas si vyjedeme s kamarády na ryby. 

5.) Co Byste Chtěl vzkázat čtenářům našeho oBčasní-
ku?

Buďme rádi, že tato firma existuje, važme si práce v ní. 
Mí spolupracovníci, kteří dojíždějí za prací stejně jako já z 
oblasti Králicka, jistě vědí, jaké je to v dnešní době sehnat 
dobrou práci.

Na závěr mě napadá heslo, které jsem si přečetl při návště-
vě Podorlického vzdělávacího centra v Dobrušce a které v 
sobě mnohé skrývá:

KDO NECHCE, HLEDÁ DŮVOD.
KDO CHCE, HLEDÁ ZPŮSOB.

Panu Pachelovi děkuji za příjemný rozhovor a přeji mnoho 
úspěchů, a to nejen těch pracovních…

Lucka
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setkání s eduardem faltusem
Jedno pěkné páteční dopoledne jsem se sešla s panem Edu-

ardem Faltusem, aby mi pověděl něco o sobě, svých pracov-
ních zkušenostech a o Nadačním fondu nadaných.

Tento sympatický pán  se narodil 3. 9. 1939 v Jablonném 
– tři  hodiny předtím,  než Anglie vypověděla válku Němec-
ku. Má dva bratry. Jeho otec pracoval jako pilníkář a matka 
byla úřednicí na obecním úřadě. Bohužel 
pouze do roku 1948, poté musela vzhle-
dem ke svým postojům k novému režimu 
své místo opustit a dále pracovat pouze 
manuálně -  také mnoho let až do důcho-
du v lisovně n.p. Isolit.

Pan Faltus vystudoval Lesnickou tech-
nickou školu v Písku. Po maturitě v roce 
1958 směřoval na fakultu lesního inženýr-
ství v Brně. „Díky“ jablonským komunis-
tům však měl studium na vysokých ško-
lách zakázáno. Nastoupil do Ústavu pro 
hospodářskou úpravu lesů na Hluboké.Po 
třech letech se vrátil do Jablonného a na-
stoupil jako technik na polesí Těchonín. 
Po roce 1968 byl pro své postoje k sovět-
ské okupaci přeložen na polesí Mladkov a později na polesí 
Helvíkovice. V roce 1970 mu nové vedení Lesního závodu v 
Žamberku nabídlo místo inspektora.Tuto funkci vykonával 
až do roku 1978, kdy bylo toto ředitelství zrušeno. 

Dostal nabídku na místo vedoucího lesní a dřevařské výro-
by v nově vznikajícím zemědělském sdružení SRV se sídlem 
v Jablonném, které však  po čtyřech  letech zaniklo. Tuto 
činnost pak vykonával pro nově sloučené JZD Vítkovice se 
sídlem v Nekoři.

V roce 1990 se s dalšími nadšenci zapojil do činnosti Ob-
čanského fóra. V prvních svobodných volbách byl zvolen 
do zastupitelstva, které ho následně jmenovalo tajemníkem 
městského úřadu. Z této funkce po dvanácti  letech ode-
šel do penze. To  je úctyhodná  doba a jistě za ním zůstala  
spousta velmi dobře odvedené práce.

Abych s panem Faltusem nemluvila pouze o práci, rozpo-
vídali jsme se i o jeho rodině a zájmech. Pan Eduard Faltus 
je 43 let ženat s paní Milenou. Mají spolu dvě děti a radují 
se ze čtyř  vnoučat. 

Mezi jeho největší zájmy patří rybařina. Od roku 1964 je 
v rybářském spolku v Jablonném a až do roku 2008 pracoval  
ve výboru a plnil funkci účetního. Nejraději chytá ryby na 
Orlici, je to, jak se říká po rybářsku, pstruhař  a muškař. Ne-
mohu také zapomenout na jeho zálibu v cestování. Navštívil 
už spoustu zemí blízkých i vzdálených. Mezi další záliby pat-
ří turistika a v neposlední řadě četba. Oblíbeným autorem je 
Erich Maria Remarque, Simonov a další .

Pan Eduard Faltus také od roku 1995 pracuje v Nadačním 
fondu nadaných.Tak jsem neváhala a zeptala se ho na vznik a 
fungování této nadace. Panu Faltusovi se najednou vykouzlil 
úsměv na tváři a s nadšením mi začal vše vyprávět.

Na počátku všeho byl privatizační projekt Ing. Štěpánka 
a jeho partnerů, ve kterém mimo jiné byla i klauzule, že 

když získají národní podnik Isolit, věnují městu Jablonné 
po dobu pěti let vždy 1% z daňového základu. Rada města 
přijala tento závazek s potěšením a rozhodovala, že tyto pe-
níze věnuje na sport či kulturu. Přišel však Ing. Štěpánek s 
návrhem, aby se založila Nadace nadaných a tyto finanční 
prostředky byly použity na podporu studentů z Jablonného 

a spádových obcí, kteří  pocházejí z rodin 
finančně slabších. Městská rada po malém 
váhání nakonec tento návrh přijala a 15. 
července 1995 byla podepsána starostou 
města a ředitelem závodu zřizovací listina 
nadace. Byl vypracován statut nadace s 
tím, že řídícím orgánem je

6 členná správní rada, složená z ředitele 
závodu, starosty města (ať je to kdokoliv) 
a čtyř členů – 2 ze závodu a 2 z úřadu. Pan 
Faltus byl také jmenován a dobrovolně si 
vzal na svá bedra administrativu, o kterou 
se stará doposud. Vždy mu byly při ruce 
sekretářky, teď je to paní Lenka Kaplano-
vá.

Statut nadace byl několikrát pozměněn. 
V roce 1998 na základě nového zákona byla Nadace přejme-
nována na Nadační fond nadaných a rozšířil se také statut ve 
prospěch humanitárních a obecně prospěšných záležitostí. 

15. července tohoto roku to bude 14 let, co Nadační fond 
nadaných přispívá potřebným. Z počáteční pětileté povin-
nosti se ze strany Isolitu-Bravo stala cílevědomá dobrovolná 
humanitární činnost. Za toto uplynulé období bylo vypla-
ceno cca 14 mil. Kč ,  z toho studentům cca 2 mil. Kč jako 
nenávratný nadační příspěvek, 700 tis. Kč jako bezúročné 
půjčky splatné do 5 let po ukončení studia. 1, 1mil. Kč bylo 
vyplaceno rodinám Pardubického kraje, které mají imobilní 
děti a pro jejich život a případné vzdělávání potřebují osobní 
asistentky. Zbývajících 10 mil. Kč bylo vyplaceno zejména 
na humanitární záležitosti, tj. podporu ústavům pro tělesně 
či mentálně postižené děti i dospělé, na podporu výstavby 
bydlení pro lehce retardované osoby, nákup invalidních vo-
zíků či příspěvky na nákup auta pro vozíčkáře. Pro značný 
počet žádostí se nadační příspěvky pro jednu osobu či orga-
nizaci pohybují od 

5 do 50 tis. Kč. Podstatně menší část z oněch 10 mil. Kč je 
věnována na obecně prospěšné 

činnosti,  např. sport, ZŠ či MŠ na jejich mimořádné ak-
tivity apod.

Město Nadačnímu fondu nadaných přispívá symbolický-
mi 50 tis. Kč a nese náklady s administrativou.

19. června 2009 měl Nadační fond nadaných 50. pracovní 
zasedání.

Panu Eduardu  Faltusovi moc děkuji za příjemné setkání 
a přeji mnoho sil a hodně zdraví, aby si mohl splnit nejen své 

cestovatelské sny.

Lucka



15

Občasník - 2/2009

motÚčko a Já aneB postup vývoJe kolečka z mého pohledu
Jak vůbec vznikl projekt Motúčko? Musím přiznat, že u zro-
zení samotné myšlenky na motorizované kolečko alias „Mo-
túčko“ jsem ještě nebyl (užíval jsem si zasloužené volno po 
právě dokončené škole). Údajně ale tato myšlenka vznikla 
z hlavy pana ředitele Ing. Štěpánka pohledem na  zedníky 
lopotící se při tlačení plně naloženého kolečka. Dnes se mo-
torizuje skoro vše!! Od šroubováků až po bicykly. Tak proč 
to nezkusit i s kolečkem?? A tak vznikl 
nápad motorizovaného tůčka – zkrá-
ceně Motůčka…
Pro někoho nejdříve spíše úsměvný a 
bláznivý nápad, ale díky neúnavnému 
tlačení, postrkování a hlavně dobrými 
tipy kolektivu, zabývajícího se vývo-
jem Motůčka, je dnes tento projekt 
realizovaný a má dokonce i pozitivní 
ohlasy.
Ale teď bych se rád vrátil zpět a v ně-
kolika následujících řádcích se s vámi 
podělil o  průběh celého projektu.
Jak jsem již výše zmiňoval, u počáteč-
ního zrodu myšlenky motorizovaného 
kolečka jsem ještě nebyl. Vše pro mě 
začalo asi po 14 dnech od nástupu do 
firmy IB a odchodem kolegy zabývají-
cího se vývojem. Popravdě, čekal jsem 
nějaký delší čas pro nástupní praxi, 
poznání lidí, problémů a celé koncepce firmy, ale hned první 
úkol byl správně spočítat a navrhnout planetovou převodov-
ku, a to nejen z hlediska rozměrů a použitých materiálů, ale 
také s ohledem na různé vůle, středění a hlavně celé správné 
koncepční uspořádání. Nikdy jsem toto nedělal, tak to pro 
mě byl celkem šok. K tomu se přidalo i navržení způsobu 
samotného ovládání Motůčka a bylo o dostatek práce posta-
ráno. Co se týče ovládání, začalo se  na „inteligentních“ ovlá-
dacích prvcích, které měly samy poznat a přizpůsobit směr 
a rychlost jízdy. Což o to, myšlenka to byla určitě zajímavá, 
ale nakonec se od ní upustilo hlavně pro jejich náročnost, 
citlivost a hlavně nespolehlivost v drsných podmínkách „špi-
navého“ stavebnictví. Takže přes všelijaké spínače a posuvné 
mechanismy byl nakonec zvolen otočný princip spínání po-
jezdu, jako je například plyn u motocyklu.
Tak to  už bychom měli převodovku i ovládání. Motory se 
podařilo sehnat jak tuzemské (ATAS), tak i čínské výroby 
(nebojte, jsou kvalitní). Tím byl základ kolečka na světě. 
Kupodivu vše dokonce i fungovalo a po několika různých 
testováních a odježděných hodinách jsem začínal i věřit, že 
nápad Motůčka nebyl až tak špatný a určitě může být i uži-
tečný. Byli tu samozřejmě i jedinci, kteří  se nám smáli dál, 
ale na druhou stranu kdo si Motúčko vyzkoušel,  hned změ-
nil názor a přiklonil se na stranu zastánců tohoto projektu. 
Takže první varianty Motůčka byly na světě a s nimi i první 
příznivci. 
Co se týče konstrukce,  motor byl pevně spojen s převodov-
kou a ta s pojezdovým kolem. Jak bylo zmiňováno,  vše fun-

govalo správně, jen při jízdě bez motorové pomoci  (pouze 
tlačením) vznikal velmi nepříjemný odpor daný nechtěným 
roztáčením celé převodovky a motoru. Tomu šlo zabránit 
pouze vložením nějaké spojky, nejlépe automaticky spína-
cí. Tím vznikl nápad a potřeba volnoběžné spojky. Problém 
nebyl jen v otázce, jaký druh se použije, ale hlavně místo 
umístění volnoběžky. A tato kombinace se pro mě taky má-

lem stala smrtelnou. Dlouho jsme 
si s tím lámali hlavu. Následovala 
spousta nocí jen o Motůčku, vol-
noběžce a dalších věcech s tím 
spojených. Často z nás vypadla i 
spousta nápadů a možných řešení, 
ale většinou se v praxi potvrdilo, že 
ne všechna teorie  správně funguje, 
případně že funguje jen za určitých 
podmínek, kterými byly hlavně 
přesnost výroby, montáže a správ-
nost nastavení. Ale to už jsme byli 
někde na úrovni jemné mechaniky 
pro švýcarské hodinky a ne u koleč-
ka určeného do stavebnictví. Takže 
zpět, znovu a lépe. To bylo heslo, 
které jsme často slýchávali…
Nicméně v současné době máme 
výrobek schopný plnit svou funkci. 
Motor funguje, převodovka se točí 

a již funkční volnoběžku jsme doplnili i možností jejího za-
blokování, což umožňuje dobíjení baterie a při jízdě z  kopce 
příjemně přibrzďuje rozjeté, i plně naložené Motúčko. 
Myslím, že za celý tým pracující na tomto projektu mohu 
říci, že jsme si užili spoustu trápení, stresu a někdy i be-
zesných nocí, ale na druhou stranu i drobných úspěchů, 
poznání nových technologií, principů a věcí.Já osobně jsem 
hrdý na to, že se nám projekt Motúčko podařilo úspěšně 
dokončit. Teď už je jen na obchodnících, jak dokáží tento 
výrobek prodat a kdy se nám začnou investované finance 
vracet pomalu zpět.
Asi vás všechny zajímá především cena Motůčka. Tak ta by 
se měla v maloobchodě pohybovat někde kolem 10.000Kč,- 
později asi 12.000Kč,-. Někomu to přijde možná málo a ně-
komu možná moc. Ale zvažte sami, třeba sjezdové lyže stojí 
taky kolem 10.000Kč,- a co na tom je. Pro laika taky jen kus 
dřeva nebo plastu s vázáním. A kolik lidí si koupí nové lyže? 
A kolikrát na nich vyrazí na svah? …
Jelikož je Motúčko nový výrobek, provádí se různé zkoušky a 
testování. Přemýšlíte o koupi Motůčka pro vlastní potřebu? 
Chtěli byste si ho vyzkoušet? Neváhejte a v rámci testování 
si ZDARMA Motúčko půjčte domů. Cenou pro nás budou 
jen informace o vaší spokojenosti, případně nápady a ná-
vrhy na jakékoliv zlepšení. Pro podrobnosti ohledně zapůj-
čení kontaktujte mě (klapka 632) nebo pana Jiřího Duška 
(klapka 314). Budeme rádi, když se mezi příznivce Motůčka 
přidáte i vy! Kdo nevyzkouší, neuvěří!!!
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Na závěr pár technických informací:
Použitý motor: Dong-Chang;12V; podle zátěže 250-400W; 2000ot/min
Akumulátor: Panasonic; 12V; 22Ah, gelový, 450 aktivních nabíjecích cyklů, doba plného nabití 4 hodiny 
( použitý akumulátor je svými parametry o dvě třídy lepší než  běžné autobaterie)
Pojezdová rychlost: 3,3 - 4,5km/hod
Hmotnost: 30kg, klopný moment ale prakticky stejný jako u běžného kolečka, neboť maximum hmot-
nosti je soustředěno v ose otáčení
Nosnost: 150 kg 
Stoupavost v terénu s maximální zátěží: 35°
Maximální svislá překážka: 12 cm (to je více než dvojnásobek toho, co zvládne obyčejné túčko. Důvodem je, že kolo Motúčka 

je poháněné, zatímco túčka strkané)

Doba práce mezi nabitími: při trvale se opakujícím charakteru práce naložit/vézt/vyklopit 60 kg  3-4 
hodiny
Práce na jedno nabití na jeden zátah: 4 km jízdy s užitečnou zátěží 50 kg do kopce se stoupáním 5%
Účinnost rekuperace: prodloužení doby mezi nabitími o 20%

Ing. Michal Fišer - Konstrukce D2

odpolední test kolečka z pohledu Běžného BudouCího uživatele
Díky svolení p.Duš- ka jsem si na dva 

dny zapůjčil elektric- ké motokolečko v 
poslední vývojové ver- zi s volnoběžkou. 
V následujících řád- cích bych rád shrnul 
přednosti a nedostat- ky. Kolečko jsem 
používal na své malé svažité zahradě,kde 
jsou meze až o sklonu 40stupňů. Hodno-
ceno pohledem obyčej- ného člověka-chalu-
páře.

Za hlavní přednosti považuji:
1) vysoký výkon motoru(dokáže bez problémů vyjet se zatížením cca75kg do svahu cca 40stupňů)
2) celková robusnost konstrukce-rám,korbička
3) šípový vzorek kola-vinikající záběr v travnatém,hlinitém a současně svažitém terénu
4) jednoduché nabíjení-překvapivě dobrá výdrž baterie na jedno nabití(vzhledem k podanému výkonu)

Nedostatky:
1)náboj je velice blízko rámu-spadne-li do mezery trošku hlíny,ihned dře
2)upevnění baterie je nedostatečné-baterie vyskakuje z úchytu
3)volnoběžka občas vyskakuje z polohy zapnuto-ve svažitém terénu je výborný účinek 
brždění motorem-s nákladem sjedete tam,kde byste bez brždění normálně nesjeli.

Závěr:
Jako uživatel kolečko musím i přes některé prozatímní nedostatky pochválit.Z mého pohle-

du(použití ve svahu)vidím jako velký nedostatek vyskakování volnoběžky. Za potencionálně 
největší cílovou skupinu zákazníků považuji po mé zkušenosti právě lidi,kteří budou jezdit v 
horším terénu.Jako největší problém umístění výrobku na trh považuji cenu.Ke koupi bych se 
rozhodl pouze v případě,že bych kolečko trvale využíval,např.jako majitel malé stavební firmy 
nebo živnostník. Jako soukromá osoba s občasným využitím kolem vlastního domu považuji 
tuto investici za příliš velkou(avizovaná předpokládaná cena kolem 10.000,-kč).

Děkuji za zapůjčení a věřím,že moje poznatky přispěly k vývoji,v krátké době se nedostatky
podaří odstanit a kolečko se začne úspěšně vyrábět.

Libor Mařík
(červen 2009)
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názory spolupraCovníků, kteří měli motůčko zapůJčené:
Při práci s Motůčkem se nejvíc projeví to proč bylo vyvynuto - je to tahoun.
Při jízdě do svahu s nákladem není třeba strkat, ba co víc, tam kde by člověk pracně klopýtal je možno se o něj přidržet.

Druhý efekt - při jízdě ze svahu s nákladem je možno brzdit motorem.
Není to jako zařazená jednička, nebo dvojka, je to asi jako trojka, ale ulehčí to.
Navíc se energie ukládá zpět do akumulátoru, což není taky k zahození.

Dušek Jiří
Mertolog

Zná to asi každý - naložím si víc něž uvezu. S tímto Motůčkem si mohu 
naložit, jakýkoliv náklad, v jakémkoliv množství a vyjedu kterýkoliv kopec 
nebo stráň.  U tohoto Motůčka, narozdíl od bežného kolečka, nehrozí že se po 
dvou metrech musím zastavit a ubírat náklad. Nebo naopak při jízdě z kopce 
nemusím mít obavy, že mě kolečko potahá. Motučko z kopce bezpečně brzdí. 
Velmi jsem ho ocenil při vození špalků v lese mezi stromy, kam jsem se s 
jinou mechanizací nedostal.

Fogl Lukáš
Pracovník kontroly jakosti

Měl jsem možnost vyzkoušet Motůčko dokonce dvakrát a po každé s jiným ovládáním.
Nejdříve jsem využíval spínání otočnou rukojetí, což bylo zcela vyhovující, až na nízké drážkování, po kterém se smekaly 
rukavice (ale co vím, tak teď už je to nahrazeno hrubším a prý OK). V druhé verzi jsem používal ovládání mačkáním spínače 
a musím říci, že to nebylo ono. Překážel při vyklábění motůčka a po čase užívání mě taky bolel už ukazováček, kterým jsem 
spínač mačkal.

Jináč jsem byl s Motůčkem velmi spokojen a překvapilo mě, jaký kopec zvládl. Vozil jsem hnůj do asi 45° kopce po namrzlé 
trávě a bez motorové pomoci bych to s takto naloženým kolečkem určitě nevyjel. Pouze mi chyběla volnoběžka (v současné 
době už je na Motůčkách osazena), ale na druhou stranu musím uznat, že brždění motorem z kopce bylo velmi příjemné. 
Též rychlost se mi zdála pomalá, ale ta už je také prý vyšší. Jezdil s tím i syn (12let) a zvládl to bez problémů. Pouze, jelikož je 
nižšího vzrůstu, tak občas škrtal stojinami o zem. Zkoušel jsem i kolečko v lese, ale pro toto použití bych zvolil jinačí korbu. 
Co se týče ovládání a údržby,tak velmi jednoduché. Stačilo ostříknout hadicí.Už se těším, až zas vyzkouším novou variantu.

Dušek Bohumil
Nástrojař
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tip na výlet

turnaJ v malé kopané

Nastává čas prázdnin a dovolených, jednodenních i del-
ších výletů. Rozhodujeme se, kam a na co bychom se mohli 
podívat.

Podívejte se do Polska z vrcholu Králického Sněžníku. Na 
vrchol nevede lanovka ani asfaltová silnice, takže 13 kilomet-
rovou trasu mu-síte zdolat pomocí vlastních sil. Na vrchol se 
můžete vydat po modré značce ze Starého Města pod Sněžní-
kem, která vede přes historickou hornickou osadu Stříbrnice 
a která se později napojuje na červeně zna-čenou hřebeno-
vou cestu kolem Adélina pramene až do sedla pod Králic-
kým Sněžníkem.Odměna za výstup na vás čeká již před jeho 
vrcholem. Tam se můžete napít z průzračné studánky, která 
je zároveň pramenem řeky Moravy. Ten jako by pomyslně 
hlídala socha Slůněte, která je symbolem Králického Sněžní-
ku. Naleznete ji asi 400 m od pramene Moravy.

Rozhlédnete-li se z náhorní plošiny na vrcholu, spatříte 
další vrcholky masivu Králického Sněžníku -  Malý Sněž-
ník, Podbělku či Klepý, na jehož jižním svahu se protínají 
rozvodnice:

Baltské moře (pramen Kladské Nisy)
Černé moře (pramen Moravy)
Severní moře (pramen Tiché Orlice)

Králický Sněžník tvoří hranici mezi Českou republikou a 
Polskem.Z jeho vrcholu se tedy můžete pokochat pohledy 
nejen na české masivy Hrubého Jeseníku a Orlické hory, ale 
i na  Kladskou kotlinu, která leží na polské straně. Ještě lepší 
výhled nabídne nová dřevěná rozhledna, která má být ote-

Dne 20.06.09 se fotbalový tým Response klubu Isolit – 
Bravo spolu s dalšími pěti týmy z okolí zúčastnil turnaje v 
malé kopané v Prostřední Lipce. 

Zúčastnili  jsme se už popáté  za sebou a v loňskem roce 
jsme se umístili na druhém místě. Tento rok jsme chtěli zís-
kat první místo a s tím i putovní pohár.

V prvním zápase jsme se utkali s týmem juniorů z Horní 
Lipky. Zápas  probíhal v náš prospěch bez jakýchkoliv pro-
blémů a utkání jsme vyhráli 6:1. 

Další utkání bylo s týmem Orange, který předtím porazil 
tým Hasičů Prostřední Lipka 6:1. Zápas  začal první bran-
kou do naší sítě a po první polovině byl stav 1:1. Utkání se 
nám povedlo obrátit  v naše vítězství 2:1. 

Další střetnutí  bylo pro nás rozhodující, protože jsme se 
utkali s týmem Horní Lipky, který už podruhé po sobě ob-
hajoval vítězství v tomto turnaji. V případě třetí výhry by 
mu putovní pohár už zůstal natrvalo. Vzhledem k tomu 
jsme nastoupili do utkání s taktikou jisté obrany a rychlých 
protiútoků. Horní Lipka spoléhala na aktivní hráče fotbalu. 
Obrana obou týmů se jevila jako nerozbitná, protože prv-
ní polovina skončila nerozhodně 0:0. V druhé polovině se 
prosadil náš vietnamský spoluhráč. Prošel obranou Horní 
Lipky, umístil míč k tyči a otevřel skóre na 1:0 pro Isolit 

vřena  na vrcholu Klepý v červnu. Dále je možné využít hra-
niční přechod v Dolní Lipce a navštívit i polskou část masivu 
s velkolepou Medvědí jeskyní a vodopádem v Miedzigorce.

Výstup podle popisované cesty prověří vaši fyzickou zdat-
nost a obohatí vás o pěkné zážitky.

Menclová Hana 
servis

- Bravo. Tým hned začal hrát od obrany a snažil se udržet 
skóre. Horní Lipka šla dopředu a začala otevírat obranu. Vý-
sledkem bylo, že obránce Horní Lipky ztratil míč u vlastní 
brány a hráči týmu Isolit - Bravo využili šance pro zvýšení 
skóre na 2:0.  

Do jedné minuty rozhodčí dal šanci Horní Lipce, aby se 
dostala zpět do hry tím, že dá penaltu do brány týmu Isolit-
Bravo, ale brankář ji zachránil. Tři minuty do konce utkání 
viděl hráč 

Isolit-Bravo, že brankář Horní Lipky je příliš daleko od 
brány , a kopl na bránu z vlastní půlky hřiště. Tak dal nej-
krásnější gól turnaje.!!! Konečným výsledkem byla nečekána 
porážka favoritů Horní Lipky od týmu Isolit - Bravo 3:0. 
Tímto vítězstvím náš tým získal první místo v turnaji a pu-
tovní pohár. 

V posledním zápase proti týmu Hasiči nebylo nic, co by 
mohlo být rozhodující  pro tým 

Isolit - Bravo. Proto začal pomalu a hned byl za to potres-
tán tím, že dostal gól. Trenér  Slavomír Suvák hned na to 
zareagoval vystřídáním  všech hráčů na poli. Poté tým začal 
vytvářet šance znova. V druhé polovině utkání Isolit - Bravo 
vyrovnal skóre na 1:1. 

Po skončení druhé poloviny 1:1 se kopaly penalty pro roz-
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hodnutí vítěze tohoto zápasu. Tým Isolit - Bravo ještě jed-
nou dokázal, že je dnes nejlepším, a vyhrál!!!

Tým Response klubu Isolit - Bravo:
1. Hai
2. Slavomir Suvak
3. Cuong
4. Konrad Pagowski
5. Michal Kiefer
6. Hoang
7. Jacek Zarowny
8. Shukhrat Saidov

Mgr. Shukhrat Saidov

T R É N I N K
DEN OBJEM   TR (v km) INTENZITA   TR (v %) METODA

PO 5 50-60 TF max rovnoměrný běh

ST 6 60 TF max rovnoměrný běh

PÁ 6 60 TF max rovnoměrný běh

NE 6 - 8 60 TF max rovnoměrný běh

ÚT 8 60 TF max rovnoměrný běh

ČT 8 60 - 70 TF max rovnoměrný běh

SO 6 70 TF max mírné střídání intenzity

NE 8 - 10 60 TF max rovnoměrný běh

ÚT 6 - 8 60 - 70 TF max rovnoměrný běh

ST 6 - 8 60 - 70 TF max mírné střídání

PÁ 6 - 7 70 TF max mírné střídání

SO 7 60 TF max rovnoměrný běh

PO 8 -10 70 TF max mírné střídání

ST 8 60 TF max mírné střídání

PÁ 7 70-80TF max rovnoměrný běh

NE 10 - 12 60 TF max rovnoměrný běh bez střídání

Běh - udržování kondiCe
Vážení spoluobčané, 
držím slib z minulého čísla Občasníku. Budeme pokračovat v trénování. Teď již s plánem pro mírně pokročilé – udržování 

kondice. 

Při tomto běhu se váš organismus zatíží už více, postupně se budou zvyšovat  jeho jednotlivé funkční parametry, rozvinou 
se silové schopnosti dolních končetin a zefektivní se zapojení energetických systémů těla. Díky několikatýdennímu tréninku 
vám dlouhodobější běh nebude činit žádné problémy. Nebudete mít nepříjemné pocity či trpět únavou. Během prvních pěti 
minut běhu by se vaše tepová frekvence měla pohybovat na hranici 6O% maxima a postupně by měla vzrůst na 70%. Běhejte 
půl hodiny až hodinu- rozhodující jsou vaše pocity a vlastní úvaha.

Příště budeme pokračovat. Přeji mnoho zdaru, pevné vůle a chuti. S přáním všeho dobrého firmě Isolit-Bravo Jablonné nad 
Orlicí  přeje Atletický Běžecký Klub - BRAVO

Vojmír Dobšíček
Předseda a trenér
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žluté neBezpečí
„Píseň Neznámého vojína“ od Karla Kryla začíná s slovy: 

„Zpráva z tisku:”  
Já jsem zvolil pro začátek tohoto článku skoro stejný za-

čátek. Článek samotný nemá s tímto vynikajícím básníkem 
a písničkářem nic společného, pouze jsem si na něho vzpo-
mněl, když jsem přemýšlel, jak začít.

zprávy z tisku:

Bohatá Čína dobývá krizí oslabený svět
Čína, ještě před čtvrt stoletím z globálního pohledu nepří-

liš významná ekonomika, nyní využívá hluboké finanční a 
hospodářské krize a investuje své miliardové rezervy do osla-
bených firem ve všech koutech světa. Peking otevřel úvěrové 
linky desítkám vlád a jeho vliv na globální ekonomiku i svě-
tové politické dění proto rychle roste.

Dva bilióny dolarů v záloze
Čínské devizové rezervy jsou největší na světě a rostou i v 

krizi díky přílivu zahraničních investic a přebytku obchodní 
bilance. V prvním čtvrtletí se zvýšily o 7,7 miliardy na 1,95 
biliónu dolarů (zhruba 38 biliónů Kč). Navíc Čína má v 
rezervách také asi 1054 tun zlata.

Od roku 2002, kdy vláda v Pekingu vyhlásila politiku 
hospodářské expanze, již čínské firmy uskutečnily stovky 
významných fúzí a akvizic hlavně v oblastech energetiky, 
finančnictví a telekomunikací. Například čínská společnost 
Lenovo koupila v roce 2005 výrobu osobních počítačů od 
IBM za 1,25 miliardy dolarů. Předloni pak Číňané vložili 
miliardy dolarů do americké investiční banky Morgan Stan-
ley 

Současná finanční a hospodářská krize pak tuto expanzi 
jen uspíšila. Největší americká automobilka General Mo-
tors, která vyhlásila bankrot, prodá svou legendární značku 
Hummer čínské firmě Sichuan Tengzhong Heavy Industrial 
Machinery. 

V únoru čínská státní firma Minmetals kou-
pila v přepočtu za 39 miliard korun zadluženou 
australskou těžební společnost Oz Minerals. Ta je 
druhým největším producentem zinku na světě a 
vlastní rovněž doly na zlato, měď a nikl. 

Energetická společnost China National Petro-
leum Corporation na začátku června nahradila 
francouzský Total v íránském projektu těžby 
zemního plynu. S Ruskem Peking nedávno po-
depsal  dohodu o zásobování Číny ruskou ropou. 
Za to ruským ropným společnostem půjčí cel-
kem 25 miliard dolarů (asi 480 miliard Kč)..

Peking nakupuje rovněž většinu amerických 
vládních dluhopisů. Pozice Spojených států kvůli 
krizi značně oslabila a podle řady světových ana-
lytiků se Čína svým vlivem na světovou ekono-
miku a politiku již brzy USA vyrovná. 

Čína drtí dolar, volá po jeho sesazení jako světové měny
Čínská centrální banka opět volá po sesazení amerického 

dolaru z postu hlavní rezervní měny světa. Ve zprávě Čínské 
lidové banky stojí, že toto místo by měla obsadit jiná hlavní 
měna. 

Nejsem ekonom, ani si na něj nechci hrát. Každý z nás ale 
ví následující : „Když mám peníze, můžu si to koupit, když 
je nemám, tak si to koupit nemůžu. Ledaže, bych si půjčil, 
ale to pak musím zaplatit mnohem více, než to doopravdy 
stojí, protože platím ještě úroky ( bance, známému a nebo 
firmě, která se půjčováním peněz živí). A pokud přestanu 
splácet, tak mně vezmou to, čím ručím. Tzn.. televizi, auto, 
barák,.....“  Jednoduché, rozumím tomu. 

Stejné tomu je i s hospodařením státu – pokud na to má, 
může si to dovolit, pokud ne, tak si to dovolit nemůže a 
nebo si půjčí ( vystaví státní dluhopisy, apod. ). Dluh ČR 
a mnoha dalších států ( včetně USA )  neustále roste, státy 
to řeší půjčkami. A jak to všechno jednou skončí?  Podobně 
jako u člověka, který nesplácí půjčky. Ještě chvíli se to bude 
„vytloukat“  dalšími půjčkami a nakonec se bude muset 
vzdát svého majetku. Přijdou Ti, kteří  půjčili, a vezmou si, 
na co mají nárok. 

Pokud vezmeme v úvahu výše uvedené zprávy z tisku, tak 
naše planeta může ve 22. století ( a možná i dříve ) vypadat 
tak, jak píše Vlastimil Podracký ve své knížce „Žluté nebez-
pečí“ (doporučuji Vám k přečtení ), kdy roli světové velmoci 
a četníka převezme po Spojených státech právě Čína a Evro-
pa včetně ČR se stane jednou z čínských provincií. 

V žádném případě nechci výše uvedeným strašit, pouze re-
kapituluji to, čeho jsme každý den svědky, ale připadá mi, že 
si to nechceme nějak uvědomit.

Petr Bodlák
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zavádíme „Bezpečný podnik“

společenská ruBrika iB

Po úspěšném zavedení systému jakosti ISO 
9001, systému EMS ISO 14001, systému bez-
pečnosti práce  OHSAS 18001, zaměřených na  
výrobní procesy, byly tyto systémy zavedeny i 
na oblast stavební činnosti prezentované v naší 
firmě jako „Tančící slon - Stavební řemesla“. 
Tato skutečnost umožňuje  firmě ucházet 
se v budoucnu o zakázky, jako například 
zateplení  škol, státní zakázky a podob-
ně. 

Dále vedení firmy rozhodlo, že získáme 
i označení „Bezpečný podnik“. Při zavádění 
„Bezpečného podniku“ můžeme navázat na 
již získané certifikáty, ale zavedení má něko-
lik odlišností. Označení „Bezpečný podnik“ 
neuděluje Elektrozkušební  ústav (EZU), jak 
tomu bylo v minulosti, ale Oblastní inspekto-
rát práce. Systém je více zaměřen na praktic- k o u 
stránku bezpečnosti práce. Ověření fungování systému bu-
dou v naší firmě provádět dva měsíce inspektoři Oblastního 
inspektorátu práce. Pravidla  pro splnění  podmínek jsou 

Významné životní jubileum 50 let v 1. pololetí roku 
2009 oslavili:

Menclová Hana - Servisní středisko
Petránek Milan - Nástrojárna

Štěpánková Milada - Firemní prodejna

Srdečně blahopřejeme!

Významné pracovní výročí 25 let v IB v 1. pololetí roku 
2009 oslavili:

Doležal Bohumil - Nástrojárna
Pouk Václav - Nástrojárna

43 let práce v podniku oslavil pan Arnošt Macháček 
starší

Děkujeme za odvedenou práci!

daleko náročnější než u systémů ISO. Zatím-
co  při udělení systému ISO mohou existovat 
neshody, v systému „Bezpečný podnik“ musí 
být všechny závady odstraněny. Prověrka naší 
firmy inspektory  Oblastního inspektorá-
tu bude probíhat od 30.6. do 15.8. K 15.8. 
musí být všechny zjištěné závady odstraněny. 

Za splnění požadavků na bezpečnost a od-
stranění případných závad odpovídají 

především mistři a vedoucí na jednotli-
vých provozech. 

Po získání označení „Bezpečný podnik“ 
bude v naší firmě obdobně jako u systémů 
ISO probíhat každoročně ověření funkce sys-
tému Oblastním inspektorátem práce.

Zavedení „Bezpečného podniku“  zvýší  
úroveň bezpečnosti práce a podmínek na pra-

covištích a povede k snížení počtu pracovních úrazů a 
skoronehod v naší firmě.

Rubeš Josef

Narození dětí spolupracovníků v 1.pololetí 2009:

Koziarzewska Renata - dcera Lena Marcelina
Mazur Barbara - syn Szymon Michal
Plaskonka Sebastian - dcera Zuzana
Kruk Sylwia - syn Piotr Krzysztof

Valová Anna - dcera Nikola
Puzio Magdalena - syn Damian Adam

Hýblová Alena - syn Tomáš
Zolnierz Dorota - syn Karol

Majvaldová Eliška - dcera Adéla
Hanzlíčková Monika - dcera Karolína
Hajduk Agnieszka - syn Netan Maciej
Pytlowany Adam - syn Adam Dominik

Anderlová Lucie - dcera Klára
Kulhavý René - syn Ondřej

Ing.Suvák Slavomír - dcera Eliška
Bc. Bartik Marian - syn Jan

Zahradník Oldřich - syn Daniel
Ing. Rašková Jana - dcera Tereza

Ing. Pešková Michaela - dcera Klára

Přejeme hodně zdraví a rodinné pohody!

Zpráva : 
Dne 1.7.2009 předali zástupci naší firmy obci Jeseník nad Odrou dvě Motúčka, která alespoň trochu 
pomohou občanům Jeseníku při odstraňování škod způsobených záplavami.       Petr  Bodlák
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tančíCí slon - gurmán
Asi před deseti lety jsme spolupracovalli s ruskou firmou 

Elektrozavod, a protože jsme si od spolupráce do budoucna 
dost slibovali (čas ukázal, že marně), vydal jsem se také za 
nimi do Moskvy.

„Pajďjomtě, zvu tě na oběd do restaurace!“ řekl ředitel Ale-
xej Ševcov někdy kolem poledne. „Naprásna“, odtušil jsem. 
„Máte v Elektrozavodu jídelnu, pajďjom sjuda!“ „Sem k nám 
?!?“ Ševcov se upřímně rozesmál.“Takije spalaski by ni sviňja 
ně jéla!“

Pravděpodobně to byl právě tenhle diametrálně rozdílný 
přístup k provozu a vedení firmy, který způsobil, že se naše 
cesty brzy rozdělily. Já jsem vždy zastával stanovisko, že má-
me-li závodní jídelnu a jsem-li tu ředitelem, potom musíme 
vařit tak kvalitně, že tu  že budou spokojeni pracující i já a 
navíc si do ní můžeme přivést libovolnou návštěvu a bude 
spokojena také. Věřím, že se nám to v uplynulých letech da-
řilo. S hospodářskou krizí jsme odstartovali Tančícího slona. 
Jednou jeho divizí je  Gurmán, tj. Závodní Kuchyně. Její 
činnost a vybavení  doznaly rozšíření. Vybavení se zvýšilo 
o shocker na zachlazování jídel, konvektomat,varný kotel a 
pánev, vše v úhrnné hodnotě asi půl milionu korun. Probí-
hají stavební úpravy k rozšíření, jejichž první kolo již bylo 
dokončeno. Jejich hodnota je asi taktéž půl milionu korun, 
celkem je tedy investice minimálně za milion. Zvýšil se také 
počet kuchařek.Proč to všechno? Inu, myslíme si, že naše 
závodní kuchyň je ona biblická hřivna. Bylo by ji sice nej-
snazší zakopat, jako to udělal jeden ze tří sluhů – ale dopadli 
bychom jednou při životním účtování stejně jako on. Pán 
by nás dal popravit. Hřivnu je nutné moudře  investovat, 
rozvíjet  a udělat z ní hřiven  mnoho.A právě o to se snažíme  
aktivitami Tančícího slona - Gurmána:

-zásobujeme obědy široké okolí a to nás chválí. Časem se 
chceme se dostat na tisíc porcí denně.

-podstatně dotujeme ceny pro naše pracující, naše dů-
chodce a dokonce i pro cizí, kterým obědy rozváží sociální 
služba města

-rozvážíme obědy firmám i jednotlivcům po širokém okolí
-vaříme řadu chlazených jídel Jablonský Gurmán a Knedlí-

kový ráj – jídel, která jsou výborná  při doslova lidových 
cenách

 Přitom je naší mantrou chutnost a kvalita jídel. Jídla musí 
být zkrátka  vynikající, nápaditá, pestrá, atraktivní – a to 
i cenou. Dobrých  nápadů není nikdy dost. Všichni jste s 
nimi vítáni a o ně žádáni. Snad vás nastartuji,vyjmenuji-li  
některé z nich:

- budeme si moci vybrat každé jídlo v provedení porce  
Otesánek nebo 

Twiggy. Reagujeme tím na fakt, že subtilní účetní Twig-
gy  nemůže sníst tolik co údržbář Otesánek. U verze Twiggy 
cena zůstává na 15 Kč za jídlo, Otesánek bude za dvacet. To 
se sice jako příliš dobrý nápad jevit nemusí, ale faktem je, 
že se nyní s jídlem šeredí, množství se ho vyhazuje, zatímco 
nemalá část lidstva hladoví.

- každý den budou tři jídla, z nich aspoň jedno vždy pravé 
české  Jablonský Staročech a jedno podle zásad zdravé výživy 
Buď Fit!.

-bude pokračovat řada cizokrajných jídel pod značkou 
Jablonský cestovatel

-svoje hodnocení jídel můžete už teď uplatnit na našich 
webových stránkách

-budeme dále rozvíjet řadu chlazených jídel Jablonský 
Gurmán včetně polévek, moučníků,buchet

-zlepšíme vnějškový vzhled jídelny
 Časem se, pevně věřím, staneme nejlepším a nejvyhláše-

nějším  oblastním stravovatelem.

Kvido Štěpánek
ředitel firmy
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televizní digitalizaCe – fenomén dnešní doBy
Co znamená  digitalizaCe a proč se provádí?

Pokrok je nezadržitelný, a proto se také modernizuje tele-
vizní přenos. V současné době je pozemní televizní vysílání 
na většině našeho území ještě v tzv. analogové podobě, což 
nám umožňuje příjem standardních programů, jako ČT1, 
ČT2, Prima, Nova z klasické televizní antény, kterou má 
většina z nás momentálně na střeše. Analogový způsob šíření 
televizního signálu již přestal vyhovovat mnoha požadavkům 
dnešní doby, a proto se musí nahradit modernějším a efek-
tivnějším vysíláním právě v podobě digitální. Digitalizace je 
jednoduše přechod z analogového způsobu vysílání na digi-
tální.

koho se digitalizaCe týká?
Digitalizace se týká každého, kdo používá k příjmu TV 

signálu klasickou anténu  (týká se i společných anténních 
rozvodů v bytových domech). Digitalizace se netýká toho, 
kdo sleduje televizní vysílání přes kabelovou televizi, satelit, 
telefonní linku nebo internet.

Jaké Jsou výhody a nevýhody digitalizaCe pro konCového 
uživatele?
Výhod je hned několik:
a) širší výběr televizních a rozhlasových programů

b) lepší teletext a televizní magazín přímo v TV
c) celkově lepší kvalita obrazu, např. bez tzv. „duchů“, které 
se při horší kvalitě stávajícího analogového signálu objevují 
d) kvalitnější obraz a zvuk

Nevýhody: 
a) jednorázová počáteční investice 
b) než se digitální vysílání plně zaběhne, odladí a vyzkouší, 
mohou se vyskytnout problémy se sílou a stabilitou signálu,  
což se může projevit například výpadkem nebo částečným 
rozpadem obrazu

kolik stoJí přeChod na digitální vysílání?
Variant , jak snadno přejít na příjem digitálního vysílání, je 

hned několik a v různých cenových relacích:

Varianta 1: SET-TOP-BOX + klasická anténa

SET-TOP-BOX je přístroj zapojený mezi anténou a televi-
zorem, který dovede pracovat s TV signálem v digitální po-
době.

- cenová výhodnost …průměrná cena  SET-TOP-
BOXU je 1000 Kč a klasické televizní antény cca 800 
Kč
- bez dalších investic, poplatků apod

- SET-TOP-BOX má stejně jako televizor svůj dálko-
vý ovladač – budete mít tedy celkem dva
- již zmiňované možné chyby v přenosu signálu,  jako 
například výpadky obrazu, než bude digitální vysílání 
plně odladěno

doporučení k volBě antény:
Všeobecně se dá říci, že pokojová anténa bude dostačující 
pouze  malému procentu uživatelů. Většinou se dá použít 
stejná venkovní anténa, která byla namontována doposud na 
analogové vysílání. Nejvhodnější antény jsou typu „Yagi“ viz 
obrázek níže. Nevhodné jsou antény typu „Síto“, s oblibou 
se k nám dovážely z Polska, a vzhledově vypadají jako síto s 
velkými oky. Na anténě by neměl být zesilovač ( u sítových 
antén je téměř vždy), protože kromě užitečného zesílení sig-
nálu zesiluje i přítomný šum, na který je set-top-box velmi 
citlivý.

Varianta 2: televizor s integrovaným DVB-T tunerem  + 
klasická anténa

Tato varianta se liší oproti předchozí pouze tím, že tzv. SET-
TOP-BOX  (digitální tuner) je již integrován přímo ve va-

„YAGI“ anténa
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šem televizoru.

- pouze jeden přístroj (televize) = pouze jeden ovladač
- moderní přístroj s kvalitní obrazovkou
- pouze jeden dálkový ovladač
- bez dalších investic, poplatků apod.

- v případě, že nevlastníte momentálně televizor vy-
bavený digitálním tunerem, což je aktuálně většina 
televizorů v domácnostech, je nutné zakoupit nový 
včetně DVBT-tuneru (digitální tuner)  
- pořizovací cena je velmi odlišná dle typu televizoru, 
což mohou být až desetitisíce Kč

Varianta 3: Satelit

Příjem televizních programů přes 
satelit je momentálně nejspolehli-
vějším a nejkvalitnějším přenosem 
signálu. Satelitní vysílání je kvalitní 
a desítkami let prověřená metoda.

- možnost příjmu nepřeberného množství TV pro-
gramů (až stovky)  jak tuzemských, tak i zahraničních 
(ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 SPORT, NOVA, NOVA 
CINEMA, Prima TV, Prima COOL, Z1, TV Bar-
randov, Public TV, Noe TV, Óčko, STV Jednotka, 

STV Dvojka, TV JOJ, JOJ Plus, TA3, …)
- vynikající kvalita a stabilita signálu zaručuje vždy 
výborný obraz
- vzhledem k nepřeberné programové nabídce je po-
řizovací cena velmi příznivá (cena satelitního kom-
pletu se pohybuje cca od 3500 Kč)
- bez dalších investic, poplatků apod.
- možnost přejít na digitální vysílání ihned bez ohle-
du na postup digitalizace v ČR
 
- dva dálkové ovladače (satelitní přijímač a televizor)

kdy Bude digitalizaCe spuštěna?
Digitalizace probíhá postupně po celé ČR, ale vždy závisí, 
kdy dojde ke změně typu přenosu na vašem vysílači. Ke změ-
ně dochází od roku 2008 a definitivní pokrytí bude nejpoz-
ději v roce 2012. 

Tabulka plánovaného zahájení digitálního vysílání v 
okrese Ústí nad Orlicí:
 
Pro příjem digitálního (DVB-T) signálu je možné využít v 
našem okrese čtyři vysílače, vysílače Trutnov, Brno, Pardubi-
ce nás budou pokrývat pouze okrajově. Proto příjem z těchto 
vysílačů bude možný jen ve vhodných lokalitách. Až vysílač 
Praděd nás bude signálem pokrývat plnohodnotně.
Programová nabídka je rozdělena na tzv. Multiplexy. Zahá-
jení vysílání programů jednotlivých Multiplexů je napláno-
váno dle tabulky níže. Termín spuštění je pro každý vysílač 
odlišný, takže je třeba se řídit tím, z jakého vysílače momen-
tálně přijímáte analogový signál. Aby bylo možné změnu 

Termín spuštění: 
Multiplex 1

( ČT1, ČT2, ČT4, 
ČT24, stanice českého 

rozhlasu)

Termín spuštění: 
Multiplex 2

(Nova, Prima,Prima 
Cool, Nova Cine-

ma,Barrandov)

Termín spuštění: 
Multiplex 3

(Z1,Ócko,Public)

Vysílač:
Trutnov- Černá hora Srpen 2009 Srpen 2010 Srpen 2010

Vysílač:
Brno - Kojál Listopad 2009 Září 2010 Září 2010

Vysílač:
 Pardubice - Krásné Květen 2010 Březen 2010 Září 2010

Vysílač:
 Jeseník - Praděd Září 2010 Říjen 2011 Říjen 2011

přenosu vysílání technicky provést, bude program ČT 2 
okamžitě po zahájení nahrazen Multiplexem 1. Ostatní tele-
vizní programy budou i nadále souběžně vysílat i analogově 
až do 30.11.2011.

Jak konkrétně poznám, že Již Bylo spuštěno digitální vy-

sílání?
Orientačně mohu sledovat plán digitalizace dle výše uvede-
ného časového harmonogramu v tabulce. Až bude můj vy-
sílač opravdu digitalizován,  bude na programu ČT 1, ČT2 
vysílán titulkový pás s upozorněním a piktogramem.
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Jak přeJít na digitální vysílání, Bydlíte-li v Bytovém domě 
vyBaveném společnou televizní anténou (sta)?
Přechod je v tomto případě mnohem náročnější. Je vhodné, 
až nutné poradit se s odbornou firmou, jakým způsobem  na 
digitální příjem přejít.  Samozřejmě je také možné vybrat si 
kteroukoliv ze tří uvedených variant a mít v bytě svou vlastní 
anténu či satelit.  

Je digitální příJem zpoplatněn?
Se změnou typu vysílání analog / digitál nevznikají žádné 
nové poplatky.
Pozn.: Majitel televizoru má zákonnou povinnost, stejně 
jako dosud, platit pouze koncesionářské poplatky. 

naše doporučení:
Vzhledem k problémům spojených s digitalizací například 
v západních Čechách a v Praze jednoznačně doporučujeme 
pořídit si satelit a přejít tak na satelitní příjem. Vstupní in-
vestice je sice o něco vyšší než v případě pořízení SET-TOP-
BOXU a  klasické antény, ale na druhou stranu budete mít 
daleko širší programovou nabídku s výbornou kvalitou ob-
razu. Zároveň se tak vyhnete veškerým starostem, které jsou 
spojeny s přechodem analog/digitál a také případným pro-
blémům, které se mohou vyskytnout v budoucnu. Satelitní 
příjem je zcela nezávislý na „digitalizaci“ v ČR  a  přechodem 
na něj budete mít okamžitě k dispozici veškerou programo-
vou nabídku, a to bez dalších poplatků (stejně jako dosud 
– platba pouze koncesionářských poplatků). 

vysvětlení neJčastěJi používanýCh zkratek v oBlasti tele-
vizního vysílání:
DVB-T = digitální televizní pozemní vysílání
DVB-S = digitální televizní satelitní vysílání
DVB-C = digitální televizní kabelové vysílání
Multiplex = programový balíček, který sdružuje více tele-
vizních stanic . Celoplošně budou vysílány tři multiplexy. 
Multiplex 1 obsahuje programy České televize, Multiplex 2 
obsahuje komerční televize, jako jsou stanice Novy, Primy a 
Barrandova. Multiplex 3 obsahuje  zpravodajské a hudební 
stanice, jako Z1,Óčko, Public.
Tuner = český překlad by zněl „ladič“, je to zařízení, které 

Upozorňující textový pás Piktogram ( čtyři čtverce) značí, 
že přijímám stále analogový signál, 
který bude po přechodném období 
vypnut. Současně také ale značí, že 

je již k dispozici signál digitální.

umožňuje příjem vysílání
Scart = konektor Scart umožňuje jednoduše propojit televi-
zor s videem, Set-Top-Boxem apod.
Cinch = konektory Cinch, stejná funkce jako konektor 
Scart, ale starší provedení
HDMI = konektor, stejná funkce jako konertor Scart, ale v 
moderním provedení
EPG = elektronický programový průvodce, má stejnou 
funkci jako klasické tištěné televizní magazíny s obsahem 
programů, ale je umístěný přímo v televizoru  
STB = Set Top Box  je  zařízení umístěné v samostatné kra-
bičce, které umožňuje příjem DVBT 
STA = společné televizní anténní rozvody v bytových do-
mech
SAT = satelitní technika  
TV = televizní nebo televizor
Koax = koaxiální kabel, který spojuje anténu s televizorem 
nebo set top boxem

Na závěr to hlavní. V minulých týdnech naši vybraní elektri-
káři  a IT inženýr  Honza Kolomý absolvovali cyklus školení 
o digitalizaci, satelitních příjmech a domovních bezpečnost-
ních systémech. Novými nákupy v hodnotě kolem stotisíc 
korun jsme doplnili naši měřící techniku. Jsme tu pro vás 
a jsme plně schopni vám shora popsaná zařízení cenově vel-
mi příznivě nakoupit a instalovat.Kdykoli, kamkoli, slušně a 
vstřícně, rychle a čistě.Podobné se týká také bezpečnostních 
domovních systémů. Ale o těch zase až příště.

Ondřej Mareš

Vážená paní Čadová, vedoucí stravová-
ní a kolektiv vynikajících kuchařek

Pohoštění Vámi perfektně připravené sklízelo 
ve škole ohromný obdiv a chválu - prý ještě ni-
kdy nic tak dokonale chutného a ozdobeného 
neviděli  ani nejedli. Byl to opravdový tanec 
chutí.
Samozřejmě jsme  také ocenili  Váš profesio-
nální přístup.
Ještě jednou děkujeme a přejeme mnoho spo-
kojených zákazníků.

S pozdravem 
Mgr.Alena Šafářová + Mgr.Věra  .Keprtová, 
učitelky ZDŠ v Jablonném nad Orlicí
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tančíCí slon
V dnešním Občasníku se tohle slovo vyskytuje ve všech 

pádech X- krát, přičemž X je číslo velké. Aby nedocházelo k 
mýlkám, shrňme si znovu jeho podstatu: 

-Žili jsme si krásně v Konjunktuře. Ne, že bychom nic ne-
dělali, ale doba byla tak bohatá, že stačilo dělat jenom Něco. 
Když tu náhle -Nevolána, nezvána, přišla hospodářská Kri-
ze. Ukázalo se, že Něco je za nových podmínek Něco Málo 
a nestačí to. Je nutné dělat Víc.Měli jsme Víc dělat už dávno, 
ale pozdě bycha honit. Začali jsme s Vícem v říjnu 2008.

-Víc jsme nazvali Tančícím slonem. To proto, že naše fir-
ma je velká a měla některé těžkotonážní manýry. My ji těm 
manýrám odnaučíme. Naučíme Slona tancovat!

-Tančící slon není, jak se možná někdo mylně domnívá, 
parta čtyřech zateplovačů. To je pouze z celého slona maličký 
kousek. Tančící slon je to Víc, které musíme dělat, abychom 
Krizi ve zdraví přežili.

Běžte v neděli do kostela a poslechněte si tam podobenství 
o třech služebnících. Nebo nechoďte a já vám ho řeknu v 
kostce: Pán odjel na cesty a část svého majetku svěřil svým třem 
slutžebníkům, každému zvlášť. Když se po dlouhém čase vrátil, 
s každým účtoval. Dva se svěřenými hřivnami podnikali a vrát-
li mu násobky toho, co jim svěřil S těmi byl spokojen a odměnil 
je. Třetí se pána bál, neboť to byl člověk přísný. Proto svěřené 
hřivny dobře  zakopal a  nyní mu je vracel vyleštěné, v pořádku 
a přesně v tom stavu, ve kterém je před lety přijal. Pán se ale 
rozzlobil, vynadal mu jako psovi a co horšího, zavolal stráže a 
nechal mu pro neschopnost setnout hlavu. Když jsem byl dítě-
tem, nemohl jsem tu  strašnou nespravedlnost pochopit. Nic 
ten sluha nezpronevěřil, vyleštěné hřivny v pořádku vrátil a 
přesto přišel o hlavu?! To je mi pěkné soucitné náboženství! 
„Až jednou umřu, hezky od plic to milému Pánubohu vy-
cinkám!“, umiňoval jsem si tenkrát jako malý kluk. Teprve 
časem jsem  pochopil podstatu příběhu: Jsme na světě pro-
to, abychom rozvíjeli svoje schopnosti a nadání a nikoli 
je nechávali ležet ladem.

Tak je to i s firmou. Musíme rozvíjet aktivity existující, 
být v nich stále lepší.To je pro nás klíčové. A vedle toho, 
přebývá-li některá z nich, lépe než ji jednoduše osekat a lidi 
propustit, je nabídnout ji zčásti jiným. A tento odstavec je 
podstata Tančícího slona. Tančícím slonem je nákup pě-
tiosého CNC obráběcího centra do Nástrojárny, kontrola a 
hlavně úspory nákladů všech středisek, vývoj nových tech-
nologií v Lisovně, prototypy nových výrobků jako je Mo-
túčko či Liles, laťka :10% know-how o které musíme být ve 
formách lepší, než konkurence  a další zlepšení v aktivitách 
hlavních. To je  Tančící slon doma. A protože nám pře-
bývali řemeslníci, logicky vznikly dílčí, ve srovnání s hlavní 
výrobou mikro-aktivity Tančícího slona ven. A to je Tančí-
cí slon (TS)-Gurmán, TS- Stavební řemesla, TS-Televize a 
Bezpečný dům, TS-Logistika. Některé se  možná neujmou a 
třebas vzniknou další.

Tolik na vysvětlenou. Jaká je budoucnost Tančícího slona?! 
Máme ji ve svých rukou! Na závěr si vypůjčím odstavec z 
článku  inženýra Michala Fišera Motúčko a já:

…. a po několika různých testování a odježděných hodinách 

jsem začínal i věřit, že nápad Motúčka nebyl až tak špatný a 
určitě může být i užitečný. Byli tu samozřejmě i jedinci, co se 
nám smáli dál, ale na druhou stranu kdo si Motúčko vyzkoušel, 
tak hned změnil názor a přiklonil se na stranu zastánců tohoto 
projektu. Takže první varianty Motúčka byly na světě a s nimi 
i první příznivci.

 
Všechny vás zdravím a přeji správné rozhodnutí.

Kvido Štěpánek
ředitel firmy

V našem příběhu vystupují tito herci:

Konjunktura Krize

Něco Málo 
(Okrášlená, ožvaně-

ná Nula) Víc
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Úpadek a pád říše

 euroatlantské

rozhovor 

s r
obertem pachlem

druhá zpráva

exonauta

motÚčko a já 

aneb postup vývoje koleč-

ka z mého pohledu

jak jsem potkala

 tančícího slona

zavádím
e 

„bezpečný podnik“

                              

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

A quadrimonthly gazette of colleagues of Isolit-Bravo.

léto - lato - summer

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 
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LÉTO 2008
Tajenka:

Jméno:

Pracoviště:

Vylosovaných  tenktokrát 5 výherců 
vyhrává:
1. bravoska

2. mixér b-1221
3. osobní váha bW 70
4. šachy

5. vysoušeč vlasů b-4173

Správnou tajenku odevzdejte 
do 3. 8. 2009 do schránky 
na recepci v IB.


