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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. 
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MOTŮČKO

Dva školáci přijdou k přepážce bankovního okénka, vytáhnou dětské pistole,  
namíří je na pokladní a povídají: „Dejte nám jenom bankovky, chceme totiž….“  (viz tajenka)

VÁNOCE 2009
Tajenka:

Jméno:

Pracoviště:

Vylosovaných tentokrát 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 29. 1. 2010 do schránky 
na recepci v IB.

Vážený pane Štěpánku,
bylo rozhodnuto, že Isolitu Bravo bude udělena cena „AL 
dodavatel 2009“  v oblasti inovace.
Předání cen se uskuteční 15.12. (zřejmě v 16 hod – bude 
ještě upřesněno)   v Automotive Lighting
Reutlingen.
Rezervujte si prosím tento den ve Vašem kalendáři.
Díky.
S pozdravem
Ladislav Král.

Vážený pane Králi,
srdečně děkujeme za ocenění, kterého si velice vážíme a 

které nás velmi těší.
Uvedený termín samozřejmě rezervuji.

Děkujeme.
S přátelským pozdravem,

Kvido ŠTĚPÁNEK.
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Zajímá nás váš náZor…
10+1 s ředitelem

Ing. Kvido Štěpánek, ředitel společnosti 

1)Jaký je tvůj názor na Lisabonskou smlouvu? Patříš k je-
jím zastáncům, či spíše do tábora jejích odpůrců?
Přesto, že text je rozvláčný a účinek zřejmě malý, jsem jejím 
zastáncem. Je lepší než nic.

2)Jak vnímáš Benešovy dekrety? Byla to podle tebe his-
torická křivda, či jen důsledek nacisty zahájeného kon-
fliktu?
Benešovy dekrety jsou špatné.Podle mne je to historická 
křivda velkého formátu -  většího, než kdyby byli po převra-
tu v roce 1989 všichni komunisté paušálně vyhnáni na Sibiř. 
Komunistou se člověk vědomě stal, ale Němcem se naro-
dil. Benešovy dekrety vyhnaly prakticky bez rozdílu Němce 
všechny. Historie české kotliny minimálně od doby Sáma 
nezná podobný precedens a exces. Je mi to líto.

3)Jakou vidíš perspektivu České republiky jako suverén-
ního státu do budoucna? Lze vůbec v našich poměrech 
vystupovat jako suverénní stát?
Těším se na to, že na rozdíl od století 19. a 20. bude 21. sto-
letím  lidí a lidství, a nikoli stoletím upatlaných národovců 
a národních puristů.Těším se na to, že národní republiky 
přestanou mít význam a všichni budeme jenom a pouze Ev-
ropany.

4)Jaký je tvůj názor na umístění protiraketového radaru 
v České republice? 
Jednoznačně souhlasím.

5)Jaký máš názor na politiku prezidenta Obamy? Do-
mníváš se, že jeho politika umírněnosti a ústupků je pro 
supervelmoc vhodná? Lze vůbec tímto způsobem účelně 
jednat s režimy, které nedodržují svobodu a lidská práva? 
Nenabízí se zde drobná paralela s  podobnou politikou 
předválečné Velké Británie a Francie vůči Německu?
Začnu zeširoka. V náročné době, jako je dnešní, se metro-
sexuál Obama vůbec neměl 
stát prezidentem. Podívej se na 
tuhle fotku Johna Mc Caina, 
kandidáta republikánů. Kdysi 
jsem ji vystřihl jako vzor své-
mu synovi. Vidíš na ní mladé-
ho muže, který bojoval za vlast, 
byl sestřelen, pět let vězněn a 
mučen komunisty Vietkongu. 
S podlomeným zdravím se 
vrátil domů. Nezahořkl, ne-
zatrpkl, nedal se k  pacifistům 
ani na drogy, válku ve Vietna-
mu neodsoudil. Pro medaili se 
k  tehdejšímu prezidentu Ni-

xonovi dobelhal o dvou berlích. Vidíš i Nixona, který byl 
civilním povoláním  šikovný  advokát a liška podšitá zvyklá 
na ledacos  – jak je v téhle situaci celý  rozpačitý a dojatý a 
zřejmě si říká něco jako „…celý život jsem dělal v kanceláři 
právnické triky, zatímco tenhle hoch za mě a za nás běžel 
s odhalenou hrudí na zteč!“. Tohle by byl ten správný ame-
rický prezident do dnešní doby.
 Lidé si ale, jak už to dnes bohužel bývá, zvolili populistu, 
který nic takového nepředvedl, Obamu. Jeho politika  zcela 
určitě správná není. Doplatíme na ni všichni a může být už 
pozdě. Zmínil´s  Mnichovskou dohodu.Tak tedy když leta-
dlo s Chamberleinem vracejícím se z Mnichova kroužilo nad 
londýnským letištěm Heathrow, obával se, že dole shromáž-
děné davy mu přišly za zradu Československa  plivnout do 
tváře. Mýlil se. Přišli ho oslavovat, že zachránil mír pro jejich 
generaci. Podobně jako lidé dnes zavírali před skutečností 
oči. Oslavovali slabocha a populistu, který jim přinášel zdán-
livý klid. Za rok ale viděli, jak fatálně se mýlili. Ti, kteří dnes 
oslavují Obamu, jsou duchovní vnukové těch. co oslavovali 
v září 1938 Chamberleina.

6)Jak se díváš na problém šíření jaderných technologií a 
touhy diktátorských režimů po jaderné zbrani? Mají prá-
vo vlastnit jadernou zbraň i další státy mimo oficiální tzv. 
Jaderný klub?
Takové právo určitě nemají.  I celý takzvaný Jaderný klub 
vznikl pouze a jenom ústupky: “My (Ćína,Indie,Pákistán) 
jsme vyrobili jadernou zbraň a vy ostatní s tím už  nic nena-
děláte!“ A nejednotný zbytek světa  vždycky ustoupil a vzal to 
jako fakt. Časem takhle získají jaderné zbraně státní teroristé 
typu Ahmanínežáda  či Kadáffího a pak nás Bůh ochraňuj!

7)Jedním z dlouhodobých ohnisek napětí je Blízký vý-
chod. Jaký je tvůj názor na zdejší situaci a je vůbec možné 
dobrat se zde trvalého míru?
Samou podstatou je podle mne nesnášenlivé islámské ná-
boženství.   Asi se není co divit – věkově je v  pubertě  -  
odpovídá patnáctému století křesťanství, a to křesťané také 
páchalli nejhorší zvěrstva, výboje a vynikali netolerancí. Zde 
je možné instalovat pouze „Pax Romanum“, čili mír prosa-
zený silou.

8)Jak vnímáš skandál na 
Právnické fakultě v  Plzni a 
udělování tzv. Turbotitulů? 
Jak je možné, že mezi pod-
vodníky je řada významných 
státních úředníků?
Není se čemu divit. Evropská 
unie stanovila, že dva ze tří je-
jích  obyvatel budou do roku 
2030 vysokoškoláci (po ještě 
větší devalvaci  u nás volá na-
příklad Miloš Zeman a říká 
tomu „investice do vzdělání“). 
Za normálních okolností je 
to cíl nesmyslný a nereálný. 
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BeZpečný podnik
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci vždy 

byly neodmyslitelnou součástí všech činností 
prováděných v  Isolitu-Bravo . V rámci dal-
šího zlepšování úrovně v oblasti bezpečnosti 
práce a ochrany pracovníků před pracovními 
úrazy se rozhodlo vedení firmy navázat na 
zkušenosti získané při zavádění systému bez-
pečné práce OHSAS 18001 a zavést systém 
řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle programu Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ČR „Bezpečný podnik“. Zavedení 
tohoto systému přispělo ke  zvýšení důrazu 
na  oblast bezpečnosti a  umožnilo lepší ko-
ordinaci s  dalšími výše uvedenými systémy 
řízení. Důležitým přínosem tohoto systé-

K tomu, abyste jej dosáhli, musíte udělat dvě opatření: Za 
A) Rapidně a totálně snížit nároky  škol na studenty. Za B) 
už za vás udělá trh: vysokoškoláci pak budou nutně  pracovat 
mimo jiné jako prodavači, cestáři, soustružníci, automecha-
nici, a tak podobně. Tento proces už nekompromisně běží – 
viz například srovnání náročnosti maturit z let 1905 a 2005. 
Maturanti z roku 1905 měli podstatně vyšší vědomosti  než 
vysokoškoláci o sto let později. Možná není daleko doba, 
kdy oslovit někoho „magistře“,  „inženýre“, podle plzeň-
ských práv zřejmě  i „doktore“, bude vnímáno jako zesměš-
nění,  neřku-li zrovna jako urážka.
 Pak se stane, že některý „aktivní“ pedagogický tým, inicia-
lizovaný samozřejmě úplatky, předběhne dobu a začne fab-
rikovat Turboprávníky či Turboinženýry za dva měsíce. Celé 
to jsou kalné  vody  nesmyslné  strategie, nereálných před-
stav a utopie  kořeněné  úplatky,  protislužbami a nepěkným 
českým sklonem ke korupci. V kalných vodách se, jak zná-
mo,  dobře loví podvodníkům.

9)Dalším skloňovaným tématem jsou klimatické změny. 
Domníváš se, že současné a jasně viditelné přírodní změ-
ny jsou pouze důsledkem činnosti člověka?
Řekl bych to obráceně: Možná, že to je částečně i důsledek 
periodických změn podnebí, ale člověk v tom nepochybně 
hraje nemalou negativní úlohu.  Nelze si přece myslit, že 
když vyprodukujeme ročně navíc miliardy tun CO2 a dal-
ších  plynů, vykácíme miliony hektarů zelených plic Země, 
zabetonujeme, vyženeme zeleň, vydrancujeme  - zkrátka, 
chováme se jako idioti stylem „Po nás potopa!“, že tohle ne-
bude mít na podnebí a Zemi  negativní vliv?!?!

10) V naší společnosti dochází k probouzení extrémistů 
na obou stranách politického spektra, zejména však ke 
zvýšení činnosti pravicových radikálů. Jak vnímáš tento 
trend a lze mu vůbec čelit? Je lepší prevence, nebo repre-
se?
Máš asi na mysli projevy rasizmu. Přiznám se, že mu nero-
zumím. Mohu být naštván na lidi, kteří vybydlují obecní 
byty, nepracují, žijí na sociálních dávkách, a to také jsem. 
Nevidím ale důvod, proč bych je měl ztotožňovat s určitým 

etnikem. Je sice fakt, že mezi nimi budou převažovat Romo-
vé, ale nemusí to být úplným  pravidlem. A vedle toho jsou 
bezpochyby slušní Romové, kteří pracují a byty nevybydlují.
Čemu ale rozumím celkem dobře je to, že  obyčejné tucto-
vé lidi k  toleranci k  rasizmu určitě paradoxně povzbuzuje 
pozitivní diskriminace. Nacisté chtěli vyvolat nenávist vůči 
Sovětskému svazu a podařil se jim pravý opak. Komunisté 
chtěli vzbudit lásku k Sovětskému svazu a dopadlo to také 
přesně opačně. Nejlepší by bylo nazývat věci pravými jmény 
a rozlišovat mezi lidmi podle toho, jak se chovají a co dělají, 
a nikoli podle toho, ke kterému národu, etniku  či rase patří.

+
11) Jaké historické období v našich dějinách máš nejra-
ději?
Nemám-li být snílkem a idealistou, pak reálně řeknu, že to 
současné. Podíváš-li se na reálie kteréhokoli známého dějin-
ného období, pak si můžeš spolu s hrdiny filmu Cestovatelé 
časem jenom povzdechnout, že „Je jen jedna věc horší, než 
zemřít ve 13. (dosaď si kterékoli) století: A to je žít v něm!“ 
Představ si, že bys žil za třicetileté války. Představ si, že bys 
byl šumperským bohatým měšťanem o jednu či dvě generace 
později a církev svatá by tě poslala na mučidla, kde by ses 
zajisté doznal k čarodějnictví a poté by tě vydala moci svět-
ské (církev svatá přece netouží po krvi), která by tě upálila 
na hranici. Představ si, že bys prožil utrpení první a druhé 
světové války a potom si v padesátých letech nebyl jist, který 
den ráno ve čtyři tě sebere StB a starý Grebeníček tě bude 
sadisticky mučit. Dozajista by ses opět doznal, tentokrát                                           
k úchylce trockismu, a skončil bys v  lepším případě jako 
mukl v uranových dolech, v horším na šibenici, která podle 
komunistického vynálezu nelámala vaz, ale pomalu dvacet 
minut dusila… Představ si koneckonců bezčasí zabetonova-
né husákovské éry. Líbilo by se ti něco z  toho?! Není, bo-
hužel, na co nostalgicky vzpomínat. Teď se máme nejlépe, 
jenom si to ne dostatečně uvědomujeme a už vůbec si toho 
nevážíme. Jestli může být něco ještě lepšího, pak jedině bu-
doucnost. Tu ale právě teď tvoříme!

Otázky kladl jednoho podzimního večera Martin Šlesingr

mu je především systematické omezování rizik a nebezpečí 
při činnostech, které ohrožují bezpečnost 
a zdraví všech zaměstnanců. Plnění požadav-
ků programu „Bezpečný podnik“ pravidelně 
hodnotí nezávislý orgán - Oblastní inspek-
torát práce v  Hradci Králové. Na základě 
splnění požadovaných kritérií bylo zástupci 
naší firmy předáno ministrem práce a soci-
álních věcí JUDr. Petrem Šimerkou ocenění 
„Bezpečný podnik“. Toto ocenění obdrželo 
v současné době pouze 59 firem.

Dalším úspěchem v oblasti péče o bezpeč-
nost práce  byly výsledky auditu provedeného 
dle „Standardů YWAI“  naším odběratelem 
IKEA. Péče o životní a pracovní prostředí, o 
bezpečnost práce byla hodnocena na velmi 
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splnění 2009
S blížícím se koncem každého kalendářního roku si vedení 

společnosti klade stejnou otázku: Má smysl pořádat večírek 
spojený s ukončením pracovního roku, tedy známé Splnění, 
či nikoliv? Podstatou této téměř filosofické otázky není ne-
chuť vedení k zábavě ani snaha omezit zbytné výdaje v době 
krize. Důvod je mnohem prozaičtější a bohužel i závažnější: 
Nezájem spolupracovníků. Vždyť posledního Splnění, pořá-
daného v roce 2007, se zúčastnila pouhá třetina zaměstnan-
ců naší společnosti! Ve srovnání s ostatními firmami, které 
pořádají podobné akce a kde účast zaměstnanců pravidelně 
dosahuje devadesáti procent, jde o hodně špatnou vizitku. 
V úvodu zmíněné dilema tak spěje k jednoznačnému závě-
ru: Splnění neorganizovat. Nicméně jsme se s výše popsanou 
situací nespokojili a formou ankety oslovili spolupracovníky 
s jednoduchou otázkou: Máte zájem o účast na Splnění, či 
dáváte přednost věcnému dárku od firmy? Výsledky jsou ná-
sledující:

Zájem o účast na Splnění mělo 68 spolupracovníků.
Zájem o věcný dárek mělo 236 spolupracovníků.

Podtrženo, sečteno: Necelých 65 % spolupracovníků se vy-
jádřilo pro jeden ze dvou nabízených benefitů, 35 % se ne-
vyjádřilo v daném termínu vůbec a ztrácí tak nárok na jejich 
získání. Splnění jsme se nakonec rozhodli přece jen udělat, 
a to v hotelu Filipinum v sobotu 19.12.2009. Zváni jsou i 
ti spolupracovníci, kteří si vybrali dárek, nicméně účast pro-
běhne v jejich režii.

Martin Šlesingr

Poznámka redakce. 
O věci, nikterak nové, jsem se také hodně napřemýšlel. 

Před léty jsme Splnění dělali dokonce hned několik – to cel-
kové a předtím ještě pro jednotlivá střediska, pro významné 
spolupracovníky, a tak podobně. Na všech se stoly prohýbaly 
pod pohoštěním a nápoje tekly proudem – samozřejmě vše 
platila firma. Jako perličku si pamatuji, jak mi přesto ukra-
jinské dámy z Lisovny vzkázaly, že ony se nezúčastní a  pů-
jdou si radši lehnout do postele. Přemýšlím, jestli zmíněná 
90% účast leckde jinde je známkou nadšení pro věc a pro 
firmu  nebo zda je nízká účast naopak známkou svobody 
ve firmě naší – prostě se mi nechce, tak nejdu a vím, že se 
na mě nebude dívat žádný vedoucí skrze prsty. Nechci si to 
omlouvat, ale dost možná, že to tak je. Jak chtít vysokou 
účast na Splnění v zemi, kde se voleb – vrcholného uplatnění 
práv svobodného občana - účastní pravidelně kolem polovi-
ny lidí?!

Na druhou stranu je napováženou, že 35% spolupracovní-
ků nejde na Splnění, ale ani si nevyzvedne poukázku na balí-
ček za 300 Kč! To skutečně považuji za neúctu k hodnotám, 
zhýralost a rozmařilost nejvyššího stupně a všichni tito by se 
nad sebou měli zamyslet. Nedali tím najevo nic jiného, než 
že si neváží hodnot a to není dobrá vlastnost pro člověka.“

Ať tak či onak, s výše zmíněnou výběrovou akcí odpadla 
překvapení typu „Hádej kdo dnes přijde na večeři?!“ a vše 
je jasné předem. Na Splnění se osobně těším a věřím, že to 
v dobrém slova smyslu ROZJEDEME.

Kvido Štěpánek

vysoké úrovni, v některých případech přesahující požadavky 
firmy IKEA. Na základě výsledku auditu firma IKEA upus-
tila od dalšího prověřování naší firmy plánovanými audity a  

spoléhá na naši  trvalou a cílevědomou péči o oblast ochrany 
životního prostředí a bezpečnosti práce. 
Rubeš Josef
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Fakuma 2009
(Friedrichshafen, Německo)

Naše firma se jako již po ně-
kolikáté zúčastnila veletrhu 
Fakuma, který se konal 13.-
17. října v německém Fried-
richshafenu.

Celkem zde vystavovalo 
1538 vystavovatelů z 31 zemí. 
Veletrh se týká především 
procesu výroby v oblasti plas-
tikářského průmyslu. Vysta-
vují zde výrobci forem, auto-
matizované techniky a jiných 
nástrojů výroby, kteří tímto 
přinášejí na trh nové techno-
logie a možnosti vedoucí ke 
zdokonalení či rozšíření pro-
cesu výroby. Na veletrhu jsme 
vystavovali jako jediní čeští 
výrobci forem.

Náš stánek navštívilo celkem 
55 návštěvníků z   různých 
odvětví tohoto průmyslu. Z celkové atmosféry je patrné, že 
hospodářská krize zdaleka není na ústupu, nicméně zájem 
o formy trvá. Nyní záleží na poptávkách, které v blízké bu-
doucnosti přijdou, a dále na našich nabídkách, zda zvítězí ve 
„dnešním“ velmi napjatém konkurenčním boji.

Z rozhovoru s německými návštěvníky a výrobci forem vy-
plynulo, že konkurenční vliv se zvyšuje, zakázek je méně a 
je trend uchovávat zakázky právě v Německu, tj. podporovat 
vnitrostátní průmysl.
Překvapivé a zarážející pro nás bylo např. to, že italská ná-
strojárna, která vyrábí formy pro ALCZ, se nás dotazovala 
na případnou spolupráci a zdali nemáme přeplněnou výrob-
ní kapacitu. a nemohli-li bychom jim některé naše zakázky 
přenechat.“

Martin Dulkaj, Václav Vacek

Poznámka redakce:
2. až 5. prosince jsme se jako 
vystavovatelé zúčastnili další významné 
exhibice Euromold ve Frankfurtu nad 
Mohanem. Mnohokrát jsem tuto vý-
stavu absolvoval v našem stánku a jsem 
rád, že štafetu ode mne před několika 
lety převzali moji spolupracovníci. Jak 
definoval po návratu pan Václav Vacek, 
výstava byla podstatně skromnější než v 
dobách předkrizových a stále více  a agre-
sívněji se na ní prosazovali Číňané.Ne-
divím se tomu - denně mně osobně při-
chází v průměru pět e-mailů od čínských 
nástrojáren typu „...zvládneme a uděláme 
nejobtížnější formy, za třetinové ceny než 

v Evropě, přijeďte s manželkou na dovolenou anebo bez ní 
a my vám tu zajistíme čínskou!“ Věru, takovéhle služby my 
nezajišťujeme. Zde nás čeká  nevybíravý souboj doslova  a do 
písmene o přežití, k němuž vyhlašuji všeobecnou pracovní 
mobilizaci.

Kvido Štěpánek
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jak to dělají jinde
V tomto článku se chci zmínit o přístupu k nástrojům, ná-

řadí a pracovním pomůckám u mého předchozího zaměst-
navatele. Původní záměr byl napsat něco o tamější výrobě, 
ale protože ta se podstatně liší od výroby v Isolitu-Bravo, 
myslím, že by to nemělo smysl. Kdo chce vidět veliké stroje 
a výrobu ložisek, přírub nebo pojezdových kol, popřípadě se 
zajímá o tepelné zpracování kovů, může využít den otevře-
ných dveří. Proto se raději rozepíši o oblasti, která je nám 
společná a kde si myslím, že bychom měli mnohé zlepšit.

Při nástupu do zaměstnání jako obsluha CNC-stroje každý 
pracovník obdržel kromě pracovních ochranných pomůcek 
základní sadu nářadí a měřidel, která obsahovala: posuvné 
měřidlo, hloubkoměr, hloubkoměr se zobáčkem,úchylko-
měr se stojánkem, svinovací metr a dále např. šroubováky 
Torx, kleště, sadu klíčů, nůžky na plech, silonovou paličku a 
další nářadí, které bylo nutné pro manipulaci, upínání kusů, 
seřizování stroje, výměnu řezných nástrojů. Kromě toho do-
stal každý pracovník základní sadu plátků pro soustružení a 
upichování nebo vrtání - celkem asi 50 plátků. Za tuto sadu 
a za nářadí měl pracovník hmotnou odpovědnost a při změ-
ně pracovního zařazení nebo ukončení pracovního poměru 
ji vracel.

Kromě toho bylo u každého stroje ve skříni s příslušenstvím 
speciální nářadí potřebné pro ten určitý stroj, jako například 
velké nebo speciální klíče atd. a dále pohotovostní zásoba 
plátků. Při přebírání směny každý zkontroloval, jestli v pří-
slušenství stroje nic nechybí, nedostatky byly vždy hlášeny 
směnovému mistrovi a zapsány. U CNC-soustruhů byly dále 
v uzamykatelných skříních soustružnické nože a u CNC vr-
taček celkem rozsáhlé množství vrtáků plátkových, tvrdoko-
vových i HSS. Každý vrták měl své místo, které bylo označe-
né, takže bylo krátkým pohledem možné zjistit, zda některý 
nástroj nechybí nebo není poškozen. Tyto skříně se pečlivě 
zamykaly, nástroje vydával mistr nebo technolog - hodnota 
nástrojů byla značně vysoká. Některé speciální málo pou-
žívané nástroje byly skladovány zvlášť - jako třeba UNC a 
UNF závitníky atd. Kromě toho zde byl sklad se skladníkem 
- obdoba naší výdejny, sortiment byl obdobný jako v IB, 
samozřejmě přizpůsobený výrobnímu programu firmy. Při 
vydávání ochranných pomůcek, opotřebovaného nářadí a 
nástrojů se postupovalo vždy zásadně výměnným způsobem, 
to se týkalo např. i plátků a rukavic. Důvod byl mimo jiné 
i např.požadavek na ekologickou likvidaci rukavic znečiště-
ných řeznou emulzí. Na začátku každé směny mistr obešel 
provozovnu a každému pracovníkovi vyměnil soustružnické 
plátky, popřípadě vydal některé speciální nástroje, které byly 
potřebné pro výrobu. Vydané nástroje byly vždy odepsány 
ze skladové karty. Každý pracovník byl zodpovědný za to, že 
má začátku směny všechny nástroje a pomůcky, které bude 
v průběhu směny potřebovat. Výrazně se tak omezil zbyteč-
ný pohyb po halách.

Po čase, kdy podstatně stoupl počet zaměstnanců,se nako-
nec přístup k nářadí změnil - pracovník měl jen nejzáklad-
nější nářadí. Pro každý stroj bylo vybráno typické potřebné 
nářadí a to bylo umístěno do uzamykatelné skříňky u stroje. 
Každý nástroj měl své místo v přihrádce z pěnové hmoty, 

pouhým otevřením zásuvky bylo možné objevit chybějící, 
poškozený nebo špinavý nástroj. Kompletnost potvrzoval 
přebírající pracovník podpisem.

Ve firmě, o které se zmiňuji, se jednalo o malosériovou vý-
robu a vždy byly k dispozici v dostatečném předstihu výkresy 
a rozpis práce, proto měl pracovník vždy dost času na to, aby 
si u mistra zajistil potřebné nástroje a popřípadě v oddělení 
kontroly zapůjčil a nechal zkalibrovat měřidla potřebná pro 
kontrolu rozměrů obráběných kusů.

Důslednost v přípravě pro následující výrobu a také stav 
nářadí měly vliv na velikost prémií.

Pokud se měl vyrábět obrobek výjimečný materiálem, roz-
měry nebo tvarem, bylo povinností technologa zajistit po-
třebné nástroje, měřidla, určit stroj, na kterém se bude ob-
rábět, a popřípadě i pracovníka, pokud už měl s podobnou 
výrobou zkušenosti. Bylo-li třeba, dodal i potřebný program 
pro CNC-stroj.

A jak to bylo s hlídáním kvality? V zásadě nikdy nesměl ne-
změřený kus opustit stroj. Dále nesměl stroj opustit kus, kde 
nebyl v pořádku kterýkoliv z rozměrů. Pokud už došlo k ne-
shodě s výkresem, měl za úkol technolog nebo mistr rozhod-
nout o dalším postupu - jak chybu kompenzovat, popřípa-
dě jak napasovat protikus atd. Při zahájení každé nové série 
musel být mistrem nebo kontrolorem ještě na stroji změřen 
a podepsán první kus. To se týkalo i posledního kusu a u 
větších sérií i náhodně vybraných kusů - vždy ještě před sun-
dáním ze stroje. Dále byla vždy mistrem prováděna kontrola 
na začátku směny - hlavně u méně zkušených pracovníků.

Bonusy a malusy byly takovéto: Vyrobení opravitelného 
zmetku -500 Kč, neopravitelný zmetek -1000 Kč. Práce 6 
kalendářních měsíců po sobě bez chyb - mimořádná prémie 
6000 Kč.

Nemůžeme srovnávat nástrojárnu Isolit-Bravo s  firmou, 
o které se zmiňuji. Charakter výroby je výrazně odlišný. 
Společného mají firmy snad jen pouze to, že se zabývají ob-
ráběním kovů. Také struktura vedení a řízení je zcela jiná. 
Srovnávat ale v každém případě můžeme přístup ke svěře-
ným hodnotám, pořádek na pracovišti a péči o nástroje. S 
čím jsem se nikdy v popisované firmě nesetkal - vytahané a 
zničené ploché klíče, omleté imbus-klíče nebo torx šroubo-
váky, povolování imbusů torxem atd. Nikdo by nevzal klíč 
19 tam, kde je potřeba 17. A v neposlední řadě jsem neviděl 
upínací materiál se závity zničenými nadměrným utahova-
cím momentem. Také by se nikdo neodvážil uklidit nebo 
odevzdat nástroj špinavý od emulze nebo obalený třískami. 
To by se se zlou  potázal nejen u nadřízených ale především 
u svých kolegů!!!

Myslím si, že v péči o materiál a nářadí se můžeme všichni 
zlepšit, ono to začíná už třeba jen pořádkem na pracovním 
stole. Nikdo z nás by určitě nesvěřil své auto do servisu, kde 
by viděl nepořádek nebo poškozené a rezavé nářadí. A také 
by u svého auta nedotahoval šrouby u kol dvoumetrovou 
trubkou nasazenou na klíč a ještě za přispění pomocníka.

Co kdybychom si tedy v čase vánočním, kdy každý doma 
uklízí a gruntuje, zametli i na svých pracovištích? 

Zdeněk Kovář, D2
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létání low-costem po evropě
Low-cost nebo také česky nízkonákladové aerolinky je způ-

sob, jak se za „rozumnou“ cenu vydat na dovolenou a podí-
vat se po Evropě. Zatím jsme tedy omezeni Evropou, ale už 
se  objevují společnosti, které se pokouší model úspěšný na 
kratších linkách aplikovat i na delší vzdálenosti. Ale to před-
bíhám a měl bych začít s vysvětlením postupně od začátku. 

Co jsou to tedy „nízkonákladové“ aerolinky? Jaký je rozdíl 
mezi „nízkonákladovými“ a „normálními“? Které jsou které? 
Hlavní rozdíl je v přístupu k pasažérům a ceně letenky.  Mezi 
ty „normální“ lze považovat většinou národní dopravce (jako 
jsou např. české ČSA, polský LOT, německá LUFTHANSA, 
britské BRITISH AIRWAYS atd.), kdy si vám dopravce při-
dělí sedačku, případně si ji můžete i vybrat, během letu vám 
poskytne občerstvení, případně nabídne noviny ke čtení, a to 
všechno v nejlevnější ekonomické třídě. Stane-li se něco ne-
předvídatelného a vy nemůžete daný let absolvovat, většinou 
je za relativně mírný poplatek umožněno změnit datum/ho-
dinu letu a za poplatek „větší“ se dá změnit i jméno pasažéra. 
Cestujete-li s přestupem – z bodu A do bodu C přes bod B, 
zavazadlo (není myšleno příruční, které si berete s sebou na 
palubu) pokud máte nějaké, odevzdáte na počátku cesty a je 
vám vráceno až ve vaší cílové destinaci, kdy během přestupu 
se o něj nemusíte starat a ani jej vlastně nevidíte.

Tohle je tedy stručný popis „normálních“ aerolinek.
 Ale jak to funguje u low-costu?
Jedničkou v Evropě je irský RYANAIR, který se dá považo-

vat za takového průkopníka levného létání po Evropě, který 
rozšiřuje síť svých nalétávaných destinací o místa, která by 
málokoho napadla - a ono to funguje. Dalším příkladem je 
německý AIR BERLIN (který bohužel zatím Českou repub-
liku vynechává, v Polsku létá z/do Krakowa), britský EASY-
JET, maďarský WIZZAIR anebo v  nedávné době smutně 
končící slovenská společnost SKY EUROPE. 

Nákup letenky low-costu je prakticky možný pouze přes 
internet. Tyto společnosti nemají žádná svá „kamenná“ pro-
dejní místa (to ale neznamená, že jejich letenky nemůžete 
koupit v některé z cestovních kanceláří, ale v takovém přípa-
dě se jedná jen o předprodávání, kdy dotyčný zaměstnanec 
na internetu navolí možnosti a údaje dle vašich pokynů), ne-
máte přiděleno sedadlo, sedačky nejsou očíslovány, co mů-
žete pouze mít - to je předností nástup do letadla, ten je ale 
dobrovolně zpoplatněný. Volba sedadla je na principu, kdo 
dříve přijde, ten dříve sedí, tzn. kdo nastoupí do letadla prv-
ní, má právo výběru ze všech míst. Nepočítám tedy pasažéry, 
kteří si zakoupili onen přednostní nástup, ale i mezi nimi sa-
motnými to takhle funguje. Myslíte-li si, že rodiče s malými 
dětmi mají při nástupu přednost, tak se mýlíte. Přednost si 
můžete pouze koupit. Občerstvení na palubě zdarma neexis-
tuje, stewardky či stewardi občerstvení nabízí, ale to se platí, 
možnost zapůjčení novin pro zkrácení letu – zapomeňte na 
to. Oproti klasickým aerolinkám jsou vám také umožněny 
menší váhové limity zavazadel, ať už zavazadla příručního 
nebo zavazadla, které si přejete dát „dolů“ do zavazadlové-
ho prostoru. U low-costu je maximu pro příruční zavazadlo                                                                       
10 kg a pro „normální“ zavazadlo 15 kg. V případě nadváhy 

u příručního zavazadla máte smůlu a personál letiště vám 
většinou odmítne vzít jej na palubu a striktně trvá na jeho 
odevzdání mezi „normální“ zavazadla, za což se platí. V pří-
padě nadváhy u „normálního“ se nemusíte bát, že s vámi kufr 
neodletí, ale každý kilogram nadváhy musíte nemálo zaplatit 
– v případě RYANAIRu je to momentálně 20€/kg nadvá-
hy. Neexistuje zakoupení letenky s  přestupem, tyhle aero-
linky fungují pouze z bodu A do bodu B. Nic vám nebrání 
si koupit jejich letenky s návazností, tzn. jako v předchozím 
případě z bodu A do bodu C přes B, ale to už kupujete 2 
různé letenky a po ukončení každého letu si musíte vždy 
vyzvednout zavazadlo a na každý z těchto letů se i přihlásit.

Kupujete-li si letenky s  low-costem, tak se také pečlivě 
podívejte, kde dané letiště leží, např. jedno z nejfrekvento-
vanějších míst v  celé síti RYANAIRu (kde máte na výběr 
z několika desítek linek do všech koutů Evropy) – Frankfurt 
Hahn má Frankfurt snad pouze v názvu, není to to velké 
mezinárodní letiště, které patří k největším v Evropě a kam 
létají „velké“ společnosti. Do samotného Frankfurtu to je 
cca 60 min. autobusem, který nejezdí nijak často, je-li letiš-
tě vzdáleno více od města, tak většinou jízdní řád autobusů 
navazuje na přílety a odlety letadel. Tohle je model těchto 
společností, která preferují menší letiště, klidně i více vzdá-
lená od daných měst, která uvádí ve svém názvu a kdy se i 
vyhýbají „hlavním“ letištím. Důvodem jsou mnohem menší 
poplatky a lepší pozice, kterou si je společnost schopná vy-
jednat. Dnes už je situace taková, že RYANAIR, aby zařadil 
do své sítě nové letiště,  musí dostat velmi vstřícné podmín-
ky, aby vůbec začal s letištěm jednat, a v případě jejich navý-
šení okamžitě hrozí odchodem.

Proč bych si měl tedy vybrat let s low-costem, když se zdá 
být ve všem horší? Hlavním důvodem je cena. Mnohdy se 
dá koupit letenka za pár set korun po celé Evropě. Můžete 
také letět za desetikorunu, ale to už je ne tak častý extrém, 
ale také můžete letět za pár tisíc. Platí, že  čím dříve koupí-
te letenku, tím lepší máte cenu. Lety uprostřed týdne jsou 
levnější než o víkendu, „mimosezónní“ měsíce, jako např. 
listopad nebo březen jsou mnohem levnější než prázdninový 
červenec – srpen atd.

Rozhodl jsem se tedy koupit letenku s jednou z takových 
společností.

Bohužel ne všechny společnosti, i přestože nabízí lety z/
do ČR, mají na svých www stránkách volbu českého jazyka, 
např. u již zmiňovaného RYANAIRu si musíte vystačit s an-
gličtinou či jiným z početnějších evropských jazyků. V pří-
padě češtiny máte smůlu. Hlavní stránka je většinou navr-
žena s přehlednou mapou, odkud kam se létá, formulářem 
pro rezervaci letu (volíte odkud, kam, počet pasažérů, datum 
návratu/příletu) a nemálo reklamy, která se vás snaží upozor-
nit na právě probíhající výhodné akce. V takovém případě, 
ale pozor  -  ne každá nabídka je tak výhodná, jak se na prv-
ní pohled zdá. Dále jsou uvedeny informace o společnosti, 
více či méně použitelná nápověda, ale také možnost zamluvit 
si opět přes internet pronájem automobilu nebo ubytování 
ve vaší cílové destinaci. A nově se také zavádí a postupem 
času asi i jediná volba: web check-in (bude vysvětleno dále 
v textu). OK -  vybírám místo odkud kam, navolím datum 
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dovolená
Protože se při své práci ve mzdové účtárně setkávám s mno-

ha dotazy ohledně dovolené, dovolím si zde stručně připo-
menout to nejdůležitější z této oblasti.

Placená dovolená patří mezi nejvýznamnější nároky za-
městnanců z pracovního poměru.

I. Nárok
Pokud zaměstnanec odpracuje u téhož zaměstnavatele ale-

spoň 60 dnů/směn/ v kalendářním roce,  vzniká nárok na 
dovolenou.

Zde uvádím tabulku pro stanovení poměrné části dovole-
né: 

odletu, v případě, že se nejedná o jednosměrnou cestu, i da-
tum návratu. Další volbou je, zdali si přejete vyhledat lety 
pouze pro ten konkrétní den nebo jste flexibilní a můžete 
např. odlétat o den dříve a přilétat o dva dny později. V ta-
kovém případě jsou vám vyhledány lety i v okolních dnech. 
Rozdíl mezi cenou pro dospělé a děti je minimální, pokud 
vůbec nějaký je, nepočítám nejmenší děti ve věku 0-2 roky, 
které si ale stejně nenárokují vlastní sedačku. Při samotném 
zamlouvání letenky musíte také pečlivě číst, co „odklikává-
te“, protože u některých společností je např. volba pojištění 
nabízena jako primární, tzn. musíte „odkliknout“, že ji ne-
chcete a ne, že ji chcete. Jak se dostanete nakonec, tak také 
většinou zjistíte, že samotná cena letenky je mnohem menší 
než součet všech poplatků okolo.

Platí se za zavazadlo. Je rozlišeno, zdali za něj platíte již při 
procesu bookování, kdy je to mnohem levnější, než když jej 
platíte až na letišti. Na letišti je to také možné, ale poplatky 
jsou mnohem vyšší (další rozdíl mezi low-costem a klasický-
mi společnostmi). Platí se i za platbu kartou – je rozlišeno 
jakou kartou platíte, karty debetní bývají mnohem levnější 
než karty kreditní. Nejlevnější volbou je platba převodem 
přes účet, ale to ne všechny společnosti umožňují. Poslední 
novinkou je tzv. web check-in, tzn. že přihlášení k letu pro-

vedete z domova předem a na letišti, pokud cestujete pouze 
s příručním zavazadlem, tento proces vynecháváte. V přípa-
dě, že zavazadlo máte, tak se pouze dostavíte k přepážce, kde 
odevzdáváte zavazadlo. A i tenhle web check-in je zpoplat-
něn. Ve výsledku je tedy původně avizovaná cena letenky 
mnohem vyšší, ale přesto pořád výrazně nižší, než kdybyste 
ji měli kupovat u klasické společnosti.

Na závěr uvádím odkazy na výše jmenované společnosti:
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.easyjet.com
www.airbarlin.com
Low-cost společností je mnohem více, tyhle patří k největ-

ším a nejznámějším.
Plus stránky, které upozorňují na výhodné ceny letenek: 

www.akcniletenky.com. Pokud si vyberete, tak nezbývá než 
popřát příjemný let.

Michal Hrňa
Sales & Marketing

Pokud neodpracuje alespoň 60 dnů/směn/, přísluší za kaž-
dých odpracovaných 21 dnů jedna dvanáctina dovolené za 
kalendářní rok /nejvýše takto může vzniknout nárok na dvě 
dvanáctiny/.

II. Čerpání
 Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel tak, aby si 

zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat do konce kalen.roku, 
ve kterém právo na dovolenou vzniklo.Při stanovení čerpání 
dovolené je nutno přihlížet k oprávněným zájmům zaměst-
nance a k provozním důvodům zaměstnavatele.

Nevyčerpanou dovolenou lze převést do následujícího kal.
roku. Pokud tato dovolená nebude vyčerpána do 31. října a 
nebude určen termín čerpání do konce kal. roku, nástup do-
volené je určen ze zákona - prvním pracovním dnem v mě-
síci listopadu.

Pokud zaměstnanec nevyčerpá 4 týdny dovolené ani do 
konce příštího /nejblíže následujícího/ kalendářního roku, 
právo na tuto dovolenou zaniká /i při dlouhodobé nemoci/.

 
III. Krácení  dovolené

- z důvodu omluvené nepřítomnosti v práci
Zaměstnanci, který splnil podmínku odpracování 60 dnů 

a pro překážky v práci /které se nepovažují za výkon práce/ 
zameškal určitou dobu, se dovolená za tento rok krátí. Za 
prvých 100 zameškaných prac. dnů se krátí o jednu dva-
náctinu a za každých dalších 21 zameškaných dnů o další 
dvanáctinu.

- z důvodu neomluvené nepřítomnosti v práci
Za každou neomluvenou zameškanou směnu může za-

městnavatel krátit o 1 až 3 dny dovolené.

Roční výměra 4 týdny

Počet kalendářních měsíců Počet dnů dovolené
1 1,5
2 3,5
3 5
4 6,5
5 8,5
6 10
7 11,5
8 13,5
9 15
10 16,5
11 18,5
12 20
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Při krácení dovolené z těchto důvodů musí být poskytnuta 
dovolená alespoň v délce 2 týdnů, pokud pracovní poměr 
k témuž zaměstnavateli trval celý kalendářní rok.

Věra Kalousová
mzdová účtárna

dušičky
Patří ke dnům, který je pevně ukotven v kalendářích. 2. 

listopadu – Památka zesnulých, Dušičky. Tento svátek, kdy 
se projevuje úcta k mrtvým, se na našem území slavil od dob 
pohanských až po dobu, která právě náboženským svátkům 
nepřála. Dnes však na rozdíl od dob pohanských klademe na 
hroby namísto kamínků věnce a květiny a zapalujeme svíčky.

Čistě historicky vzato jde o pozůstatek Keltů, kteří ve sta-
rověku obývali západní, střední a částečně i jižní a východ-
ní Evropu, včetně území dnešního Česka (i názvem máme 
podle keltského kmene Bojů, který osídlil Čechy zřejmě ve 
4. století př. n. l., dostaly české země latinský název Boi-
ohaemum – Bohemia, který se objevil v pracích římského 
dějepisce Tacita na přelomu 1. a 2. století n. l.).

Začali to keltové… 
Právě keltský rok začínal Samhainem a slavil se 1. listopa-

du v noci z předešlého dne na den sváteční (jako všechny 
svátky). Jeho název se skládá ze slov „sam-fuin“ tedy „Konec 
léta“. Dnes se s ním můžeme setkat v pokřesťanštělé formě 
svátku Všech svatých 1. listopadu a následných Dušiček 2. 
listopadu. Byl to svátek všech zesnulých a příprava na obdo-
bí zimy.

Zvyk uctívání památky zesnulých navazuje tedy na před-
křesťanské tradice. Církev od nepaměti konala modlitby 
a obětovala za zesnulé, avšak až na přelomu tisíciletí roku 
998 zavedl tento zvyk v druhý listopadový den benediktýn-
ský opat Odillo z Cluny a zvyk se rychle rozšířil po všech 
křesťanských zemích. Od té doby se v 18 evropských zemích 
slaví prvního listopadu svátek Všech svatých a den poté Du-
šiček.

oč vlastně jde?
Svátek Všech svatých vychází z doložené historické událos-

ti, jíž bylo vysvěcení Pantheonu v Římě v roce 609. Panthe-
on byl původně antický chrám, v němž se uctíval kult všech 
římských bohů. Svátek Všech svatých je tak vzpomínkovou 
slavností zemřelých, kteří již dosáhli věčné blaženosti. Dušič-
ky jsou proti tomu vzpomínkou na ty, kteří této blaženosti 
zatím nedošli. Dušičky (duše v očistci) jsou rovněž katolic-
kým svátkem slaveným 2. listopadu od 12. století jako vzpo-
mínka na mrtvé.

V římskokatolickém kalendáři najdeme u 2. listopadu ná-
zev Vzpomínka na všechny věrné zesnulé. Protestanti tento 
den označují jako Památka zesnulých. Tento pojem vešel 
i do kalendáře veskrze ateistického.

my uctíváme, američané se veselí!
Slaví jej mnoho států a národů, každý po svém. Zatímco ve 

střední Evropě mají klidný průběh, v anglosaských zemích a 
především v Americe si lidé na tento den pečlivě připravu-
jí pestrobarevné kostýmy na slavnostní veselice, vydlabávají 
dýně, které mají strašit… Halloween se ale v posledních le-
tech, s  importem širších kulturních tradic, začal drát i  do 
Česka. Popravdě má tento proud u nás nemálo odpůrců…

Rozhodně k našim zemí patří více právě uctění památky 
mrtvých – řezanými květinami na hrob, tichou vzpomínkou 
na ty, kteří už nejsou mezi námi. A leckde i setkání s příbuz-
nými a blízkými, kteří jsou od nás daleko a s nimiž si jindy 
nenajdeme na setkání čas…

Lucka Marešová
Montáž D3

Zapomenutá Země
Je to malá báječná zemička, ve které žijeme a pracujeme 

nebo aspoň jedno z toho.Spoustu historek o ní nasbíral Do-
minik Filip a ztvárnil je ve svých knihách Pohádky ze Za-
pomenuté země, Mezi skřítky, V  srdci české divočiny a v  
mnoha dalších.

Přemýšlel jsem, co by se dalo ještě v tomto smyslu pro Za-
pomenutou zemi udělat. Sbírat či opisovat staré historky? 
Nemá  to příliš cenu, protože Dominik Filip má před námi 
náskok bezmála sto let. Co chcete lepšího posbírat dnes?!

Pak mě to napadlo a myslím, že to není úplně scestné. Udě-
lat mapu Zapomenuté země a označit na ní všechna zajíma-
vá místa, která samozřejmě nikde na mapách nejsou. A to 
jak historická – tedy včetně oněch Dominikovo Filipových 
- tak i místa něčím památná  či zajímavá z historie nepříliš 
dávné. A co místo, to jeho reálie plus – samozřejmě jenom 
tam, kde to půjde -  i jeho magično. Tedy historka dějepisná 
plus historka magická.

Nejsem žádný dějepisec. Pamětník sice léty ano, ale obsa-
hem paměti nikoli. Proto se snažím pro věc získat každého, 
kdo může něčím přispět. Zúčastněte se také! 

Díky předem!Zavolejte mi  nebo pošlete tip e-mailem.
Pro názornost uvádím dále  jeden místopisný jablonský 

pojem: 
Dům U Tří děvčátek.

S díky předem.

Kvido Štěpánek
602 453 157
stepanek@isolit-bravo.cz
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kniha jako šperk

skinhead? to není žádný rasista!!!

Žijeme v  době malých (jen občasných) zázraků. Na víc 
asi nemáme. Ale buďme i za ně vděčni. Za jeden z nich, o 
němž je možno dokonce říci, že je olomoucká provenience, 
můžeme považovat bibliofilii, jež obsahuje překlad básnic-
ké skladby vietnamského básníka Drăng Irăn Cōna. Nářky 
ženy, jejíž muž odešel do války, zkráceně označované jako – 
Nářky Chinh Phu.

Dílo bylo vydáno pražským nakladatelstvím Profis Roma-
na Poláka a představeno ve Zlatém sále Nosticova paláce na 
Hradčanském náměstí u příležitosti vernisáže výstavy gobelí-
nu a tapiserii Ludmily Kolkové. Souvislost mezi vystavenou 
tvorbou a vydaným dílem vyplývá z  faktu, že umělkyně je 
dcerou překladatele. 

Lékař neurolog Antonín Kolek žil v  letech 1921 – 1979 
a jeho rodina patřila  v  Olomouci ke společnosti intelek-
tuálů a umělecky orientované. Antonín Kolek byl sběrate-
lem umění, přítelem mnoha malířů, grafiků, ale i literátů a 
publicistů. V letech 1959 – 1960 pracoval v československé 
– vietnamské nemocnici v Hai pongu a přátelil se s mno-
ha osobnostmi Lecole des arts. Jako sběratel se zaměřil na 
tradiční vietnamský dřevořez, ale zajímal se i o francouzské 

Zdravím vás, všichni mí spolupracovníci! 
Někteří  mě  už znají, někteří méně, či jen od vidění, mož-

ná jste mě ještě nepotkali. K napsání tohoto článku mě vy-
provokovalo několik negativních reakcí či poznámek někte-
rých z vás. Reakcí na můj styl života, oblékání – na to, že 
jsem skinhead. 

Tímto článkem bych chtěl vyvrátit zažitý mýtus, který 
v našich končinách s oblibou prosazují média, a to, že skin-
head se rovná rasista nebo neonacista. NENÍ tomu tak. Je to 
něco podobného, jako kdybych řekl, že každý fanoušek Oz-
zyho Osbourna zaživa ukusuje hlavy netopýrům  nebo každý 
fotbalový fanoušek trhá na stadiónu sedačky – to také není 
pravda, i když v extrémních situacích se to bohužel děje.

Skinheads je označení pro subkulturu nebo skupinu lidí 
vyznávající a praktikující určitý životní styl a směr, jehož ko-
řeny sahají až na Jamajku do 50. let 20. století jako reakce na 
zvyšující se nezaměstnanost v městských oblastech. Potom 
se toto hnutí přeneslo do Velké Británie. První příslušníci 
neměli politické cíle, ale jednalo se spíše o návštěvníky kon-
certů, kteří se snažili odlišit od bohaté části populace. Mnozí 
ze sympatizantů hnutí byli černoši (což souvisí zejména s 
dělnickým původem hnutí).

Pro skinheady jsou typické tyto znaky: nesouhlas s Hippies 
a záporný vztah k drogám (nikoliv ovšem k alkoholu), často 
i hlášení se k dělnické třídě, vlastenectví a patriotismu, ni-
koliv však přímo k nacismu, jak se dnes mnoho lidí domní-
vá. Skinheads nebyli založeni jako nacistické hnutí. To se z 
části hnutí vytvořilo až postupem času. Nejvíce je to patrné 
na různějších pozdějších odnožích skinheads (boneheads). 
Faktem ale je, že z tohoto původního hnutí se také oddělila  
hnutí spíše levicového charakteru. Původní skinhead je tedy 
apolitický a později vytvořené skupiny se různě orientují 

překlady staré vietnamské literatury. Po návratu uspořádal 
řadu výstav vietnamského dřevořezu a z francouzštiny přelo-
žil některá vietnamská literární díla. V letech 1965 – 1973 
přeložil v Olomouci právě vydávané dílo vietnamského bás-
níka Drăng Irăn Cōna napsaného na počátku 18. století a 
následně přeložené do lidového jazyka básnířkou Doán Thi 
Diem. Nářky se staly slavnými nejen ve Vietnamu, ale i 
v Číně. V 19. století byly přeloženy do francouzštiny.

Sám překladatel o autorovi a díle poznamenal: „Epos na-
psal Drăng Irăn Cōna počátkem 18. století čínskými znaky. 
O autorovi se dochovalo málo zpráv, žil v  pohnutých do-
bách. V městech a březích řek byl častým svědkem loučení, 
když muži odcházeli do válek, tak asi byla inspirována jeho 
tvorba.“

Po 35 letech od dokončení Kolkova překladu Nářky Chinh 
Phu dílo naštěstí zaujalo a také díky nakladatelství Profis do-
šlo k jeho bibliofilsky cennému vydání. Dílo je ilustrováno 
vietnamskými dřevořezy rodinné sbírky. Kniha se opravdu 
podobá edičnímu šperku.

Nguyen Bich Lie

buď na pravou (neonacisté), nebo levou (redskins) stranu 
politické scény.

Typickým poznávacím znakem se stala vyholená hlava, ně-
kdy též upravené kotlety a také oblečení, které se skládá z tzv. 
„těžkých“ bot (např. značky Dr. Martens, Knightsbridge, 
Steel), případně pracovních bot s okovanou špičkou, jaké 
nosili dělníci v přístavních docích, pilotní bundy (tzv. „bom-
bery“) nebo tzv. Harringtony (původně kuchařská blůza), 
džíny (např. Levisky) a kšandy volně pod zadkem nebo přes 
košile či polokošile značek Ben Sherman nebo Fred Perry, 
Lonsdale, Lumbers, nebo trička s motivy oblíbených hudeb-
ních skupin či motivy čehokoliv, co něčím souvisí se subkul-
turou skinheads. Skinheadství se netýká pouze mužů, jsou 
mezi námi i ženy, které si říkají skingirls. Jejich styl oblékání 
je téměř shodný s naším, až na úpravy vlasů a pár odlišností.

Já jsem již několik let Oi! skinheadem, což znamená, že 
poslouchám muziku Oi!, SKA, Punk, jejich kombinace a 
mnoho dalšího. Rád se bavím, rád si dám nějaké to pivko, 
bavím se s každým, kdo se chce bavit se mnou a nevadí mi 
nikdo, komu nevadím já. Nejsem rasista, nejsem neonacista 
ani fašista, jsem stoprocentní Čech, vlastenec, jsem apolitic-
ký. Když kolem vás projdu a slyším „nácek“, tak mi to vadí, 
protože to není pravda. S takovým člověkem, co o nás „pleš-
kách“ nic neví, se bavit nebudu. Pokud se chcete o skinheads 
dozvědět více, někde si mě odchytněte, rád vám napíšu pár 
odkazů na internet nebo si můžeme spolu klidně popovídat. 

Děkuji vám, že jste si udělali čas na přečtení tohoto článku. 
Doufám, že když mě potkáte na chodbě IB nebo někde ve 
městě, neuslyším nějakou nadávku, ale obyčejné české ahoj 
nebo naše mezinárodní Oi!.
Honza Pávek, D2
zdroj: wikipedia.cz, skinhead.name, internet
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jak dál v kriZi?!
Doléhá na nás různými způsoby na všechny a to  i na ty, 

kteří o ní nechtějí slyšet a jakoby ji nijak nepocítili – pracov-
ní místo je stejné, výdělek stejný, tak o co jde?! 

Jde mimo jiné například  i o to, že každé pracovní místo 
je více ohrožené, než bylo kdy  předtím.Že v případě jeho 
ztráty najdu nové podstatně obtížněji, než před krizí.O to, 
že moje úspory v bance jsou ohroženější a nejistější.Že můj 
dům či byt ztratil na ceně. Prostě o to, že nová, horší situace 
je faktem, před kterým neuteču, nezavřu se  a nejsem před 
ním bezpečný stejně jako nejsem  bezpečný před prasečí 
chřipkou.

1. Příčina krize
Na tohle téma už bylo popsáno hodně papíru a většinou 

chybně. Vzal jsem si jako Motto výrok Tomáše Bati k velké 
hospodářské krizi v třicátých letech:

A každý se zamysleme, jak jsme k oné proklamované mo-
rální bídě přispívali potažmu přispíváme.

2. Jak krize mění nás i firmu

Před krizí:
Byl to permanentní balanc na ostří nože mezi „tohle si 

žádá zákazník, situace a trh“ a „tohle jsou ochotni naši pra-
covníci ještě snést“. .Prováděli jsme 24/7 podkuřování  a 
mazání medu kolem huby spolupracovníkům. Mnohdy u 
mnohých  výše mzdy byla neoprávněně vysoká. 
Široce se rozvíjela  nároková kultura a zlozvyky 
velké firmy. Někteří spolupracovníci z nadbytku 
nejen doslova i obrazně přibrali, ale také zdivočeli 
a jejich nároky a neustálá nespokojenost a naštva-
nost neznaly mezí. Nemalý počet z nás se cítil na-
místo v pohodě, která byla, stále jakoby dotčený 
„…co se to pořád chce?!“. Pozitivních odpovědí 
na mnohé velmi vstřícné firemní akce typu „dej 
nápad, dáme ti pět tisíc“ bylo pomálu. Zbytečně 
jsme utráceli za mnohé zbytné věci a služby. Není 
to omluva, ale v jiných firmách tomu bylo větši-
nou  nejinak. Zde jsou autentická slova jednoho 
ředitele velkého státního úřadu v okolí: 

„Odměny jsem rozdával plnými hrstmi, ale co-
koli jsem přidal či zvýšil, všechno  bylo tenkrát 
mým lidem, pane Štěpánku, stále málo!“ 

Krize prostě musela nutně  přijít.

V krizi:
Pomaličku, neochotně, se zlostným   prskáním jako staří 

kocouři, se učíme vážit si znovu  hodnot. Někteří začínají 
obracet soukromé a ti nejlepší už i firemní  koruny předtím, 
než je vydáme. Nejlepší z nás už  počítají a krotí firemní re-
žie. Vypouštíme věci zbytné. Někteří  dospěli už tak daleko, 
že si uvědomují dřívější zlozvyky velké firmy. Odbourávají je 
na sobě a co bývalo dříve nemyslitelné – občas je  vytýkají  i 
druhým, zlozvyky stále  postiženým. 

Ti lepší z nás si uvědomují, že plujeme na jedné lodi, a že 
nelze, aby malá parta běhala podpalubím a díry zalepovala, 
zatímco větší parta nedbalců by nové do lodi zase navrtávala.

Podívejme se na výsledky tohoto snažení měřeno krocením 
režií a produktivitou práce:
Vysvětlivky:

-Zelený dům: finanční účtárna,mzdová účtárna, PZP, celní, 
IT, personalista,recepce,ředitel

-hodnoty Krocení režií jsou v Kč re-
žie na 1.000 Kč obratu

-hodnoty Pracovního odpichu jsou 
v  odpracovaných hodinách na 1.000 
Kč obratu

A usuďme v  souvislostech, jak se 
nám to daří. 

Je nutné si připomenout, že na Pra-
covním odpichu závisejí naše prémie.Tak například není 
tajemstvím, že všichni pracovníci Lisovny utrpěli ztrátu 
12,5% prémií za říjen v důsledku nedostatečné produktivity, 
tedy v zásadě nedostatečného pracovního odpichu.

Jak dosáhnout produktivity vyšší?!
Recept je jednoduchý:
A.minimum zmetků
B.minimum odchylek na vícepráce

středisko Krocení režií Pracovní odpich

2008 2009 stav 2008 2009 stav

Zelený 
dům 24 24 30395 24784

Montáž s 
Kovo 174 163 1270 1442

Lisovna 
plastů 245 248 2047 1780

Nástrojárna 424 351 633 667

Prodej 
BRAVO 
přístrojů 

pro 
domácnost

415 350 11466 5870
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Změna  poskytování  náhrady 
mZdy v doBě prvních dvou týdnů 
nemoci neBo karantény

Dne 9.října 2009 nabyla účinnosti novela Zákoníku práce. 
Zákon byl publikován ve Sbírce zákonů pod č.326/2009 Sb.
Jde o dvě velmi závažné změny:
1)časové omezení doby v rámci prvních 3 pracovních směn , 
v  nichž náhrada mzdy nepřísluší a
2)zrušení tzv.karenční doby při karanténě 

Podle dosavadní právní úpravy, uvedené v § 192 odst.1 
věta druhá Zákoníku práce, náhrada mzdy nebo platu ne-
přísluší za první 3 pracovní dny /směny/ dočasné pracovní 
neschopnosti. Toto řešení poškozovalo zaměstnance, kteří 
pracují v dlouhých směnách. Jak jistě známo, nárok zaměst-
nance na náhradu mzdy přísluší v prvních 14 kalendářních 
dnech dočasné pracovní neschopnosti  nebo karantény, a 
to za pracovní dny /směny/ stanovené rozvrhem pracovní 
doby: To platí bez ohledu na jejich délku.  S ohledem na to, 
že 3 první takové směny /tzv.karenční dny/ zaměstnanci ná-
hrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nepříslušela 
, byl zaměstnanec na tom o to hůře, čím delší tyto směny 
podle jejich rozvrhu byly. Jestliže zaměstnanec pracoval ve 
standardně dlouhých směnách, typicky 8hodinových, před-
stavovaly „neplacené„ směny 24 hodin. Pokud ale zaměst-
nanec pracoval např. v 11,5 hodinových směnách, činila 
neplacená doba 34,5 hodiny. Toto systémové znevýhodnění 
uvedených zaměstnanců odstraňuje přijatá novela Zákoní-
ku práce. Podle nově doplněné věty v § 192 odst.1 náhrada 
mzdy nebo platu nepřísluší za první 3 pracovní dny dočasné 
pracovní neschopnosti, nejvýše však za prvních 24 neodpra-
covaných hodin z rozvržených směn. To znamená, že od 25. 
hodiny zaměstnanci náhrada mzdy napříště přísluší. Např. 
zaměstnanec pracuje v 11,5 hodinových směnách / v nich je 
zařazena půlhodinová přestávka na jídlo a oddech, která se 
do pracovní doby nezapočítává/. První 2 směny v rámci do-
časné pracovní neschopnosti představují 23 hodiny. Ve třetí 
takové směně nebude zaměstnanci náhrada mzdy příslušet 
jen za 1 hodinu, avšak za zbylých 10,5 hodiny mu bude ná-

C.minimum režií
D.maximální využití pracovní doby

Ani vysoká produktivita práce nám, bohužel, ještě automa-
ticky nezajistí  přežití a tím méně blahobyt. Je to, matema-
ticky, podmínka nutná, nikoli však postačující.

K  přežití a blahobytu je nutné splnit několik podmínek 
dalších, především:

A.udržovat a získávat solventní zákazníky, kteří naši práci 
potřebují

B.mít lepší technologie nejméně o krok před konkuirencí, 
efektivnější využití všeho, čím firma disponuje, lépe fungu-
jící organizační strukturu než má konkurence – aby se  dařil 
bod A.

C.mít část výroby ve vlastních úspěšných výrobcích

Shora uvereným jsem neřekl nic zásadně nového – o těchto 
věcech hovoříme na výrobních poradách  a opakuji je při 
každé příležitosti, až jsem s  tím sám sobě už protivný. Byl 
bych velmi rád, kdyby současná krize se už skutečně odráže-
la ode dna, jak to tvrdí novináři. Možná to není vyloučené 
– ale k  tomu bychom museli ve velké většině už pochopit 
Baťovu definici a už se zlepšovat, tj. vybředávat z morálního 
bahna. Pokud by tomu ale tak nebylo a chceme-li situaci 
zase hezky po česku „přečůrat“, pak nás  potěš Pánbůh.Čeká 
nás druhá vlna krize a to ještě podstatně horší.

Kvido Štěpánek
ředitel firmy

hrada mzdy již poskytnuta , a to ve výši 60% průměrného 
redukovaného výdělku. Naopak pokud zaměstnanec pracuje 
v kratších než 8hodinových směnách, nebude tímto řešením 
nijak poškozen. Náhrada mzdy totiž nepřísluší jen za první 
3 směny, i když v součtu nečiní 24 hodiny. Zaměstnanec 
v nepřetržitém provozu s 37,5 hodinovou pracovní dobou 
pracuje ve směnách v délce 7,5 hodiny. Při dočasné pracovní 
neschopnosti mu nebude příslušet náhrada mzdy po první 3 
takové směny, tj. po dobu 22,5 hodiny. Ve čtvrté směně však 
již náhrada mzdy bude náležet po celou její dobu. Pokud 
jsou tři první pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti 
či karantény ukončeny přede dnem nabytí účinnosti zákona, 
tj.přede dnem 9.října 2009, novela se tohoto případu vůbec 
nedotýká. Jestliže ale připadá některý z prvních 3 pracovních 
dnů na den nabytí účinnosti zákona, novela se již  uplatní. 
Tak např. zaměstnanec je v dočasné pracovní neschopnosti 
od 3.října 2009. Pracuje v 11,5 hodinových směnách. První 
3 tyto směny jsou denní směny ve dnech 5. a 6.října 2009 a 
noční směna, začínající dne 9.října  2009 , spadá  již do doby 
jeho účinnosti. Proto v ní zaměstnanec neobdrží náhradu 
mzdy již jen za 1 hodinu, zatímco za zbylých 10,5 hodiny 
mu tato náhrada mzdy přísluší .

Náhrada mzdy při karanténě. 
Dosud podle ustanovení § 192 odst.2 platilo, že náhrada 

mzdy nebo platu po dobu prvních 3 pracovních dnů při ka-
ranténě příslušela ve snížené výši 25% průměrného reduko-
vaného výdělku. Z důvodu, že karanténa je opatřením podle 
zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a tato 
často vůbec nesouvisí se zdravotním stavem zaměstnance /
navíc nařízení karantény se nevyskytuje příliš mnoho/, no-
vela Zákoníku práce uvedenou karenční dobu zcela odstra-
ňuje. To znamená, že zaměstnanci napříště náhrada mzdy 
přísluší již od prvního pracovního dne karantény ve výši 
60% průměrného redukovaného výdělku. Dochází tím i k 
určitému zjednodušení právní úpravy, neboť snížená sazba 
náhrady mzdy se vypouští.

Křivohlávková Helena
mzdová účetní
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aBk – Bravo inFormuje

Firemní jídelna

Nejneuvěřitelnější závody v České republice pod názvem  
RUN-UP 2009 jsou ty, kde se každý snaží vyběhnout co 
v nejkratším čase až na vrchol věže, to znamená, že se běhá 
po schodech v nejvyšších budovách v České republice. 

V letošním ročníku se zúčastnil těchto  dvou závodů také 
běžec ABK-BRAVO Pavel  Hrdina.

První závod absolvoval v Olomouci, kde obsadil vynikající 
2. MÍSTO. Závod probíhal v Regionálním centru, které má  
18 pater  a výška budovy je 78 m.

Druhý závod absolvoval v Praze, kde obsadil 1. MÍSTO. 
Závod probíhal v budově, která má název City Toner a  má 
24 pater a výšku 109 m.

Dne 13.9.2009 uspořádal místní Atletický běžecký klub 
Bravo již 7. ročník běhu do vrchu.

Letošní ročník byl opět pozměněn, a to tím, že trasa zá-
vodu byla prodloužena až na Suchý vrch. Tím se závod stal 

těžším, ale 
také velmi 
a t r a k t i v -
ním, což 
d o k á z a l a 
velmi po-
c h v a l n á 
slova zá-
vodn íků , 
která nás 
jako pořa-

datele velmi potěšila. Trasa měla tyto parametry: délka 9,5 
km a převýšení 535m. Tento závod byl součástí Českého 
poháru v bězích do vrchu pod názvem SAUCONY 2009  a  
FREE  ISCAREX CUPU 2009, závodů v Orlickém regionu.

 JABLONSKÝ  KNEDLÍKOVÝ  RÁJ 

Mílovými kroky se k nám blíží konec roku, a to nás nutí 
k zamyšlení, co se nám za těch pár týdnů v naší práci poved-
lo či naopak , jaké nápady a myšlenky jsme dokázaly zreali-
zovat .

A  nápady to byly leckdy odvážné!!!
Proto bych vám ráda přiblížila současný provoz divize  

Gurmán. 
V současné  době vyrábíme v průměru 720 teplých  jídel  

denně . Z tohoto množství je firemních strávníků, včetně bý-
valých zaměstnanců, cca 310 a zbývajících 410 obědů denně 
prodáváme strávníkům externím. Jídelníček  jsme rozšířily o  
menu  III. a velkou změnou,jak již všichni víte, je  varianta 
porcí Twiggy , která je  zejména u žen velmi oblíbená. Stráv-
níků nám stále přibývá  a  za tuto skutečnost jsme velmi rády.  
Nadále chceme kvalitu námi vyráběných jídel nejen udržet , 

Celkovým vítězem závodu se stal místní běžec ABK-BRA-
VO Pavel Hrdina, takže jsme prožívali velmi krásné okamži-
ky, což nám přáli všichni účastníci závodu. Tímto bych chtěl 
poděkovat všem, kteří nám pomohli s organizaci závodu, 
a také všem, kteří pomohli finančně tento běh podpořit.  
Díky, velmi si toho vážíme a děkujeme!!! 

Ovšem abychom nepěli jenom chválu nad zdařilou sportov-
ní akcí, dočkali jsme se zklamání - prezentace závodů v říj-
novém čísle Jablonského zpravodaje. Zklamala nás úprava a 
rozvržení našeho textu na str.11 a 12, do kterého byl vložen 
plakátek na nábor na karate. Vrcholem všeho bylo umístění 
nápisu „ Běh do schodů“ na str.8 nad cílové fotografie ví-
tězky a vítěze. Tím došlo k znevážení celé akce a především 
práce pořadatelů, kteří této sportovní akci věnovali velmi 
mnoho svého osobního volna a času. Lidi, neznalé věci, to 
nejen neupoutalo, ale ani nepodalo jim to jasné informace. 

Na závěr našeho příspěvku opět něco velmi příjemného. 
V Českém poháru pro rok 2009 se v hlavní kategorii muži 
A  v tomto celoročním seriálu běhů do vrchu  umístil na 2. 
MÍSTĚ 
Pavel Hrdina, běžec našeho klubu.
 Blahopřejeme!!!

S  přáním 
všeho dob-
rého firmě 
Isolit-Bravo

V.Dobšíček 
předseda a 
trenér ABK-
BRAVO

ale  raději zase o něco vylepšit.
A co náš  KNEDLÍKOVÝ RÁJ  ?
…také bychom ho rády o nějaký druh rozšířily. Nyní máme 

v sortimentu  knedlíky houskové, karlovarské, burisonové a  
plánujeme rozšířit o knedlíky bramborové plněné slaninou 
či uzeným masem . Ze sladkých knedlíků je největší zájem  o 
kynuté  s ovocem nebo džemem.

Bohužel sezóna švestkových knedlíků je minulostí, a tak 
vyrábíme knedlíky s  jablky nebo s  mraženými jahodami . 
Velmi nás těší, že našimi odběrateli  jsou jak zákazníci ob-
chodu,  tak  zaměstnanci, ale i firmy, které od nás současně 
s obědy odváží  pro své zaměstnance  jak knedlíky, tak chla-
zená jídla. Pokud váháte a ještě jste nevyzkoušeli Karlovarský  
knedlík, doporučuji  zakoupit -samozřejmě námi vyrobený- 
a podávat nejlépe s jemnějšími druhy omáček , např. Kuře 
na paprice. 

 SOUČASNÉ   TRENDY  V  MRAŽENÝCH  RYBÁCH 
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dům u tří děvčátek
 
Reálie

Dům č.157 na křižovatce hlavní silnice od  Dubu na Or-
ličky s dolním koncem Slezské /“Hluboké“/ ulice postavil ve 
2O.letech minulého století mistr uměleckého kožedělného 
řemesla pan Václav Černohous. Kabelky, rukavičky, aktov-
ky, … byly výrobky, ve kterých dosáhl lokální popularity a 
úspěchu, jenž  mu umožnil postavit a splatit dům s dílnou 
na frekventovaném, obchodně výhodném místě a dobře uži-
vit celou rodinu.Zaměstnával i několik tovaryšů. Oženil se 
a s manželkou měli tři dcery . Vlastu - familiárně Vlasten-
ku, mladší Marii – Máňu a nejmladší Annu – Anušu nebo 
Anušku.

Můj dědeček postavil dům v sousedství, rovných osmdesát 
metrů blízko, a děvčata odmalička kamarádila s mým otcem 
a strýčkem, kteří byli podobného věku. Dívky  byly celkem  
pohledné, veselé a ve škole dobře prospívaly. Nicméně teh-
dejší společenský náhled vysokoškolská studia žen příliš ne-
upřednostňoval, a tak se připravovaly spíše  na dráhu manže-
lek a matek budoucích rodin.

Dříve, než se stačily vdát, přišla druhá světová válka a věci 
se staly těžšími. Máňa se zamilovala do jednoho tatínkova to-
varyše. Shodou okolností byl nadšeným komunistou a děv-
čata po večerech kromě lásky  zasvěcoval také do tajů marxis-
mu-leninismu. Netrvalo dlouho a celá věc se prošvihla – do 
domu vtrhlo gestapo, pod podlahou nalezlo Leninovy spisy 
a tovaryš, Vlastenka a Máňa putovali do koncentráku.

Po  válce se domů vrátila už jen děvčata. Pevně jim zakoře-
nila  v hlavách komunistická ideologie a z důvodů, které zna-
ly snad jen ony samy, už zůstaly všechny tři nadosmrti svo-
bodné. Po komunistickém převratu v roce 1948 začaly být 
velmi  v kurzu. Ale zřejmě proto, že byly komunistky srdcem 
a přesvědčením, to mezi ostatními soudruhy – bezpáteřními 
vlky a prospěcháři  -  nedotáhly dále než na okresní úroveň. 

Vzpomínám, jak jsem se kdysi v dětství nad jejich zvlášt-

Celý obchod s rybami za poslední dva roky ovládla jedno-
značně ryba, která je k nám dovážena z Vietnamu a jejíž pro-
dukce pochází výhradně z farmových chovů .  Jídelní lístky 
v jídelnách, restauracích  i mrazicí pulty v obchodech ovládl 
pangasius . I přesto, že na našem jídelním lístku je tato ryba 
zařazována 1x do měsíce, je mi často kladena otázka  ,,co že 
na tom jídelním lístku je ten  cizí název??“  Za zmínku jistě 
stojí, že se nejedná o rybu mořskou, ale sladkovodní. Její 
chuť nepřipomíná tak výrazně rybu, filety jsou bez kůže a 
kostí. Zřejmě díky této charakteristice je pangasius u českých  
zákazníků tak oblíbený a strhává na sebe takovou pozornost. 
Dnes si v obchodech můžete vybrat nejen opracované filety , 
ale i obalovaného pangasia s brokolicí a sýrem nebo tradiční 
porcované kostky. 

Rozhodně nezapomínáme na milovníky mořských ryb a 
na jídelní lístek zařazujeme filety z tresky tmavé, která je do 
České republiky dovážena z Faerských ostrovů. Filety  jsou 
ošetřeny pouze ochrannou glazurou a neobsahují žádné pří-
davné látky .

Eva Čadová
Vedoucí divize Jablonský Gurmán

ním osudem zamýšlel a chtěl jsem po  otci, aby mi jej vysvět-
lil.“Víš, to máš tak,“ řekl táta. „Zůstaly starými pannami a ty 
se vždycky zvrhnou buď na nekritické náboženství, nebo na  
fanatickou politiku. A ony si vybraly komunismus.“ Jindy 
mi zase vrtalo hlavou, co asi dělají na Štědrý den, protože 
jednak jsem za jejich okny nikdy žádný stromeček, betlém 
či svíčky neviděl, a jednak jsem už věděl, že komunisté jsou 
fanaticky protináboženští. „Čtou si spisy Marxe a Lenina a 
poslouchají moskevský rozhlas,“  odpověděl  zase táta. 

Černohousovy pilně organizovaly stranický (rozuměj ko-
munistický) život v tehdejším maloměstě Jablonném. Kro-
mě všech schůzí a zasedání oficiálních i neoficiálních se schá-
zívalo nejužší a nejtvrdší  stranické jádro  vždy v sobotu večer 
u některého kovaného soudruha doma. Jedním takovým byl 
i soudruh Hajzler, přezdívaný i  jimi samotnými – no asi si 
domyslíte, jak. Kteréhosi krásného letního večera, kdy světlo 
bylo dlouho a pracovali jsme na zahradě, mířily Černohou-
sovy kolem nás  Štěpánčákem vzhůru do bytovek-družstev-
ňáků.. „Kampak jste vyrazily, holky?!“ zavolal na ně táta, tře-
baže jsme dobře tušili, že k Hajzlerom na schůzi. Soudružky 
se zastavily, Vlastenka se naklonila k  plotu a odpověděla: 
„Ale, jdeme na návštěvu k Hajzlovi!“

O prázdninách, když mi docházelo sedm, mě pozvaly 
k nim domů  na seznámení  s budoucím  kamarádem.Byl to 
o rok mladší hoch, syn jejich spoluvězenkyně z koncentráku 
Mirky Kunštátové, která  byla členkou ústředního výboru  
komunistů a poradkyní generálního tajemníka ÚV KSČ a 
prezidenta republiky Antonína Novotného. Po otci byl zase 
potomek pánů z  Kunštátu a snad prý i samotného Jiřího 
z Poděbrad. Od té doby až do puberty jsme s Mirkem proží-
vali společně vždy část prázdnin, kterou trávil v Jablonném. 
Jak už to v životě někdy bývá, z prostředí, v němž vyrůstal, 
si vzal příklad , čím by nikdy  v  životě nechtěl být. A tak 
se od dětství zajímal o nekomunistické filozofie, o nábožen-
ství, o disidenty, později o Chartu 77. Vystudoval sociologii 
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a germanistiku, po revoluci byl poradcem prezidenta Havla 
pro německy mluvící země a nyní je profesorem na  fakultě 
Humanitních studií Karlovy Univerzity.

Mnohokrát jsem byl za ním u Černohousových ( v místě 
dnešní prodejny potravin a zeleniny bývala tenkrát lékárna) 
a musím uznat, že všechny tři byly vynikající kuchařky, znal-
kyně místopisu širokého okolí a veskrze zábavné a upřímné 
ženy. Měl jsem je rád. Jenom se nesmělo dotknout tématu 
politiky  -  potom „neznaly bratra“. 

Máňa s Vlastenkou se dožily revoluce v roce 1989 a po ní 
jsem s nimi už nikdy nemluvil – stal jsem se pro ně třídním 
nepřítelem a přestaly se mnou komunikovat. Dům U Tří 
děvčátek odkázaly svým příbuzným. Jak to vidím, je kromě 
pronajatého potravinářského obchodu prázdný. Mrzí mě, že 
nepřipadl Mirku Kunštátovi. I když by jej užíval na víken-
dy a prázdniny, mělo by Jablonné o jednoho zajímavého, 
vzdělaného a pozoruhodného muže víc. A že je jich  v našem 
maloměstě  potřeba!

Historka magická.
Pro ne-pamětníky dodám, že marxismus-leninismus byl 

fanaticky nejen protináboženský, ale také proti všem meta-
fyzickým vědám, které nazýval nejhoršími jmény. Tak byly 
dokonce svého času zakázány i genetika a kybernetika. Je 
tedy velmi těžké nalézt v domě přesvědčených materialistek-
marxistek nějaké magično.

Nicméně, na jedno si přece jen vzpomínám.
Bylo to na jaře roku 1969, na konci politicky velmi pohnu-

té doby, kdy se můj dědeček rozstonal a za týden zemřel. Do 
posledního dne před nemocí pracoval – měl krámek s galan-
terií, který ráno o půl osmé otvíral a zavíral večer kolem sed-
mé. Jeho kamarád, otec Černohousových, Václav,  už dávno 
nepracoval a byl na tom pohybově podstatně hůř. Přesto ho 
velmi těšilo, že přítel je svěží a každý den kontroloval oknem 
z obýváku, zda dědeček otvírá a  prodává. Dědečkovi bylo 
v  té době devadesát pryč a pan Černohous byl ještě o dva 
roky starší.Všichni věděli, že jakmile by dědeček zavřel nebo 

snad zemřel, bude to pro pana Černohouse těžká rána. A  tak 
jsme po celý týden, kdy spěl dědeček ke smrti, denně vyta-
hovali rolety, aby vše vypadalo, jakože prodává. Pravé dilema 
ale přišlo v den jeho pohřbu. Ty se tenkrát ještě vypravovaly 
z domu a na dědečkův přišly asi tak tři čtvrtiny Jablonné-
ho. Někde z poloviny Slezské ulice bylo vše včetně chodníků 
ucpáno jednolitým davem lidí. Černohousovy – vyhlášené 
kuchařky – tu sobotu schválně připálily oběd a náhradní se 
podával až před druhou (to byla hodina pohřbu) v kuchy-
ni, která měla okna směřující na druhou stranu do zahrady. 
Přestože už pan Černohous špatně slyšel, rádio řvalo jako o 
život a ženské se ho snažily všemožně zabavit, aby nic neza-
slechl nebo ho snad – probůh - nenapadlo jít do obýváku a 
podívat se z okna. Tatínek byl ale celou dobu klidný a vyrov-
naný. Když po velmi dlouhém obědě došlo ještě na mouč-
ník, usmál se a řekl:“Holky, já vím, proč to všechno. Vy mě 
tajíte, že Štěpánek umřel.Ale já to vím! Přišel ke mně dnes ve 
snu a řekl mi to. Už brzy půjdu za ním!“ A skutečně - téhož 
roku těsně před Vánocemi zemřel.

Kvido Štěpánek
ředitel firmy

půjčovna nářadí
V rámci rozšiřování služeb zaměstnancům a občanům a využití volných kapacit se firma Isolit-Bravo rozhodla zřídit  půjčov-

nu nářadí . Půjčit si nářadí  je možné v naší firemní prodejně za ceny uvedené v přiloženém ceníku. Pro zaměstnance firmy je 
poskytnuta sleva ve výši 25% a je upuštěno od skládání zálohy.
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Ceník zápůjček nářadí
Typ stroje

Vrtačky, bourací kladiva
Vrtačka 13mm dvourychlostní PROTOOL DRP 13 75 Kč/den
Příklepová vrtačka 2,5 kg. Makita 90 Kč/den
Vrtací kladivo 5 kg Makita 187,5 Kč/den
Bourací kladivo 5 kg. 187,5 Kč/den
Bourací kladivo 14 kg MAKITA HM1202C 225 Kč/den
Aku šroubovák příklepový MAKITA 8270D 52,5 Kč/den

Vrtáky, příslušenství vrtaček 0 Kč/den
Vrtáky SDS Max 37,5 Kč/den
Vrtáky SDS-PLUS sada pr. 6 -28mm délka nad 200 mm 37,5 Kč/den

Brusky, pily    
Úhlová bruska 115 mm NAREX ASU 12 BE-T 75 Kč/den
Úhlová bruska 230 mm MAKITA 9059S 112,5 Kč/den
Diamant.kotouč průměr 115 spotřeba 0,1 mm / 10,- Kč 8 Kč/mm
Diamant.kotouč průměr 230  spotřeba 0,1 mm / 20,- Kč 16 Kč/mm
Elektrická řetězová pila Narex EPR 30-S 210 Kč/den
Přímočará pila MAKITA 4340T 82,5 Kč/den
Spirálová pila 112,5 Kč/den
Okružní pila - přířezka Narex 112,5 Kč/den
Svářečky 0 Kč/den
Svářečka plastu PPR + nástavece+nůžky á 30,- 90 Kč/den
Hořák na sváření lepenky + plyn 400 Kč 10kg láhev 60 Kč/den
Opalovací pistole 52,5 Kč/den
Svářecí souprava elektrická + kabely, kukla 225 Kč/den

Zahradní nářadí    
Teleskopické nůžky 30 Kč/den
Žebřík trojkombinace 4 - 8 m 60 Kč/den
Žebřík teleskopický 8 m 60 Kč/den
Křovinořez (struna 5 m á 60,-) 225 Kč/den

Stavební nářadí    
Kleště na trhací nýty 30 Kč/den
Přísavky na přenášení skla 37,5 Kč/den
Hoblík elektrický 187,5 Kč/den
Paletový vozík BELET 112,5 Kč/den
Motůčko 150 Kč/den
Mokař 165 Kč/den
Vibrační bruska (+ br. papír á 7,-) 75 Kč/den
Míchadlo na malty 97,5 Kč/den
Průmyslový vysavač 150 Kč/den
Odvlhčovač T12 150 Kč/den
Elektrocentrála 2,0 kW, 230 V 187,5 Kč/den
Kalové čerpadlo + 10 m hadice(další á 80,-) malé 90 Kč/den
Kalové čerpadlo velké 300 Kč/den
Sněhová fréza 375 Kč/den
Stavební lešení HAKI  kostka 2,7 x 3 x 1,2 60 Kč/den
Jamkovač - zemní vrták pr. 200 mm 187,5 Kč/den
Stavební lešení rámové 6 Kč/m2 den
Multicar - pouze na víkend 4 Kč/km Po
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Opravy nářadí
V  současné době můžeme spolupracovníkům a obča-

nům nabídnout opravy ručního nářadí firem Narex , Ma-
kita a Protokol. Opravy provádí pracovníci naší elektro-
údržby .K opravě jsou používány značkové náhradní díly 
. Oprava v místě bydliště  sníží vaše náklady na provedení 
opravy ve vzdáleném servisu a zkrátí i dobu, po kterou 
budete bez nářadí.

Opravy zahradní techniky
V  současné době byly uzavřeny dohody s  firmami 

Mountfield a AL-KO, které jsou významným dodavate-

lem zahradní techniky na provádění záručního a pozáruční-
ho servisu na zahradní techniku. Prováděny budou opravy 
celého sortimentu od sekaček na trávu, křovinořezů, moto-
rových pil, drtičů, traktůrků, sněhových fréz, čerpadel a další 
techniky. Naši pracovníci absolvují školení na opravy moto-
rů Briggs & Stratton a Honda . Prováděny budou i servisní 
prohlídky, které zaručí prodloužení záruční doby uvedené 
techniky na sedm let. Vezmeme-li v úvahu, že nejbližší servi-
sy jsou ve Svitavách a Šumperku, bude jistě tato služba  víta-
ným  rozšířením služeb v Jablonném a okolí.

Ing. Josef Rubeš, 
vedoucí PZP

roZhovor s panem jaroslavem 
moravcem
1.Pane Moravče, ve firmě pracujete již přes 30 let. Jaké 
byly vaše pracovní začátky? 

Po vyučení v oboru nástrojář jsem nastoupil do Isolitu 
v roce 1976. Čili, když si to teďka tak počítám, tak už to je 
33 let. Uteklo to jako voda. Ze začátku jsem pracoval v obo-
ru nástrojář pod dohledem zkušeného parťáka Mirka Petrů, 
na kterého rád vzpomínám, poněvadž měl zájem mě něco 
naučit. Mě řemeslo bavilo, tak nám to spolu dobře klapalo. 
Po deseti letech mně bylo nabídnuto místo brusiče, tak jsem 
se naučil i jinému oboru. Od roku 1993 pracuji jako mistr 
na nástrojárně.

2. Máte bohaté zkušenosti s vedením kolektivu. Myslíte 
si, že dnešní spolupracovníci berou svoji práci jinak než 
dříve?

Za ty roky samozřejmě rozdíl je a musí být, jinak by už naše 
firma neexistovala. V  minulosti to bylo tak, že každý měl 
jistou práci,  odpracoval si svých osm hodin a hurá domů. 
Nyní je zcela jiná doba. Každý zaměstnanec si musí uvědo-
mit, že ať pracuje v kterékoliv firmě, tak ta firma mu dává 
příležitost vydělat si peníze na obživu a v zájmu každého za-
městnance je, aby pracoval nejlépe, jak umí, a to plnou silou, 
aby firma fungovala a co nejlépe prosperovala. Nikoho na 
světě nezajímá, jestli nějaká firma v  Jablonném nad Orlicí 
zanikne – prostě žádná dotace nepřijde. Na co si vyděláme, 
to budeme mít. Někteří to chápou rychleji, někteří pomaleji, 
ale jiná cesta není.

3. Vaše práce jistě nepatří mezi ty nenáročné. Máte re-
cept, jak být stále fit?

Recept je jednoduchý. Díky sportu jsem se nenaučil kouřit, 
což beru pro mé tělo jako velké plus. Alkohol minimalizovat 
na minimum. Rád se projedu na kole a poměrně dost cho-
dím pěšky. Bohužel si musím přiznat, že jsem aktivně přestal 
sportovat. Teď už sportuji jen rekreačně, a to ještě občas.

4. Můžu se zeptat také na vaši rodinu? Máte dva syny, oni 

nikdy nechtěli dělat nástrojářinu?

Jsem ženatý 27 let. Manželka pracuje v nemocnici v Ústí 
nad Orlicí a máme spolu dva syny. Staršímu Lukášovi je 26 
let, má vystudované ČVUT strojní v Praze, tuto školu vystu-
doval celou v angličtině. Nyní si ještě dodělává VŠE v Praze 
obor mezinárodní management. V  létě navíc studoval od 
americké společnosti SOUTHWESTERN COMPANY 

manažerský program v Sacramentu v Kalifornii. Nyní pra-
cuje ve výzkumném ústavu letectví, ale kterým směrem se 
opravdu vydá, netuším.

Mladšímu synovi Martinovi je 22 let, studuje Karlovu uni-
verzitu v Praze, obor biochemie. Také absolvoval manažerský 
program SOUTHWESTERN COMPANY, ale technickým 
směrem určitě nepůjde.

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

Zálib a koníčků mám hodně, bohužel už na ně není moc 
času. Největší mojí zálibou byl sport. Dříve jsem se mu vě-
noval aktivně, dělal jsem lehkou atletiku za Jiskru Ústí nad 
Orlicí. Jako otec jsem vedl ke sportu i své syny. V obci Horní 
Čermná jsem založil kroužek lehké atletiky a dělal trenéra 
místním dětem. Na kroužek mně chodilo kolem 20 dětí. 
Pravidelným tréninkem a cílevědomou tvrdou prací se do-
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stavily i výsledky. Z mistrovství ČSR v lehké atletice žactva 
jsme přivezli dvě medaile. Mě nejvíce těší to, že tyto děti jsou 
dobře připraveny po fyzické, doufám i po psychické stránce. 
Neviděl jsem je kouřit, požívat drogy a cítím z nich sílu stále 
jít za něčím dopředu, aniž by je někdo popoháněl. Dalším 
mým koníčkem je stavařina a práce se dřevem. Bohužel už 
trochu ubývá sil, už to není, jak bývalo, ale jsem rád, že zdra-
ví slouží a člověk se musí radovat z každého pěkného dne a 
dělat, jak to jde.

6. Co byste chtěl vzkázat čtenářům Občasníku a spolu-
pracovníkům?

Všem spolupracovníkům a čtenářům Občasníku přeji pev-
né zdraví, hodně sil na překonávání pracovních i osobních 
problémů, aby každý měl práci a  radoval se z každého pro-
žitého dne.

Lucka

slavný rodák města jaBlonného 
nad orlicí

Petr Figulus Jablonský

V Informačním centru v Jablonném nad Orlicí se také mů-
žete dozvědět mnoho zajímavostí o slavném rodákovi Petru 
Figulovi Jablonském. 

Petr Figulus Jablonský se narodil v roce 1619 v Jablonném 
nad Orlicí. Jeho otec jménem Petr byl duchovním v Jablon-
ném. Bohužel jsou zmínky o tom, že rodiče Petra Figula 
Jablonského v roce 1622 zemřeli na morovou epidemii. 

Přídomek Figulus mu vybral Jan Amos Komenský. Latin-
sky znamená hrnčíř. Jan Amos Komenský přijal Petra jako 
sirotka do své rodiny, žijící v Brandýse nad Orlicí, a vycho-
vával ho jako vlastního syna. V roce 1628 odešel i s rodinou 
Komenských do exilu do polského Lešna.

Pod vedením Komenského se učil. Uměl cizí jazyky, proto 
již v letech 1636 – 1638 provázel Johna Duryho na jeho 
cestě po Švédsku.

V roce 1641 byl v Londýně jako tlumočník do angličtiny 
svému učiteli, později přerušil studia na leidenské Valonské 
akademii a doprovázel Komenského do Švédska, Transylvá-
nie a Východního Pruska. V roce 1643 byl poslán Komen-
ským do Švédska ke kancléři Oxenstiernovi, aby ukončil stu-

dia. V srpnu roku 1644 se 
jako sekretář Komenského 
zúčastnil, společně s další-
mi českými bratřími, Or-
leánské konvokace (Orla 
v Litvě, na panství knížete 
Radvily). V  této době se 
usazuje v  Nassenhubenu. 
Spolupracoval zde s  míst-
ním luteránským farářem, 
vykonával bohoslužby, ká-
zal a učil děti.

V roce 1649 19. října se 
oženil s dcerou Jana Amo-
se Komenského Alžbětou. 
Měli spolu 5 dětí: Jan The-
odor Figulus – Jablonský, 
Samuel Adam Figulus Jab-
lonský, Daniel Arnošt Jab-
lonský, Marie Alžběta a Petr. 

Poté působil jako kazatel v českých sborech Jednoty bratr-
ské na území dnešního Polska.

V roce 1662 se stal všestranným zástupcem J. A. Komen-
ského. Petr Figulus byl koncem roku 1666 povolán jaké 
dvorní kazatel do východopruského Memelu díky přímluvě 
litevského knížete Bohuslava Radvily a jeho bratra Jonušase 
Radvila. Dokázal zde smířit luterány a kalvinisty a pokusil 
se také o založení školy v  komeniánském duchu. Kromě 
smiřovací mise měl také založit vysokou školu – kolej. Měl 
k dispozici řadu učebních materiálu od Komenského. Skoty 
vyučoval anglicky, Němce německy. Čtyři poslední roky měl 
Petr Figulus idylické, ale smrt jeho mecenášů Radvilů jím 
silně otřásla a jeho mise v Klajpedě ztrácela silnou půdu pod 
nohama. To přispělo i k jeho náhlé  nemoci . 12. ledna 1670 
zemřel na zápal plic v Klajpedě. Byl pochován na místním 
hřbitově , který již dávno zanikl. Bohužel se nedochovala ani 
žádná  jeho podobizna.

Lucie Pávková
SaM

tenisový turnaj

„jaBlonský open v.“
Dne 29.srpna 2009 proběhl již pátý ročník  tradičního te-

nisového turnaje. Počasí bylo zpočátku dosti nevlídné, a tak 
zahájení proběhlo s  mírným skluzem až odpoledne ve 13 

hodin.
I přes tento menší problém se sešlo 22 hráčů. Hrálo se na 

výborně připravených  antukových kurtech U Koupaliště a 
U Lipek.Více antukových kurtů bohužel není k  dispozici.
Nejstaršímu hráči bylo šedesát šest let a i on prokázal,že věk 
není žádný problém.Turnaje se zúčastnila rovněž jedna žena. 
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Úsporné žárovky

světlo Budoucnosti?
Přesto, že se úsporné žárovky prodávají již mnoho let, stá-

le si nenašly cestu do všech domácností. Nyní však nastala 
doba, kdy končí prodej klasických vláknových žárovek, kte-
ré budou k sehnání pouze jako doprodej skladových zásob. 
Pojďme si tedy ve stručnosti povědět, co to vlastně úsporná 
žárovka je.

Co to je úsporná žárovka?
Úsporná žárovka je v podstatě zářivka miniaturizovaná do 

té míry, aby se vešla do běžných svítidel, a vybavená přísluš-
nou paticí. Světlo v  ní vzniká na zcela odlišném principu 
než v běžných žárovkách, kde září rozžhavené vlákno. Zde 
vyzařují ionty (kladně nabité částice) plynu v  zářící části 
a odevzdají tak část energie, kterou jim dodal průchod elek-
trického proudu. Tento způsob vzniku světla je znám již od 
poloviny 19. století a na jeho konci již Nikola Tesla předsta-
vil své zářivky pro praktické použití. Až velký pokrok elek-
troniky v posledních dvaceti letech umožnil snížení rozměrů 
elektrických zařízení nutných k provozu zářivky do té míry, 
že mohla vzniknout úsporná žárovka.

Kolik co stojí
Cena úsporné žárovky je kalkulována na žárovku vyšší kva-

lity proto, aby její životnost dosáhla skutečně deklarované 
hodnoty a její světlo bylo příjemné. Například nynější cena 
kvalitní úsporné žárovky o výkonu  srovnatelném s 60W 
klasickou žárovkou je cca 220 Kč. Je to několika- násobně 
vyšší cena než u žárovky klasické, přesto se její nákup vyplatí. 
Náklady na provoz každé žárovky lze snadno vyčíslit vyná-
sobením jejího příkonu cenou jedné kWh a dobou svícení. 
Když k této hodnotě přičteme pořizovací cenu, spočítáme, 
na kolik nás přišel daný počet hodin svícení. Po jednodu-

chém výpočtu zjistíme, že přibližně po šesti stech hodinách 
svícení celkové náklady na svícení běžnou žárovkou před-
stihnou náklady na úspornou. Také nás může zajímat, jak 
rychle se začne nákup vyplácet. Abychom se to dověděli, vy-
dělíme oněch šest set hodin počtem hodin, kdy v průměru 
denně svítíme.

Pokud tedy budeme svítit alespoň dvě hodiny denně, in-
vestice se nám vrátí do jednoho roku.

A jak dlouho úsporná nebo běžná žárovka při našem svíce-
ní vydrží? Úsporná vždy výrazně déle než běžná. Jestli svítíte 
denně méně než jednu hodinu, může být funkční i více než 
deset let. Já osobně jsem si koupil žárovky s výdrží cca 15 000 
hod. a garantovanou životností 500 000 zapnutí a vypnutí. 
Na samotnou žárovku je poskytována záruka dvou let.

Ekologické svícení
Nezanedbatelnou otázkou je ekologie. Tím, že šetříme svou 

kapsu, šetříme i životní prostředí. Na každou spotřebovanou 
kWh se musí spálit asi 1 kilogram uhlí, přičemž se do ovzdu-
ší uvolní více než 1 kilogram skleníkového plynu oxidu uhli-
čitého (CO2). Po šesti tisících hodinách svícení jsme přírodě 
ušetřili na jedné  100 W žárovce 450 kWh, tím našich 2 000 
Kč a přírodě 450 kg uhlí a 450 kg oxidu uhličitého. 

Myslím si, že úsporné žárovky jsou tím správným krokem, 
který alespoň trochu uleví již tak dost pochroumané přírodě.

Pavel Antušek
Konstrukce D2

Finále se odehrálo v  neděli odpoledne na kurtu U Lipek. 
Hrálo se systémem na dvě porážky a na jeden set.

Vítězem se stal největší favorit pan Karel Pospíšil, který ve 
finálovém boji hladce zdolal p.Maršalíka 6:1.V soutěži na-
zvané „Zlatý kanár“zvítězil pan Petr Kozl. Blahopřeji oběma 
vítězům.

Děkujeme všem sponzorům, zejména firmě Isolit-Bravo 
s.r.o, a hráčům. Těšíme se na viděnou opět za rok.

Máme rovněž své webové stránky www.tenisclubjb.ic.cz.
Už druhým  rokem pracujeme s mládeží, kde nám fungují 
dvě tenisové školičky. Bohužel doposud nemáme žádného 
sponzora, abychom mohli nahlásit děti i dospělé do hlavní 
soutěže.Zde přinášíme umístění :
1. K.Pospíšil (Jabl.)
2. R.Maršalík (Lanš.)
3. M.Šulc (Jabl.)
4. P.Kozl (Jabl.)
5.-6. Belobrad (Žamb.),Kolomý (Jabl.)
7.-8. Kulhavý (Jabl.),Absolon (Žamb.)
9.-12. Hájek (Most),Šiplák (Těch.),

          Juriš (Plzeň),Dušek (Hor.Čermná)
13.-16. Brožek (Jabl.),Toman (Jabl.),
            Saidov (Jabl.),Kubeš (H.Čermná)
17.-22. Gering (Let.), Jansa (H.Čermná), Malá (Králíky), 
            Andrš (Žamb.), Bodenlos (Praha), Baláž (Jabl.)

Kulhavý René

René Kulhavý předává cenu Bravo 
vítězi turnaje Karlu Pospíšilovi
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vánoční atmosFéra vídně

díky ježíškovi Z isolitu.

Každý to jistě velmi dobře zná. Těšíme se na Vánoce a pak 
se peče, uklízí, vaří a najednou jsou Vánoce „fuč“ a zjistíme, 
že jsme si je vlastně nestihli ani vychutnat. Nejhorší je, že je 
to tak každý rok. 

Ale letos, letos to tak nenechám! Dárečky jsem nakoupila 
v předstihu a o úklid se rozdělím s manželem. Upeču per-
níčky (aby provoněly náš byteček), vánočku, štrúdl a jinak si 
budu užívat pohádek a lenošení.

 Navštívím vánoční Vídeň a místo toho zmatku a nákupů 
odjedu do pohody. Už  jsem tam byla před pár lety a o to 
víc se těším, protože už vím, co mě tam čeká. Ochutnám 
typické rakouské speciality, mezi něž  patří obrovská trubič-
ka nebo trhanec, tzv.  Kartoffelpuffer, oblíbená pochoutka 
císaře Františka Josefa (ve velkých pánvích se hřejí na kusy 
natrhané lívance, posypou se cukrem a zalívají jablečnými 
povidly). Až mě přepadne hlad, dám si velkou horkou bram-
boru s tzaziky a šunkou nebo jinou náplní. Pro zahřátí si pak 
vyberu jednu z několika variant vánočních punčů. Nalévá se 
do hrníčku, který mi zůstane na památku.

Nejznámější a nejmohutnější vánoční trh ve Vídni (před 
budovou radnice na náměstí Rathausplatz) se jmenuje 
Christkinflmarkt. Nechám se tam vyfotit pod srdíčkovým 

Máme tu Advent a brzy budou Vánoce a my s díky vzpo-
mínáme na jablonský Isolit a samozřejmě i na Nadační fond 
nadaných (který je s firmou úzce spojen), za to, že na nás 
po celý rok myslí a naši práci podporují. Zde chci zmínit 
hezký vánoční dárek z Isolitu pro Domov OLGA, a tím jsou 
nová domácí pekárna a nový kávovar. Než přistoupím k po-
znatkům o těchto nových výrobcích (dle vyjádření našich 
pracovníků), zmíním se ještě krátce o typech starších. 

Tak za prvé – starší kávovar typ C 36 A, který zde denně 
používáme pro cca 35 lidí již hodně let, stále slouží a tak jej 
chválíme za jeho neobvyklou výdrž. To samo o sobě hovoří o 
kvalitě výrobku, který se ale již dlouho nevyrábí. 

Za druhé – stále ještě máme a používáme dva pekaře „Bédi“, 
které stále ještě také tolik let „jedou“. Také obdivuhodné. Jen 

stromem, který je vídeňským symbolem Vánoc. Podívám se, 
jak děti vyrábějí dárky z  papíru, vosku či keramiky nebo jak 
pečou cukroví (přímo v prostorách radnice).

Ve vánoční vesničce před kostelem Karlskirche jsou k vi-
dění lidová řemesla a výrobky z  přírodních materiálů. Pro-
hlédnu si tam spoustu krásných věcí, například ručně vyro-
bené skleněné ozdoby, ze dřeva vyřezávané betlémy, ze stří-
bra tepané šperky, plstěné papuče, klobouky nebo voskové 
svíčky. Před kostelem je náměstí plné voňavé slámy, děti se 
zahrabávají do kupek, vyrábějí si hnízda a rodiče jim do je-
jich nových zateplených obydlí donášejí občerstvení. Mnozí 
tatínkové se rozpačitě rozhlížejí, a když se nikdo nedívá, po-
máhají svým dětem se stavbou domků. Uprostřed je chlívek, 
kde mohou děti obdivovat kozy, ovce a další zvířata, a okolo 
náměstí jezdí dvojspřeží obrovských valachů, kteří na valní-
ku za sebou vozí rozesmáté prcky. Je na ně krásný pohled! Už 
se moc těším. Domů se vrátím s dobrou náladou a načerpa-
nou energií.

Jana Kristková

u toho třetího „skončil“ ten převodní řemen a nikde se nám 
jej nepodařilo sehnat. A tak se tento výrobek stále ještě pou-
žívá při výrobě jogurtů. 

Tedy nový kávovar Aroma B-4250. Již několik dní to v naší 
kuchyni krásně voní při vaření kávy a musíme přiznat, že více 
než v kávovaru starém, který je ale v záloze a stále vypomáhá, 
když je na kávu velký nápor. A když poprvé „pracoval“ nový 
pekař B-4262, to byla nádherná vůně po celém stacionáři 
a po velmi chutném chlebíčku se jen zaprášilo. Zde musím 
přiznat, že když potřebujeme pro nějakého dobrého sponzo-
ra dárek, tak mu (kromě výrobků našich klientů) také upe-
čeme a věnujeme chlebíček z vaší pekárny. Vždycky to má 
velký úspěch a my nikdy nezapomene při tom sdělit, že jsme 
jej pekli ve výrobku z Isolitu. 

A tady je sdělení vedoucí pracovnice přímého provozu, p. 

jak mi Zní hudBa...
Co se stane, když člověk neustále poslouchá hudbu? Je 

možné, že se zcela změní??
Hudba je něco jako dar..., jako lék proti všemu. 
Když máme den, že bychom radši  ráno nevstali, pustíme 

si hudbu.Když je nám hezky, pustíme si hudbu.Když jsme 
s někým blízkým a chceme si zachovat atmosféru, poslouží 
opět a zase hudba. Ale proč?

Když se ozývá z koutů pokoje hudba, člověk často sní..., sní 
o různých věcech,... díky hudbě se cítíme silnějšími, sebevě-
domějšími….

Máme ji vnímat s ohledem na věk? S ohledem na vkus ?? 
Je to vlastně takový malý zázrak!!
A co lidé, kteří  ji berou pouze a jen jako zvukovou kulisu, 

není to škoda? 
Taky vám pomáhá například při učení nebo při…??
Taky se vám při poslechu vybaví téměř už neexistující myš-

lenky a nebo naopak máte dny, kdy vám v hlavě zní neexis-
tující melodie?

Myslíte si, že je to nějaká virová infekce..? Ne, trpí tím kaž-
dý, i když každý si to nepřizná... Každý člověk žije hudbou, 
jen pro každého člověk pojem hudba znamená něco jiného.

Soňa Kovalčíková
Montáž D3
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Marie Kolářové: 

P e k á r n a
I když se už nepyšní jménem „Béďa“, u nás jím zůstane. 

Vidíme, že přístroj prošel důkladným vývojem. Naše první 
zkušenosti překonaly očekávání. Velikost i počet metliček 
se projevují lepším zpracováním těsta, které je jemnější. Po-
chvalu zasluhuje i povrchová úprava a estetický tvar nádoby. 
Chléb snadno vyklouzne, kůrka je křupavější a člověk jen 
těžko odolá, aby hned neochutnal ještě horký chléb. Praktic-
ké je také zkrácení celé doby přípravy a následného pečení. 

K á v o v a r
Jednoduchost obsluhy a rychlost překapávání  je jeho vel-

kou předností. Taktéž i možnost nastavení intenzity aroma. 
Filtr, který stačí opláchnout pod tekoucí vodou, je ekono-
mickým i ekologickým přínosem. Regulátor síly aroma kávy 
je jednoduchý a ani pro naše klienty není problém jej ob-
sluhovat. Můžeme říct, že je to pro náš provoz pomocník 
jak má být – nenápadný a přitom hezký a hlavně praktický 
doplněk kuchyně. Tolik vyjádření od naší pracovnice. 

A protože k Vánocům patří i malé zamyšlení, dovolím si 
dvě myšlenky Saint Exupéryho.

V té první nám on říká otázkou: „nabízíte mi krásnější 
nábytek, lepší auto, čistší vzduch, ale jakého člověka, aby 
to obýval?“ Říkal před více jak 65 lety. A v dnešním dik-
tátu spěchu a hluku snadno zanikají jeho slova z Citadely: 
„vždycky jsem za to nejcennější pro člověka považoval ony 
dva příliš zapomenuté bohy: ticho a pomalý rytmus.“

Klidné prožití Vánoc 
a jen všechno dobré

v Novém roce 2010 přejí

MUDr. Jaromír a Jana Kratochvílovi
Domov OLGA, Blansko

putování hradisky Z jaBlonného 
nad orlicí do orliček

Jednoho pěkného podzimního dne jsem se sešla s panem 
Václavem Horákem, který pochází z Jablonného.Náš rozho-
vor  se nesl v duchu malého ohlédnutí za jeho působením 
v IB a vyprávění o Hradiskách.

1. Pane Horáku, tak nejdříve něco o vás. Jste bývalým 
zaměstnancem IB. V kterých  letech a na jaké pozici jste 
zde pracoval?

Ve firmě jsem pracoval od roku 1992 do roku 2002, poté 
jsem odešel do důchodu. Mé působení  bylo na pozici kon-
struktéra, technologa na D3, mistra v kovovýrobě a nakonec 
konstruktéra nástrojů a přípravků.

2. Vaše působení ve firmě začalo již před 17 lety, můžete 

nám v kostce říci, jak vypadala výroba v IB?

Když jsem nastoupil do firmy, výroba kuchyňských přístro-
jů teprve začínala (vyráběla se pouze 1 l fritéza), na lisovně 
se lisoval bakelit a nástrojárna byla umístněna mimo hlavní 
závod v bývalém ZEZu. Za dobu, kdy jsem ve firmě pra-
coval, se firma postupně změnila v moderní výrobní závod. 
Nyní již z vnějšku, mimo firmu, sleduji dění ve firmě a mám 
radost z  úspěchů, kterých firma BRAVO i v  této nelehké 
době dosahuje.

3. Pane Horáku, vy se o Hradiska velmi zajímáte, ale dří-
ve než si Hradiska přiblížíme, mohl byste nám povědět 
něco o cestě, která zde také vede a je pojmenována po 
slavném českém spisovateli?
 

Jistě myslíte Jiráskovu horskou cestu ( JHC, Cesta Aloi-
se Jiráska). Tato cesta je hlavní dálkovou hřebenovou ces-
tou v Orlických horách, vyznačena je červeně. Zpřístupňuje 
prakticky celý hlavní hřeben. Začíná v Broumově, vede přes 
Hronov a Náchod, vstupuje údolím Metuje do oblasti Or-
lických hor. Z Nového Hrádku přes Olešnici se stoupáním 
na Vrchmezí dostane na hlavní hřeben, kterým pokračuje 
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přes Šerlich, poblíž Velké Deštné stále po hlavním hřebeni 
až k Haničce, kde JHC vstupuje do Žamberských lesů. Pře-
konává Divokou Orlici na Zemské bráně, Tichou Orlici v 
Mladkově, odkud přes Suchý vrch a dále pak přes Jablonné 
nad Orlicí, Mariánskou Horu u Horní Čermné míří až do 
Litomyšle. Cesta, která spojuje nejkrásnější partie Orlických 
hor, byla vyznačena roku 1921 a je pojmenována na počest 
spisovatele Aloise Jiráska. Měří téměř 170 km. (V jejích pi-
onýrských dobách vedla z Dobrošova u Nového Města nad 
Metují do Jablonného nad Orlicí).

  
4. Vraťme se tedy k Hradiskám .Jak se k tomuto krásné-
mu lesnímu údolí dostaneme?

Pokud by naše putování začalo na náměstí v  Jablonném, 
tak bychom se museli vydat východním směrem a sledovat 
červenou turistickou značku. Po červené turistické značce 
bychom došli ke koupališti a k rybím sádkám a zde začíná 
rozsáhlé lesní údolí zvané Hradiska.

5. Jsme tedy na začátku Hradisek. Jak bychom se  ale do-
stali do zmiňovaných Orliček?

Červené značky Jiráskovy horské cesty (dříve Jiráskovy stez-
ky) nás zprvu vedou po silnici, ale posléze stoupají severním 
svahem údolí a obcházejí výrazný, ale v lese ukrytý, útvar ,, 
Panskou skálu“. Po značkách bychom pokračovali po hře-
benu nazývaném ,, Hříva“, přes ,, Hrubý kopec“, části lesa 
s názvem ,,Na dílech“, nad horní částí údolního severního 
svahu a došli bychom až do Orliček. V době po jejím vzniku 
byla stezka na vyhlídkových bodech doplněna množstvím 
laviček a jednoduchými altány. 

6. Cestu po Hradiskách jste nám přiblížil velmi krátce, 
jistě toho víte mnohem více, prozradíte?

Ano, prozradím, ale co kdybychom čtenáře Občasníku po-
těšili ještě jednou a přiblížení Hradisek nechali do dalšího 
čísla?

7. To je výborný nápad, jistě se čtenáři budou těšit. Moc 
vám děkuji za rozhovor a prosím o závěrečná slova pro 
naše čtenáře.

 
Přeji všem čtenářům Občasníku hodně pracovních i osob-

ních úspěchů a pokud se    údolím Hradisek vydáte, zkuste 
se chovat tak, abyste ničím nenarušovali tento ,,Významný 
krajinný prvek“ a chránili ho. 

Vždyť údolí Hradisek je bezesporu pro místní obyvatele 
jablonským ,,rodinným stříbrem“!!!

Lucka

jindřich jiráska

a setkání s ním
S  tímto sympatickým pá-

nem, narozeným 20. 10. 
1937,  který pochází z Mis-
trovic,  jsem se setkala, aby 
mi povyprávěl nejen o svém 
životě, ale hlavně o jeho 
působení ve firmě OEZ Le-
tohrad,  která je úzce spjata 
také s firmou Isolit – Bravo, 
spol. s r. o.

Pan  Jiráska  se po ukonče-
ní Základní devítileté  školy 
v Jablonném nad Orlicí roz-
hodl vyučit nástrojařem. V roce 1953 nastoupil jako učeň  
v oboru universální nástrojář…

1.Pane Jirásko, jak vzpomínáte na svá učňovská léta?
 
Vzpomínám velice rád, a to nejen na školu, ale také na in-

ternát v Letohradě, kde jsme byli tehdy povinně ubytováni.

Ubytování na internátě se týkalo všech učňů, i když pochá-
zeli z Letohradu a v mém případě z Mistrovic. Mělo to poli-
tický důvod - převychovat mladého člověka k obrazu té doby 
a odtrhnout děti od rodičů. Proto také bylo vše zadarmo.

2.Jaké bylo tedy vaše první zaměstnání?

Po vyučení jsem ihned nastoupil do podniku OEZ Leto-
hrad. V té době bylo   nejstaršímu nástrojaři 32 let, celý pod-
nik byl z mladých lidí. Tehdejšímu panu řediteli Miroslavu 
Dudovi bylo pouhých 29 let.

3.Vzpomenete si na začátky fungování závodu?

Ano, a velice rád. Ve zdejším kraji, v Orlickém podhůří, 
byla řada lidí řemeslně zručných. Z  firmy Wagner a.s. se 
začal tvořit závod OEZ se svým konkrétním programem. 
Nebyl jen výrobním podnikem, ale již od počátku tvořil a 
rozvíjel technické zázemí s  vlastní konstrukcí, technologií, 
nástrojárnou a výrobou jednoúčelových zařízení na zproduk-
tivnění výroby. V průběhu několika let nastoupilo do OEZ 
mnoho absolventů -  průmyslováků a vysokoškoláků. Mezi 
nimi do OEZ nastoupil také Ing. Kvido Štěpánek do tech-
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nického úseku. V té době začínala éra robotizovaných strojů 
a mladý inženýr se do těchto záměrů také zapojoval.

4.A jaký byl váš pracovní postup?

Po 10  letech práce v nástrojárně jsem se stal mistrem ve 
výrobě, a to na dalších 10 let. Poté jsem byl jmenován ve-
doucím provozu. Z této funkce jsem byl po 5  letech z po-
litických důvodů odvolán a byl jsem přeřazen do oddělení 
řízení výroby. V podniku OEZ Letohrad jsem pracoval do 
roku 2002, tedy celých 46 let. V  roce 1993 mi také bylo 
nabídnuto místo v  Isolit – Bravo, spol. s  r.o., ale to jsem 
nepřijal, byl jsem již v pokročilém věku.

5. Vaše pracovní činnost byla převážně před rokem 1989, 
chtěl byste nám něco říci o letech 90.?

Chci se pouze zmínit o letech 1990 až 1993. Tato doba 
byla velice složitá a podobná té dnešní. Zhroutily se trhy, 
hledala se nová odbytiště, poklesla výroba a byl přebytek pra-
covníků. Muselo se propouštět a již se nehledělo na to, aby 
byli všichni zaměstnáni.

6. Řeknete nám něco bližšího o své rodině a o svých zá-
jmech?

Se svojí ženou Marií a dcerami Martou a Magdalenou jsme 
žili 25 let v Jablonném nad Orlicí. Poté jsme si postavili s že-
nou chaloupku v Mistrovicích, kde nás naše dcery s vnouča-
ty rády navštěvují. Jsem v důchodu, tak velice rád pracuji na 
zahradě. Věnuji se včelkám a chovu králíků. Sil ubývá, a pro-
to jsem velice rád přivítal váš nový výrobek MOTŮČKO, 
který mi ochotně předvedl pan ředitel Štěpánek v  prosto-
rách vašeho závodu. Nejdříve jsem si MOTŮČKO zapůjčil 
k otestování a teď jsem jeho  spokojeným vlastníkem. Moc 
vašemu MOTŮČKU fandím.

Pane Jirásko, děkuji vám za příjemné setkání  a přeji mno-
ho sil a pevné zdraví.

Lucka

vánoce, vánoce přicháZejí...
Vánoce jsou křesťanskými svátky, které každoročně oslavují 

zrození Ježíše Nazaretského v Betlémě. Jakožto křesťanský 
svátek byly oficiálně uznány papežem Liberiem r. 354 , a to 
k datu 25. prosince.

Narození Ježíše se datuje k roku 1 n. l., podle posledních 
studií se ale Ježíš narodil spíše kolem roku 4 př. n. l. Ovšem 
křesťanská tradice je zde spíše pro připomenutí jeho naroze-
ní, nikoli pro oslavu data samotného.

Před vatikánskou reformou se slavil 1. leden jako den Je-
žíšova obřezání. Ježíšovi rodiče se řídili židovským zákonem 
nařizujícím obřezání dítěte osm dnů po narození. I dnes si 
pravoslavní připomínají tento svátek. Pro ně je dokonce dů-
ležitější než zrození samotné, neboť znamená vstup božské-
ho potomka do společenství mužů a tím skutečný začátek 
křesťanství.

Vánoce u nás – to je Ježíšek, stromeček, dárky a kapr s 
bramborovým salátem, ale jak slaví Vánoce v jiných zemích? 

USA
V žádném období roku se nenakupuje víc, než-li právě o 

Vánocích. Obchody zažívají již od Díkuvzdání na konci lis-
topadu až do Vánoc skutečné žně. 

Dárky se dávají dětem, členům rodiny, přátelům. Lidem, 
kteří nám poskytli laskavost, či kolegům ze zaměstnání. Ne-
musí se vždy jednat o věcný dar. Často lidé pečou sušenky a 
jimi obdarovávají své blízké či sousedy.

Vánoční výzdoba je velice bohatá, Američané mají strome-
ček - živý nebo umělý. Zdobí jej drobnými světly a ozdo-
bami- koule, řetězy z popcornu atd. Dárky zde nosí Santa 
Claus, který má svůj červený oblek a saně se soby.

V mnoha státech USA v tomto období sněží, a tak je vá-
noční večeře podávána uvnitř. Sestává z pečeného krocana, 

husy, kachny nebo šunky polité brusinkovou omáčkou. Vý-
běr dezertů je mnohem bohatší. Podává se biskupský chlebí-
ček, dýňový koláč, ovocný pudink polévaný brandy, koláčky 
nadívané kandovaným ovocem aj. 

Vzhledem k značné různorodosti jednotlivých států se vá-
noční tradice velice liší. 

Například na Hawaji Vánoce začínají  příjezdem vánoční 
lodi, což je loď přivážející obrovský náklad tradičních vá-
nočních pokrmů. Santa Claus sem přijíždí rovněž po vodě 
ve svém člunu. 

Velká Británie
Tady nosí dárky Father Christmas (Otec Vánoc). Na sobě 

má  dlouhý oblek červené nebo zelené barvy. O Štědrém ve-
čeru chodí dům od domu a rozdává dárky. Děti věší punčo-
chy na krb a nebo prázdné povlaky od polštářů na rohy po-
stelí. Ráno se probouzejí a doufají, že právě jim tam zanechal 
spoustu dárků.

Děti píšou Otci Vánoc dopisy, které vhodí do krbu. Jedině 
tak mohou vzlétnout a dostat se až na severní pól, kde jejich 
přání bude vyslyšeno. Pokud však dopis shoří, musí se na-
psat znovu. 

Ráno 25.prosince rodina společně rozbaluje dárky a poté 
připravují slavnostní hostinu. Ta bývá podávána přesně v po-
ledne. Oběd začíná přípitkem a  symbolickým rozlomením 
tzv. christmas crackers (jedná se o papírové tuby, v nichž se 
ukrývá drobný dárek). Oběd se skládá z pečeného krocana 
s kaštanovou nádivkou se zeleninou a omáčkou. Nabídka 
dezertů je mnohem pestřejší: švestkový puding polévaný 
brandy, sladké koláče nadívané kandovaným ovocem aj. 
Poté všichni členové rodiny sledují tradiční vánoční projev 
královny Alžběty II.

Austrálie
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motÚčko
Věřím, že i k  vám se donesla zvěst o novém jedinečném 

výrobku naší firmy. Našim nejmladším přírůstkem je moto-
rové kolečko Motúčko. Je sice nejmladším, ale ne nejslabším 
pomocníkem. Svoje využití si najde ve stavební firmě, prů-
myslu, zahradnictví a pomůže všem, kteří mají chalupu, do-
mek nebo malý statek. Když pracujete s kolečkem, tak proč 
si práci neulehčit? Šikovné české hlavičky přišly na to, jak 
to udělat. Motúčko je opatřené bezúdržbovým elektromo-
torem. Motor si podle zátěže reguluje otáčky v závislosti na 
terénu sám. Poháněno je bezpečným napětím 12 V z gelové-
ho akumulátoru, a tak nehrozí nebezpečí vylití elektrolytu. 
Elektromotor i převodovka jsou v ose kola a nezvyšují tak 
sílu nutnou k držení rukojetí. Jednoduché ovládání  je v ru-
kojeti. Akumulátor Panasonic vydrží na jedno nabití 8hodin 
běžné práce. Doba nabíjení baterie je 4hod. Nosnost je 150 
kg, v tomto se mu žádné jiné kolečko nevyrovná. Stoupavost 
v  terénu maximální zátěží je 35 - 45°. Pro motúčko není 
problém překonávat překážky jako jsou schody, obrubníky, 
v lese kořeny stromů ... Do lesa je vhodná další varianta Mo-
túčka a tím je Mokař (motorový trakař). Nástavba trakař 
umožňuje přepravovat objemnější předměty, které se do mo-
tůčkové korby nevejdou. Příslušenstvím může být naviják, 
který vám pomůže vytáhnout nebo přitáhnout předměty 
z těžko dostupných míst.

Motúčko bylo předváděno na výstavách, trzích a někteří 
využili možnosti zapůjčení , aby vyzkoušeli jeho kvality. Re-
akce lidí na motúčko byly různé, nadšení střídalo nevěřícné 

Vánoce jsou ve zdejších zeměpisných šířkách opravdu vel-
mi teplé. Zatímco severní polokoule se nachází uprostřed 
zimy, zde panují teploty okolo 30 C.

Austrálie a Nový Zéland jsou prvními státy, které časově 
oslavují Štědrý den, Češi si na něj musejí počkat o 11 hodin 
déle.

Dá se říci, že typicky australské Vánoce neexistují. Za vý-
chozí model oslavy Vánoc byly použity britské zvyky. Dárky 
zde nosí rovněž Otec Vánoc, ale poslední léta si na oblibě 
získává i jeho americký rival Santa Claus. V noci z 24. na 25. 
prosince přichází do domů a vkládá dětem dárky do pun-
čoch na krbu či do povlaků na polštář zavěšeném v rohu 
postele. Vánoční výzdoba je střídmá, používají se především 
slaměné ozdoby, větvičky ze stromů, jmelí a samozřejmě vá-
noční stromeček. 

Avšak teplotní podmínky výrazně pozměnily britské zvyky. 
Tradiční večeře se přemístily 

z domovů na terasy, zahrady a nejsou neobvyklé ani v parku 
či na pláži. Je to příležitost setkat se s přáteli a příbuznými, 
uvědomit si přátelství, lásku a předat si dárky.Vánoční menu 
může sestávat z mořských plodů, krocana, kachny, kuřete, 
těstovin, druhově velice pestrých salátů, zmrzliny, švestkové-
ho pudinku, koláčů aj.

Brazílie
Brazílie je zemí, kde se střetává celá řada etnik. Jedná se 

o bývalou portugalskou kolonii, a proto mnoho vánočních 
zvyků odpovídá právě této historické skutečnosti.

Osobou, která nosí dárky v Brazílii, je Papai Noel (Otec 
Vánoc). Podle legendy žije v Grónsku, ale když přijíždí do 
Brazílie, přizpůsobuje se místním přírodním podmínkám a 
převléká se ze svého teplého oblečení do lehké košile a kal-
hot.

Brazilci si potrpí na bohatou vánoční večeři. Na stole nesmí 
chybět nadívaná krůta, šunka, neloupaná rýže a obložené 
mísy z ovoce a zeleniny.

Mezi vánoční dekorace zde patří i řezané květiny. V posled-
ních letech se jí stávají i mohutné ohňostroje, vybuchující na 
klidné noční obloze velkých městech, jako jsou Brasilia, Sao 
Paolo a Rio de Janeiro.

Brazilci patří mezi nejotevřenější národy světa. Lidé během 
oslav zpívají, tančí na ulicích. Veselí pokračuje až do svátku 
Tří králů 6. ledna. Toto datum bývá považováno za den, kdy 
tři moudří muži přišli obdarovat Ježíše do Betléma.

A tak bychom mohli pokračovat, ale není nad českého Je-
žíška, stromeček, ….

Hana Šedivková
celní deklarantka

pousmání, ale po vyzkoušení měli všichni společný názor – 
je to skvěly nápad. 

Ať je léto, podzim, zima s Motúčkem práce není dřina. I 
na tu zimu jsme připravení. Stačí, když na přední konstrukci 
připevníte nástavbu - pluh a můžete v práci pokračovat.

Vážený pán Bodlák: Začiatkom mesiaca mi doručili  Motúčko, 
čo som si u Vás objednal.Chcem Vám touto formou  poďakovať 
za Váš výrobok čo Vaša firma vyrobila, nakoľko je to fantastický 
pomocník práve na profil môjho pozemku.Pravdupovediac som 
celkom neveril údajom o výkonoch Motúčka, ale som z neho 
uveličený- vďaka.

Pozdravujte aj pani Oravcovú.
Váš spokojný zákazník : Peter Baška  Bratislava Slovakia

Sehr geehrter Herr Bodlak,
vážený pane Bodláku,
 
vor einigen Tagen habe ich in unserem Schwesterbetrieb 

Meinl stavební stroje, Klatovy Ihre Motorschubkarre gese-
hen und getestet.

před několika dny jsem v našem sesterském závodě  Meinl, 
Stavební stroje Klatovy viděl a otestoval  vaše motorové kolečko.

 
Ich habe Interesse, Motúcko in Bayern zu verkaufen.
Mám zájem Motúčko prodávat v Bavorsku.
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průvodce mladé ženy/mladého 
muže světovými náBoženstvími
Část sedmá : Scientologie

V našich výletech za náboženstvími jsme již probrali bud-
dhismus,hinduismus,keltské náboženství,staroslovanské po-
hany,uctívače ohně-zoroastriány,řecké mytické bohy a bohy-
ně.

Dnes se podívejme za náboženstvím, které existuje sotva 
pár desítek let, přesto ale dokázalo už ovlivnit a získat takové 
mediální hvězdy jako je Tom Cruis a John Travolta, kteří 
jsou jeho nekritickými vyznavači. 

Scientologii založil v  roce 1951 Američan Lafayett Ron 
Hubbard, nejprve jako filosoficko-léčitelský směr, který na-
zval dianetikou. Hubbard usoudil, že každý člověk sestává 
z těla, mysli a ducha, kterého nazval podle starých Řeků the-
thanem. Duch je všemocně tvořivý, ale svoji všemocnost si 
neuvědomuje a smiřuje se se zdánlivými  omezeními, která 
mu klade tento hmotný svět. Hubbard amatérsky studoval 
Freuda a Junga a ve s vých představách použil části jejich te-
orií. Jak už asi ani nijak jinak být nemohlo, dostalo se mu ve 
světě vědy striktního odmítnutí. Jako reakci na vědecký neú-
spěch vyhlásil Hubbard prakticky přes noc svoji hypotézu za 
náboženství. Nemusel už tak nic vědecky dokazovat, neboť 
jak známo, náboženství jsou věcí víry a nikoli důkazů. Trans-
formace měla také pozitivní daňový účinek, což mu nemo-
hou zapomenout různé vlády po celém světě a přistupují ke 
scientologické církvi s  nedůvěrou. V  Česku není zařazena 

Bitte machen Sie ein Angebot über
Udělejte mi, prosím, nabídku na 
 
10 Stück Motúcko M 1 Electra mit Akumulator ohne La-

degerät (Nabijecka).
10 ks Motúčka M1 Electra s akumulátorem bez nabíječky
 
2 Stück „Schweizer Karre“ Aufsatz für Holztransport.
2 ks Mototrakaře v provedení pro dopravu dřeva.
 
X Transport Jablonné-Augsburg 350 kg
plus dopravu Jablonné - Augsburg 350 kg..
 
Mit freundlichem Gruß
S přátelským pozdravem,
 

Siegfried Meinl

mezi oficiální církve a nepožívá tak daňových výhod. Exis-
tuje zde jako obecně prospěšná společnost.Bedlivě ji hlídají 
také Němci  a podezřívavě i zbytek EU.

Scientologové věří, že všemocnost lidského ducha je záměr-
ně zdeformována  vesmírnými bytostmi, které drží a zneu-
žívají lidstvo na Zemi podobně jako třeba lidé zase dobytek.
Jejich vládcem a tudíž i naším pánem je už po biliony let  
hrůzovládce galaxie Xenu. Jeden každý z  nás lidí kdysi žil 
v daleko lepší společnosti v neskonale krásnější části vesmí-
ru. Problém ale nastal, když jsme  v  naší původní krásné 
domovině  spáchali zločiny nebo se aspoň stali rebely, rozvra-
ceči či revolucionáři, za což jsme byli odsouzeni k „doživotí“ 
na planetě Zemi.(Proto je také na Zemi takový nepořádek 
– dovozují scientologové a to se, přiznejme si, zdá velice lo-
gické).  Jenže, pozor! Protože duch je nesmrtelný, znamená 
doživotí pro něj ve skutečnosti věčnost. Podle scientistů je 
po smrti duch v  důsledku našimi vězniteli vsugerovaných 
myšlenkových schemat přitahován do vesmírných kontrol-
ních stanic (nazývají je implanáty), kde jsou mu elektricky 
vymazány vzpomínky na právě skončený život a je opět bez 
milosti vrácen do koloběhu životů zpět na Zem, kde se zno-
vu narodí. Tedy žádná krásná teplá a přátelská místa, jak 
uvádějí navrátilci z klinické smrti. Nebo ano, ale pouze na-
pohled. Ve skutečnosti to jsou  kulisy vesmírného Potěmkina 
– Xenu a za nimi je zneužití a manipulace. Umístění im-
planátů do našeho vesmíru a vymazávání vzpomínek elek-
tricky je zřejmě pouze přiblížení. Ve skutečnosti jsou stanice 
v jiném, tedy duchovním rozměru a podobně je to s energií 
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použitou k mazání. Podle scientologů je možné se z odsou-
zení k  věčnému pozemskému kriminálu vymanit tím, že 
poznáme vlastního ducha, uvědomíme si jeho všemocnost, 
rozřešíme svoje traumata a vědomě se vymaníme  z myšlen-
kových schémat mimozemšťany nám vsugerovaných. Použi-
jeme-li hrubé přirovnání, pak myšlenková schemata, která 
nám vnutili, jsou tenký drát nabitý  neškodným napětím, 
který obkličuje stádo dobytka na pastvě. Před drátem vždy a 
všichni bojácně uhnou dovnitř. Netuší, že ho lze přetrhnout,  
že jeho překonáním by se stali svobodnými a nesloužili za 
pozdější potravu silnějšímu druhu. Mimozemská myšlenko-
vá schémata překonávají scientisté auditingy, tak zvaným 
brain-washingem, kdy zkušený clear, tedy vyčištěný scien-
tolog s pomocí přístroje e-metru (jednoduchý detektor lži) 
prověřuje myšlení méně zkušeného adepta. První audit je za-
darmo, další se už platí. Postupně se stává adept na auditech 
závislý a je ochoten se zadlužovat, jen aby si je mohl platit. 
Clear auditor je údajně schopen číst myšlenky, pohybovat na 
dálku předměty a provádět jiné takřka zázračné věci, které 
jsou lidskému duchu sice přirozené, ale v důsledku ovládání 
mimozemšťany si myslíme, že je neumíme – a proto nám 
normálně  také nefungují. Nad clear auditory existuje ješ-
tě sedm vyšších a dokonalejších úrovní přičemž poslední, 
osmá, je vyhrazena samotnému Bohu, ve kterého scientisté 
také věří. Scientisté mají také vlastní zákony a definují vlast-
ní zločiny, z nichž vybírám některé zajímavé:

* vytvoření problému 
* zrádný nedostatek péče 
* připuštění vlhkosti a nebo magnetického pole k počítači 
* nepoužití počítače poté, co byl nainstalován 
* předstírání těžkostí s počítačem, i když tyto těžkosti ne-

existují 
Je vidno, že by se někteří naši spolupracovníci stali zločinci 

hned první den..

Při seancích scintologů dochází údajně k  různým zázra-
kům,  a to i k tak viditelným, že třeba lidem dorůstají chy-
bějící končetiny. Chcete-li se nejen vymanit z chléva, ve kte-
rém nás drží vesmířané, ale také proti nim aktivně bojovat i 
v dalších životech, můžete podepsat se scientologickou církví 
smlouvu  platnou nejen pro Zemi, ale také pro veškeré další 
planety naší galaxie. Pikantní je, že se smlouva podepisuje na 
dobu určitou, a to na  rovnou miliardu let. Nejsou to tedy 
žádní hubkaři. Scientologů je podle vlastních údajů asi deset 
milionů po celém světě, střízlivé odhady ale mluví o maxi-
málně jednom milionu.Jejich velkým úspěchem je členství 
některých výše zmíněných mediálních superhvězd.

Můj názor: 
Scientologové znovu otevřeli úspěšně známou Hurvínkovu 

otázku: „A taťuldo, ví kráva, že je kráva?!“ Názor, že na Zemi 
jsme za trest, není totiž nijak nový. Zastával ho v zásadě Bud-
dha a také křesťanská věrouka nikdy nedokázala uspokojivě 
vysvětlit, proč dokonalý Bůh stvořil takto nedokonalý svět. 
Rozpor ostatně napadne každého, kdo jen trochu přemýšlí 
o životě. Odsud už je jen kousek k názoru, že nás do tohoto 
světa někdo za něco uvrhl, zaklel, a že , jak už to v takových 
případech bývá, může nás někdo (u křesťanů Spasitel) nebo 
se sami tvrdou duševní prací na sobě (buddhisté) , z rozsud-
ku „na věčnost“ osvobodit. Co je u scientistů nové a podezře-
lé je kolotoč byznysu s touto filosofií spojený. Od druhého 
auditu se auditing nemalými částkami platí, ve světě existují 
významné personální agentury (např. Performia) dosazující 
do prosperujících firem scientisty a firmy scientisty již obsa-
zené se spojují do mezinárodního společenství.Myslím si , že 
Ron Hubbard skvěle, leč nečestně prodává starou marketin-
govou myšlenku a ne žádné zjevení či osvícení. 

Kvido Štěpánek
ředitel firmy

(ne)pořádek a kultura
Každý pracovní den jedna osoba z finanční účtárny obejde 

firmu s fotoaparátem s cílem zvěčnit tak nepořádek i pořá-
dek kdekoliv ve firmě. Po pořízení fotografií se ukládají na 
server, kde poté jednotliví manažeři k fotografiím s nepořád-
kem přikládají dle svého uvážení jména osob za nepořádek 
odpovědných, a to včetně jejich postihů za tento stav. 

Při těchto kontrolních pochůzkách po firmě ne vždy kon-
trolující vidí jen radost  v očích spolupracovníků z toho, že 
je opět kontrolováno, jak mají uklizené pracoviště. Současně 
ale i lze říci, že přestože není k dispozici nějaké hluboké a 
rozsáhlé vyhodnocení přínosu těchto každodenních kont-
rol, většina spolupracovníků o kontrolách již ví, takže i více 
dbá na pořádek svého pracoviště. Stále ale není dostatečně 
odstraněn pocit některých spolupracovníků, že kontrolor je 
úhlavní nepřítel, který nemůže být nikdy přítel, co pomáhá 
k uvědomění, že je ještě co zlepšit.

Totiž kontroly pořádku byly zavedeny proto, že bez nich si 

ne všichni dostatečně uvědomovali, že uklizené pracoviště je 
potřeba. I kupříkladu proto, že by se z pohozeného igelitu, 
papíru či části krabice v (ne nutně před chvílí právě vytřené a 
mokré) komunikační cestě mohl klient leknout. Nebo si jen 
i říci, že snad nebude dávat zakázky firmě, kde nikdo nedbá 
o to, co je pod nohama, kde to může být například zdrojem 
smeknutí a úrazu. 

Tři obrázky článku ukazují příklady nedostatečné péče o 
pracoviště. Člověk by se měl chovat ve firmě tak, jakoby vše 
zde vykonávané prováděl doma a patřilo mu, aby to nevedlo 
k ohrožení zdraví jiných skrz pracovní úraz, resp. k dojmu 
klienta, že firmě nevadí bordel. Jelikož však zatím není dosa-
ženo stavu, kdy kontrol pořádku není potřeba, protože občas 
se stále najde při obchůzkách nežádoucí stav, je toto nutné 
provádět. 



27

Občasník - 3/2009

takže vzor pro pořádek je vesměs všude. Tudíž tam ani není 
vesměs potřeba kontrol nepořádku. 

Když je člověk v Praze nebo v  jiném postkomunistickém 
městě, vidí kelímky, vajgly, prázdné polyethylenové lahve 
poházené okolo zastávek, potoků, občas i na ulici a jinde 
a ne vždy si to člověk uvědomuje. Ne všem lidem to vadí, 
protože někteří to považují za normální a nezdráhají se občas 
i něco odhodit. 

Předchozí tři odstavce byly napsány proto, aby bylo zřejmé, 
že problém nepořádku ve firmách může mít zdroj v nepo-
řádku státu. Budují se firmy na nových principech (snaha 
o maximální kvalitu, pořádek apod.), ale nelze okolo vidět 
moc vzor pořádku, proto jsou potřeba úvodní manažerská 
rozhodnutí již pár procitnutých osob, že se bude nepořádek 
systematicky eliminovat a kontrolovat plnění těchto elimi-
nací. To do té doby, až si všichni lidé uvědomí, že je dobré 
uklízet (někdo může mít doma nepořádek, protože to vidí 
všude okolo, a tak to považuje za normální) a vezmou syste-
matickou eliminaci nepořádku za část svých každodenních 
úkonů.

Pak již nebude potřeba kontrol pracovníků finanční účtár-
ny a dávání srážek za odhalený nepořádek manažery a tyto 
všechny osoby se budou moci věnovat více své pro ně důleži-
tější práci – zajištění chodu výroby či toku peněz, na kterých 
jsou závislé výplaty nás všech. 

Někdo by mohl namítnout, že ne vždy lze jednat, aby ne-
pořádek nevznikl. Kupříkladu osoba nesoucí krabici s výlis-
ky vidí při cestě, že se jí vespodu trhá a pár výlisků se z ní 
sype. Pak raději běží a nechá spadlé na zemi, aby tam nebyla 
brzy celá rozsypaná krabice, přičemž se vysypané vrátí posbí-
rat, až krabici se zbytkem výlisků donese do bezpečí. Leč tyto 
případy nenastávají ve většině případu, tedy lze na druhou 
stranu říci, že většině nepořádku lze předcházet pečlivější 
prací, resp. tou, které se jen člověk věnuje naplno.  

Jiří Marek
finanční účtárna

Obrázek 1 – Neutřená podlaha, kde poblíž není jakákoliv 
osoba za to zodpovědná.

 

Obrázek 2 – „Zátiší“ s upadlým papírem nejspíše z náklad-
ního automobilu.

Kulturu lze brát jednak jako firemní, ale lze ji také uvažovat 
jako kulturu národní.  U obou lze považovat za kulturu cosi 
jako pravidla, jak se chovat, hovořit apod. 

Zatímco kultura národní je učena od dětství a vesměs ne-
vědomě, resp. podvědomě, jinak řečeno ne vždy uvědoměle, 
u kultury firemní je to jinak. Firemní kulturu je potřeba se 
zpravidla naučit až v dospělosti a v poměrně krátkém čase, 
také nemusí být tak statická jako národní, může se rychle 
měnit. Každá firma může mít svou firemní kulturu jinou. 
V žádné moderní firmě ale není součástí jakýchsi pravidel, 
ideálů její firemní kultury, že se toleruje nepořádek. 

Podíváme-li se nyní stručně na kultury národní a chování 
osob jednoho národa, pak lze říci, že různé národy mají i 
různé a ne vždy uvědomělé přístupy k pořádku. Současně asi 
platí, že míra pořádku v národě docela odráží míru pořádku 
většiny firem v něm.

Má zkušenost říká, že kupříkladu v japonských firmách by 
si nikdo nedovolil, aby měl nepořádek na pracovišti (nepořá-
dek pod stoly v kancelářích, okolo strojů), protože by to zna-
menalo, že nezvládá svou práci a není schopen ji vykonávat. 
Totiž i ve městech tamtéž mimo firmy je všude uklizeno a 
bez téměř jakýchkoliv odpadků či pohozených vajglů apod., 
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MOTŮČKO

Dva školáci přijdou k přepážce bankovního okénka, vytáhnou dětské pistole,  
namíří je na pokladní a povídají: „Dejte nám jenom bankovky, chceme totiž….“  (viz tajenka)

VÁNOCE 2009
Tajenka:

Jméno:

Pracoviště:

Vylosovaných tentokrát 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 29. 1. 2010 do schránky 
na recepci v IB.

Vážený pane Štěpánku,
bylo rozhodnuto, že Isolitu Bravo bude udělena cena „AL 
dodavatel 2009“  v oblasti inovace.
Předání cen se uskuteční 15.12. (zřejmě v 16 hod – bude 
ještě upřesněno)   v Automotive Lighting
Reutlingen.
Rezervujte si prosím tento den ve Vašem kalendáři.
Díky.
S pozdravem
Ladislav Král.

Vážený pane Králi,
srdečně děkujeme za ocenění, kterého si velice vážíme a 

které nás velmi těší.
Uvedený termín samozřejmě rezervuji.

Děkujeme.
S přátelským pozdravem,

Kvido ŠTĚPÁNEK.


