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TRVALE (NE)UDRŽITELNÁ DEMOKRACIE

ČEŠTINA, SLUŠNOST A MY

Když zahájili Američané vyčišťovací akci po dobytí Iráku, 
nazvali ji nejprve Věčná svoboda. Islamisté protestovali – 
věčný je přece jenom Alláh! Američané akci tedy přejmeno-
vali na Trvalou svobodu.

Ekonomové jsou ještě opatrnější. Poučeni krizemi,  jejichž 
spouštěcím mechanizmem kromě jiného bývá také přemrš-
těný předchozí hospodářský růst, mluví o trvale udržitelném 
růstu.Podstatu vysvětlovat jistě netřeba: je to růst tak opatr-
ný, že není nikdy přehnaný a tudíž se má za to, že tak může 
fungovat navěky.

Bylo by dobré myšlenku trvalé udržitelnosti aplikovat také 
na jiné oblasti. Navrhuji například na demokracii.

 V hodinách dějepisu mi nikdy nešlo do hlavy, jakou to 
zvláštní nepřízní osudu zanikly staré antické demokracie, 
které se zdály vrcholně správným společenským uspořádá-
ním a nahradily je monarchie - většinou despocie, kde oči-
vidné výstřelky jako nemístný přepych vládců, sólové rozho-
dování, despotické chování, vraždy, mučení, věznění odpůr-
ců, hromadění státního majetku v osobních rukou vládce, 
války z  individuálního rozhodnutí či averze a mnohé jiné 
nepřístojnosti byly běžnou součástí systému. Jak je možné, 
že něco zdánlivě tak dokonalého bylo poraženo něčím tak 
zjevně nedokonalým?! 

Vysvětlení mi nebylo jasné až do nějakého začátku jedn-
advacátého století. Za socializmu bylo možné srovnávat 
jen s despociemi a nějakých deset let po revoluci jsem svo-
je spoluobčany ještě stále omlouval dezorientací hodnot 

Každý den se mi dostávají na stůl nabídky firem na různá 
školení: asertivita, jak jednat se zákazníkem, jak se vyvaro-
vat základním chybám v obchodním styku,  jak přesvědčit 
zákazníka, aby koupil od nás a takto bych mohl pokračovat 
na dalších několika stranách. Ano, je to výnosný byznys, tak 
proč ne?

Nikdy jsem však neviděl žádné školení, jehož tématem by 
byla slušnost či gramatika. Proč? Protože by se tam nikdo 
nepřihlásil. Každý z nás je totiž přesvědčen, že to je samozřej-
most, to každý zná a češtinu taky každý umí. Účast na tomto 
školení by byla přece pod naši úroveň.

Já tento názor nesdílím z  jednoho prostého důvodu – a 
tím je každodenní realita. 

Dostávám spoustu e-mailů od spolupracovníků, dodavate-
lů či zákazníků. A mnohé z nich mají jedno společné, chybí 
jim oslovení či pozdrav a je tam spousta gramatických chyb.

Co se týče toho prvního – oslovení či pozdravu, již dvakrát 
jsem na stránkách Občasníku uveřejnil svůj článek o tomto 
nešvaru současné doby. Myslel jsem si, že se minimálně ze 
strany „neoslovujících“ spolupracovníků něco změní.  Jak 
naivní, že?  Tak trochu si připadám jako Don Quijote de la 
Mancha při jeho boji s větrnými mlýny. Nicméně optimis-
ticky doufám, že to je pouze jejich ignorace vůči mému „na-

a předchozí zkažeností komunizmem.Poté už to začalo 
být zjevné: Jste-li příčetní, nemůžete  přece jako Řekové 
svádět svoji špatnou ekonomiku v  roce 2010 na němec-
kou okupaci z  doby před sedmdesáti lety! To, co je dnes                                                                           
špatné – rozcapenost, neschopnost se svojí svobodou správ-
ně nakládat, morální a pracovní shnilost, enormní zadlužení, 
korupce - pramení z nás samotných a nikoli z doby vlády 
komunistů.A to dobré – svobodu, ekonomický blahobyt, 
technický pokrok - jsme dostali jaksi mimochodem, od his-
torické epochy  a ani jsme se o to příliš nezasloužili. 

A nejhorší je, že se stav stále zhoršuje. Ač volby stojí mi-
liardy, volíme si čí dál tím větší hlupáky. Naše rozhodování 
je ovlivněno jejich neuskutečnitelnými planými sliby, které 
nikdy nemohou a ani nechtějí splnit, jejich vizáží a přízní 
či nepřízní novinářů. Státní dluh se astronomicky zvětšuje 
a podle průzkumů už většina z nás počítá se státním ban-
krotem, aniž by tušila, co to znamená. Přesto se nenajde 
ani jeden udatný kandidát, který by načrtl zásadní bolestivá 
opatření, jak z dluhové a všeobecně krizové pasti ven. Důvod 
je zřejmý. My bychom ho totiž nezvolili. My chceme pitom-
ce, kteří nám podkuřují, nadbíhají a slibují nereálné. Ti nás 
potom také dovedou. Kam?! Inu, není po desáté. Dosaďte si 
tam sami.

Kvido Štěpánek
Ředitel firmy

pomenutí“, a když píší někomu jinému, tak již vždy oslovují 
a zdraví.

Co se týče gramatických chyb – tak to je někdy opravdu 
„síla“. Uvedu pouze několik příkladů : 

1) „Pokud byjste  ale trvali na danom filtru Fritos F4 mi-
nymální odebrané množstvý z výroby je 5000m2.“

2) „Petře vyber kolegini“.
3) “ty dlouhý táhla by šli skrátit“
A takto bych mohl pokračovat dále a hravě bych vyhrál 

soutěž o nejdelší příspěvek  s gramatickými chybami do Ob-
časníku. 

Buďme bez obav, výše uvedené se týká všech. Titul, netitul 
– je to jedno, jen čeština dostává na „frak“!!!

Prosím vás, dodržujme základní pravidla slušnosti a važme 
si češtiny -  je to náš rodný jazyk, je bohatý a krásný. Tak ho 
užívejme s úctou, a to znamená bez chyb. 

Že by zase větrné mlýny? 

Petr Bodlák

P.S.  Ještě se musím zmínit o tom,  že mnozí naši zahraniční 
spolupracovníci ( Joanna, Sebastian, a další ) se naučili česky 
velmi dobře a dělají mnohem méně gramatických chyb než ro-
dilí Češi. Mají můj obdiv.
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CINKOT MEDAILÍ

CELNÍ ÚŘAD

- TAK TROCHU JINÝ SVĚT ANEB PŘÍBĚH 
JEDNÉ  „CHŮVY“

Něco začíná , něco končí. Skončilo 14  krásných dní zim-
ních olympijských her ve Vancouveru. I naše Česká republi-
ka zaznamenala cinkot, a ne ledajaký! Vždyť Martina Sáblí-
ková , Šárka Záhrobská a Lukáš Bauer dokázali něco, o čem 
sní dlouhá řada sportovců. Při sledování heroického výkonu  
Martiny na 3 km,1500 m a 5 km, kde rozhodovaly setiny 
vteřin , Šárčina velkolepého slalomu nebo  Lukášovy nesku-
tečné stíhací jízdy při štafetě se všem divákům u televizní ob-
razovky zvyšovala tepová frekvence, okusovaly se  nehty na 
rukou , zapomnělo se na veškeré starosti a problémy kolem 
nás .Po dokončení úspěšného závodu přicházela slastná ne-
skutečná euforie ze zisku medaile, kterou pro nás tito novo-
dobí gladiátoři přichystali. Vím, že vaše pocity z dobře vyko-
nané práce, které byly po zásluze oceněny , nedovede nikdo 
slovy vyjádřit, a to je jen dobře. Protože jen vy sami  víte, co 
to stálo dřiny, a do vašeho nitra naštěstí nikdo nevidí.  Řadě 
z  nás při dekorování nejlepších závodníků  s  udělováním 
medailí a  zakončeném naší státní hymnou, ukáplo hodně 
slziček štěstí. Martina , Šárka a Lukáš se svými výkony a ne-
skonalou lidskostí nesmazatelně zapsali do historie českého 
sportu, jako jsou legendy Čáslavská, Zátopek, Zátopková, 
hokejisté  a další. Tato , pro mě svatá trojice, dokázala nám 
a celému světu , že jsou to šampióni,  odvážní,  pracovití a 
neskuteční srdcaři. Jedna věc ale zůstala stále stejná. Pokora , 
s jakou přistupují ke všemu , co dělají. A právě ta je vynesla 

Jak jistě všichni víte, hodně výrobků, které je možno si 
zakoupit pod značkou BRAVO, nevyrábíme v IB, ale dová-
žíme je. Všechny tyto výrobky musí být nejprve procleny a 
potom jsou propuštěny do volného oběhu, tzn., že se mohou 
prodávat zákazníkům. Každý výrobek má svoje celní zařaze-
ní, podle kterého se  vyměřuje clo, které musí firma zaplatit. 
U většiny výrobků není těžké celní zařazení určit, ale jsou 
případy, kdy stačí v popisu výrobku zaměnit jedno či více 
slov a již se clo 0% změní na clo 10% či naopak. O jeden 
takový případ bych se s vámi chtěla podělit:

Jedná se o přístroj „dětská chůva“, který pracuje na systé-
mu vysílač - přijímač a pomáhá  v případě, kdy dospělý není  
ve stejné místnosti s dítětem.Tento přístroj zvukově signali-
zuje, co právě dítě dělá. Tyto přístroje byly do IB poprvé do-
vezeny v r. 2007 a byly celně zařazeny do skupiny, na kterou 
se vztahuje 0% clo. Celkem byly přijaty 3 dodávky těchto 
výrobků a vždy byly celním úřadem procleny a propuštěny 
bez jakýchkoliv problémů.

Zádrhel se objevil za nějaký čas po  3. dodávce (březen 
2009) , kdy bylo na celním úřadě zjištěno (dodatečnou kon-
trolou), že celní zařazení výrobku není správné a podle nové-
ho zařazení již není clo 0%, ale hned 9,3%, což při celkovém 
součtu jednotlivých dodávek tvořilo nemalou částku, která 

do výšin a mění jejich sny v realitu. Z vlastní zkušenosti vím, 
co je to tvrdě trénovat a snít o velkém úspěchu. Určitě  řada 
čtenářů namítne, že každý nemá na to, aby se stal olympij-
ským vítězem. Já si ale myslím, že každý z nás má na to, aby 
dal do toho, co dělá -  pokoru , srdce , pracovitost -   a pak 
se i jeho sny změní v realitu.

To, že se Martina , Šárka  a Lukáš dostali do srdcí českého 
diváka , dokazuje sledovanost na nočních televizních obra-
zovkách. Jaký to musí být pocit a zodpovědnost pro závodní-
ka , když  ví, že ho doma sledují 1,5 až 2 milióny televizních 
diváků a při posledním  závodu Lukáše v běhu na 5O km 
ho v boji o třetí medaili sledovalo dokonce 2,742 miliónu 
televizních diváků! Martino Sáblíková , Šárko Záhrobská a 
Lukáši Bauere ,  tímto vám skládám velkou poklonu za krás-
né prožitky, které jste připravili nám všem na zimních olym-
pijských hrách ve Vancouveru a děkuji vám, že jsem mohl 
uronit slzy štěstí a být hrdý, že jsem taky Čech.

Ivo Kylar
směnový kontrolor lisovny

měla být dodatečně zaplacena. 
I když se nám to příliš nelíbilo, bylo vše doplaceno, proto-

že jinak by ještě navíc hrozila pokuta  za nezaplacení.
Tady by mohl náš příběh skončit, protože se zdá, že  vše 

bylo vyřešeno, ale nebylo by na něm nic zajímavého ani vý-
jimečného. Takže pokračujeme:

Firma se s tímto postupem CÚ nespokojila a milou 
chůvičku jsme  poslali se žádostí o přezkoumání celního za-
řazení na Celní ředitelství do Prahy a očekávali jsme, že co 
nevidět budeme mít v celé záležitosti jasno. Avšak uplynul  
jeden měsíc, dva měsíce, tři měsíce a ...pořád žádná odpověď 
( 3 měsíce je lhůta dle zákona,  po jejímž uplynutí musí být 
zasláno vyjádření). Tak jsme začali zjišťovat, v čem to vázne 
- odpověď přišla obratem, ale v ní jsme byli pouze informo-
váni,  že lhůtu pro vydání závazné informace  není možné 
dodržet, protože v jednotlivých zemích EU se toto zařazení 
liší  a problém bude řešen ve Výboru EU.  Ten se však schá-
zí pouze 4x do roka a nikdy se předem neví, jaké případy  
budou konkrétně řešeny. Tak ať vydržíme. Tak jsme čekali .

Před koncem  roku konečně přišel  další dopis, už jsme 
se radovali, že záležitost byla vyřešena, ale ouha - opět další 
informace, že naše věc zatím řešena nebyla a že příští zasedá-
ní bude během února 2010. Ihned na začátku března jsme 
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kontaktovali Celní ředitelství a doufali, že tentokrát to vyšlo 
a již budeme vědět, na čem jsme. 

A co myslíte, jak to dopadlo? Jen klid, další zasedání bude 
prý již v dubnu.....

Jak je vidno, ani úřad EU,  kde téměř každá činnost se řídí 
nějakým předpisem,  jehož nedodržení je hned trestáno po-
kutou, nepracuje vždy nejrychleji, ale snad i tady bude platit, 
že „kdo si počká, ten se dočká“. Ale nečekáme na jednu větu 
už příliš dlouho?
Hana Šedivková

K Hančině článku dodám následující. Bytostně nesnáším ten-
to druh „rovnosti.“ Já ( v  tomto případě firma )  musím vše, 
a to v  řádu několika dnů, jinak mi hrozí pokuta a případně 
další sankce. Oni ( v tomto případě celní úřad ) na výše uve-
dený případ nemají žádnou lhůtu, a až se sejdou a napadne je 
to řešit, tak to možná  vyřeší. Osobně si myslím, že máme ještě 
několik let před sebou. Ale zpětně vybrat clo za dva roky, to 
dokázali za několik dnů. Nicméně buďme v klidu, vše probíhá 
podle zákona.

Petr Bodlák

PROJEKT „VZDĚLÁVEJTE SE!“
POMÁHÁ UDRŽET PRACOVNÍ MÍSTA

Na podzim minulého roku stála naše společnost před roz-
hodnutím, jak udržet pracovníky a jak co nejlépe je využít.
Stavební divize v  zakázkově slabých měsících. Konkrétně 
se jednalo o první měsíce roku 2010, kdy zakázková náplň 
byla vzhledem k zimnímu období malá. Během roku 2009 
se jako nejperspektivnější z aktivit Stavební divize vyprofilo-
valo zateplování objektů a dále činnost v oboru voda-topení. 
Z pochopitelných důvodů jsme tedy chtěli příslušné pracov-
níky udržet i pro další sezónu, ve které již bylo od dubna 
2010 dohodnuto několik zakázek. 

Po zvážení všech variant jsme se rozhodli pro účast ve 2. 
fázi  projektu „Vzdělávejte se!“, který je primárně zaměřen 
na situace, kdy zaměstnavatel nemá možnost v určitém ob-
dobí přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu sjednané pra-
covní doby. Základními garanty projektu jsou Evropský so-
ciální fond (ESF) a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 
Evropský sociální fond je jedním ze strukturálních fondů 
Evropské unie, zřízený za účelem zmenšování rozdílů v pro-
speritě a životní úrovně v členských státech a regionech EU.

Činnost ESF je zaměřena na podporu zaměstnanosti v Ev-
ropské unii. Napomáhá členským státům lépe vybavovat ev-
ropské pracovní síly a společnosti k tomu, aby čelily novým 

globálním výzvám. Ve zkratce:
• Financování je rozloženo napříč členskými státy a regio-

ny. Prostředky směřují zejména do míst, jejichž hospodářský 
rozvoj se vyvíjí hůře. 
• Jedná se o klíčový prvek strategie Evropské unie pro růst 

a pracovní místa, která je zacílena na zlepšování života ob-
čanů Evropské unie tím, že jim poskytuje lepší kvalifikací a 
lepší vyhlídky na pracovní uplatnění. 
• Za účelem dosažení těchto cílů je v plánu v  období let 

2007 až 2013 do členských států a regionů Evropské unie 
rozdělit přibližně 75 miliard eur. V poslední době je řada ak-
tivit fondu směřována do boje s globální ekonomickou krizí.

Veškeré administrativní úkony projektu „Vzdělávejte se!“ 
(a není jich málo!) se vyřizují ve spolupráci s místně přísluš-
ným úřadem práce, který rozhoduje o schválení či zamítnutí 
podaných žádostí. Velmi podstatnou skutečností je fakt, zda 
zaměstnavatel žádá o podporu v rámci  režimu „de minimis“. 
Tento režim představuje takovou podporu, která nesmí spo-
lu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jed-
nomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši 
odpovídající částce 200 000 EUR. To je důležité především 
pro výši poskytnutého příspěvku – v režimu „de minimis“ 
lze žádat o úhradu až 100% nákladů příslušného projektu. 
Příspěvek je z 85% hrazen z prostředků ESF a z 15% z pro-
středků Státního rozpočtu ČR.

V rámci projektu „ Vzdělávejte se“ lze tedy žádat o úhradu 
nejen samotné vzdělávací aktivity, ale i mzdových prostředků 
zúčastněných zaměstnanců a ostatních nákladů.

Vzhledem k  zaměření Stavební divize a její perspektivě 
do budoucna jsme se rozhodli připravit projekty, které pro-
hloubí kvalifikaci dotyčných pracovníků, zvýší konkurence-
schopnost, a tím i udrží příslušná pracovní místa.

PROJEKT ZEDNÍK – Bezmála tříměsíční vzdělávací ak-
tivita (ca 312 hodin) pro pracovníky Stavební divize, kteří 
jsou zaměřeni na zateplovaní objektů a zednické práce. Cí-
lem je prohloubit znalosti v daném oboru a zlepšit tak kva-
litu nabízených služeb. Počet zúčastněných pracovníků: 5.
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ŘEMESLO MÁ ZLATÉ …..

CO TO JE PŘÁTELSTVÍ? 

V  prvních dvou měsících tohoto roku jsme absolvovali 
rekvalifikační kurz „instalatér“ na žambereckém SOU. Při-
znávám, že jsem měl zpočátku obavy, jak to bude probíhat a 
s jakým přístupem k nám, trochu přestárlým žákům, budou 
přistupovat kantoři. Později se ukázalo, že stejné obavy měli 
i kantoři na druhé straně, jelikož takový kurz nikdy nevyu-
čovali.

Musím říci, že celý tento projekt Vzdělávejte se!! podporo-
vaný Evropskou unií předčil moje očekávání. Dověděli jsme 
se spoustu zajímavých věcí, které, jak pevně věřím, uplatní-
me v realizaci externích zakázek Tančícího slona. Chtěl bych 
tímto i poděkovat personálnímu oddělení, že nám tento 
kurz zajistilo a že jsme jím mohli vyplnit zimní období, kdy 
je zakázek přeci jenom méně.

V rámci výuky jsme absolvovali velice zajímavé přednášky 
předních dodavatelů vodoinstalatérských zařizovacích před-
mětů, jako jsou kotle, vodovodní baterie, trubní materiály a 
pomůcky pro jejich aplikace. Tyto jsme na rozdíl od ostatní 
výuky, kdy jsme byli sami, vyslechli společně se třemi tří-
dami „budoucích instalatérů“. Přednášky začínaly krátkým 
proslovem učitele k žákům zakončeným upozorněním, ať si 
píší poznámky z výkladu a že si druhý den  písemně ověří 
jejich pozornost a znalosti. Na to si slovy jeden učeň z při-
bližně třiceti přítomných vytáhl poznámkový blok a druhý z 
nich malý kousek papírku, který zůstal po celou dobu před-
nášky prázdný. 

Pro každého může mít toto slovo jiný význam, ovlivně-
ný životními zkušenostmi. Jiný vztah k přátelství bude mít 
člověk, jenž má už léta přítele, na kterého se může spo-
lehnout, a jinak se na přátelství bude dívat člověk zatrpk-
lý zradou přítele nebo tím, že si vůbec žádného důvěrníka 
nikdy nenašel. Lidé, kteří opravdové přátelství nikdy nepo-
znají, jsou dle mého názoru v mnohém duševně ochuzení. 
Skutečně každý si přátelství vykládá jinak. Já osobně si pod 
pojmem přítel představuji člověka, kterému se mohu se vším 
svěřit a který přesto zůstane mým přítelem. Vždy mě podrží 
a stojí při mně, i když se ke mně „celý svět“ otočí zády. S pra-
vým přítelem se radost násobí a dělí. Dokáže cítit se mnou, 
když je mi do breku, a raduje se, když se mi něco podaří. 
Pro mnohé však platí kamarád = přítel. Není tomu tak. 
Kamarády potkáváme, když jdeme do školy, do práce nebo 
nakoupit do obchodu. Kamarád je vám známá osoba, s níž 

PROJEKT INSTALATÉR – Také v  tomto případě je 
hlavní prohloubení znalostí za účelem vytvoření komplexní 
nabídky služeb pro zákazníka. Kurz je v celkové délce ca 150 
hodin. Počet zúčastněných pracovníků: 4.  

Na základě výběrového řízení bylo pro samotnou realiza-
ci kurzů vybráno školní zařízení Střední škola obchodu, ře-
mesel a služeb Zámek Žamberk. Tato škola má dlouholetou 
tradici, od roku 1956 již připravila do života více než 10 000 

absolventů různých řemesel, obchodu i služeb. Velkou vý-
hodu představuje kvalitní tým pedagogů a existence Středis-
ka praktického vyučování. Zde se realizuje praktická výuka 
v reálných podmínkách.

Věříme, že tyto aktivity budou velkým přínosem v rozvoji 
Stavební divize, přispějí  k  stabilizaci  pracovních  míst a 
pomohou zkvalitnit a rozšířit nabídku služeb pro zákazníky.
M.Šlesingr
Personální oddělení

Ostatní chlapci byli ale podstatně rychlejší a připravenější, 
začali vytahovat šachy, karty, čtverečkovaný papír na lodě a 
jiné hry, kterými si hodlali krátit čas. Ti unavenější si složili 
ruce na stůl a jali se poslouchat přednášku s čelem na stole. 
„Vždyť nerušíme, ještě to nemáme dohraný…“ reagoval je-
den z budoucích instalatérů na příkaz učitele, ať okamžitě 
uklidí rozehrané šachy do tašky. Při ukázce nové vícevrstvé 
trubky, již nechal přednášející kolovat a upozorňoval, že při 
velkém, opakovaném namáhání je možno ji i zlomit, asi tu-
šíte, v jakém stavu došla k nám: byla zlomená. Přes neustá-
lé napomínání kantorů a abnormální drzosti žáků jsme asi 
dvouhodinové zajímavé přednášky rádi vyslechli a vrátili se 
do dílen.

Při nástupu na rekvalifikaci jsem si říkal, že učitelé a mistři 
odborného výcviku na učilištích to vlastně mají úplně super: 
práce s kluky, kteří mají zájem o řemeslo, dva měsíce prázd-
nin a další volna a výhody.

 Řemeslo má bezpochyby zlaté dno, ale to instalatérské má 
i zlaté a obdivuhodné kantory žambereckého učiliště. 

 Myslím, že vědomosti nabyté při rekvalifikaci mají svou 
váhu.

 Ale nevím, nevím, jak to do budoucna bude nejenom 
s tímto, ale i s ostatními řemesly…

Robert Pachel
D6-Tančící slon

se často stýkáte a udržujete s ní kontakt. Avšak řekli byste 
kamarádovi, že se bojíte třeba přijímacích zkoušek? Přišel by 
váš kamarád na pohřeb, když vám umře maminka? Tenkrát 
mi bylo skutečně zle... Nevím, jestli jste to někdy zažili, pocit 
prázdnoty, beznaděje... A jste naprosto bezmocní, člověka, 
jenž vás opustil, už vám nikdo nevrátí. Mí dva přátelé tehdy 
také přišli na poslední rozloučení s mojí maminkou. Moc mi 
to pomohlo, už samotná jejich přítomnost byla povzbudivá, 
i přestože celou mysl zastíní temný závoj. Vlídná slova a dob-
ří lidé jsou nejlepším lékem na tyto strasti. Patří jim můj dík. 
Nyní se tedy ptám: pomohl by vám takto obyčejný ka-
marád? Dal by za vás „ruku do ohně“? Nikoliv. Říká se, 
že „v nouzi poznáš přítele“. A je to pravda. Sebemilejší 
kamarád nám není nic platný, když přijde krize a kama-
rád bohužel nemá čas nebo se k nám dokonce otočí zády. 
Krize přejde a on chce být zase kamarádem. Ztratíte-li ka-
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maráda, je to prostě něco jako ztráta oblíbeného hrnku. 
Za čas přebolí. Ztratíte-li však přítele, ztratíte část sebe 
sama. A proto rozhodně neplatí rovnice kamarád = přítel. 
Avšak přátelé, jak už jsem psal, radost násobí a bolest dělí. 
Platí to jak pro malé, každodenní radosti, tak i pro významné 
události (přijetí na vytouženou školu, vítězství v nějaké sou-
těži nebo snad i narození sourozence či dokonce potomka). 
Možná si pojem přátelství příliš idealizuji a vy můžete na-
mítnout, že v životě můžeme poznat opravdové přátel-
ství či lásku jen na filmových plátnech. Ale kdyby nebylo 
přátel a lásky, pro co bychom potom žili? Pro sebe? Jaký 
to má význam? Co může být na světě krásnější než udělat 
někoho šťastným... Přátelství je vzácným darem, nikoliv 
ojedinělým, záleží na každém, co je pro něj ochoten udě-
lat, neb každý je svého štěstí strůjce. Určitě by stálo za to 

porovnat pojmy láska a přátelství... Nejsem si jistý, zda-
li to vůbec jde. Jsou tolik rozdílné, a přece tak stejné. Ale 
myslím, že by se obě slůvka dala schovat do pojmu štěstí. 
Dnes si spousta lidí myslí, že mít peníze = být šťastný. Asi 
netuší, že opravdové štěstí se neukrývá nikde daleko. Peníze 
vás mohou udělat šťastným a spokojeným, ale jen přátelství 
a láska z vás dělají šťastného člověka. Opravdu šťastného. 
Každý k tomuto závěru jednou dojde... někdo dříve a někdo 
později. Někdy člověk potřebuje od života pořádný kopanec, 
aby si uvědomil, kdo jsou ti lidé. Lidé, pro které stojí za to žít 
a zemřít.  Přítel je něco jako druhé já.

Karel Slavík
Vedoucí lisovny

DVA DNY V ŽIVOTĚ SPOLUPRACOVNÍKA 
Byl pátek, poslední pracovní den v  týdnu. Oskar přišel 

v sedm do práce, ale již od rána se těšil na to, až půjde ve tři 
hodiny domů. Říkal si, jen aby ten den rychle utekl a nikdo 
ho příliš neotravoval.

Již o půl osmé na poradě mu znovu připomněli ten okap 
nad rampou, který je už půl roku poškozený a ještě ho nedal 
opravit. A ten schod na cestě do jídelny taky ne.  Jsou to 
blbci, řekl si, mám přeci spoustu jiné práce, tohle počká. 

Potom za ním přišli z výroby, že v poslední dodávce košů 
našli 50 zmetků a že je potřeba informovat dodavatele, zmet-
ky přefakturovat včetně vícepráce. Zase přeháněj, řekl si. 50 
kusů  není tak moc a přeci si nebude přidělávat práci a do-
hadovat se s dodavatelem kvůli tak směšné částce, jako jsou 
2000 Kč. Když mu konečně dali pokoj,  začal podepisovat 
faktury od dodavatelů, které měl na starosti. Moc pozornosti 
tomu nevěnoval, cenu jednotlivých položek sice zkontrolo-
val, ale že od jedné firmy podepisuje šest faktur a všechny 
jsou v hodnotě do 250 Kč anebo že mu některé firmy faktu-
rují balné a poštovné, i když cena byla dohodnuta i s dopra-
vou, toho si nevšiml. 

Konečně svačina, řekl si o půl deváté, a vyrazil do jídelny. 
Chutě posvačil a ve čtvrt na deset byl už zase zpět na svém 
pracovišti. Oficiálně má na svačinu pouze 15 minut, ale těž-
kou hlavu si s  tím nedělal. Práce přeci neuteče!!! A co oči 
nevidí, srdce nebolí, vzpomněl si na svého šéfa.

Po svačině vyrazil na dílnu něco zjistit. Musel se  prodírat 
mezi kartony a  paletami, které manipulant nechal v cestě, 
a k tomu byla na zemi ještě spousta rozházeného granulátu. 
Ale že by někoho napomenul, aby si tam okamžitě udělal 
pořádek, to ne. Přece se nebude s někým dohadovat. A na-
víc manipulanta zde dělá jeho kámoš Bedřich, se kterým jde 
odpoledne do hospody.

Pak byl oběd, po obědě už to do tří nějak„doklepal“ a hurá 
s Bedřichem do hospody.

Byla sobota. Oskar vstal v šest hodin  a hned po snídani 
vyrazil na zahradu. Musí toho dneska hodně udělat – zrýt 
záhony, posekat, vykopat základy  pro pergolu, udělat písko-
viště pro malého, přesadit s manželkou Emílií  kytky. A to 

jim v devět hodin přivezou truhláři vestavěnou skříň, kterou 
si před 14 dny objednali. Povzdychl si, proč má den pouhých 
24 hodin! 

Když si šel pro nářadí do garáže, všiml si, že začíná rezavět 
okap. Sice jenom na jednom malém místě, nicméně čím dřív 
to natře, tím lépe, a tak vytáhl žebřík a rezavé místo hned 
očistil a natřel. U vchodu do baráku zjistil, že se uvolnila 
dlaždice na schodech. Nelenil a hned to opravil.

O půl deváté na něho zavolala Emílie, jestli chce svačinu. 
Nechci, odpověděl, mám spoustu práce. 

V devět přijeli truhláři. Skříň namontovali během hodi-
ny. Při převzetí Oskar zjistil, že jedna police je poškrábaná. 
Jednoduše jim sdělil, že dokud to neopraví, tak jim zakázku 
nepřevezme a samozřejmě nezaplatí. Sice nadávali, ale vzali 
polici, sedli do auta a za půl hodiny byli zpět i s opravenou 
policí. Pak došlo na placení. Jaké bylo Oskarovo překvapení, 
když místo dohodnutých 18 000 Kč uviděl na účtence  o 2 
000 Kč více, a k  tomu ještě navíc položku doprava – 250 
Kč. Tak to ne, domluveno bylo 18000 Kč za všechno včetně 
dopravy. Dalších 2 000 Kč vám platit nebudu a 250 Kč za 
dopravu také ne, pronesl zvýšeným hlasem. Nastala hádka, 
ale Oskar si trval na svém, protože měl pravdu. Nakonec jim 
nezbylo než přijmout 18 000 Kč a odjet. 

Před obědem měl Oskar zryto, posekáno. Poté se dal do 
kopání základů  a  kopal až do tmy. Pískoviště bohužel ne-
stihl a kytky přesadila Emílie sama. V sedm večer mu přijel 
kamarád René vrátit auto, které si od něho včera půjčil. Měl 
s ním malý výstup, protože mu v autě nechal pěkný nepořá-
dek a zvenku bylo špinavé od bláta. Kamarád, nekamarád, je 
to jedno, koukej to auto vrátit takové, jaké jsem ti ho půjčil, 
řekl Renému. Ten se otočil a za hodinu byl zpět i s čistým 
autem. 

P.S.  Teď přemýšlím o tom, že v sobotu to určitě nebyl Oskar, ale 
musel to být Evžen. Oskar by se přece takto ani chovat nemohl. 
Nemyslíte?

Petr Bodlák
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ZAPOMENUTÁ ZEMĚ

PAN VOJTA HOLANEC 
KNIHAŘSTVÍ

BENÁTKY 127 JABLONNÉ NAD ORLICÍ 

V minulém čísle jsem nastínil projekt  pracovně nazvaný Zapomenutá země vzpomíná. 
Jak už to bývá, není to žádné turbo, nicméně pomalu a postupně se lidé osmělují a příběhy se scházejí.Odhoďte i vy zby-

tečný ostych nebo co to je a nenechte příběhy, které pomalu pokrývá vrstva prachu, zapadnout. Nechť Zapomenutá země 
vzpomíná na své  dvacáté století až budou okenní tabulky drnčet!

Kvido Štěpánek
Ředitel firmy

To je ulice mého dětství, ulice, ve které žili skvělí lidé a 
nádherné charaktery. Ulice ve které se odehrály mnohé pří-
běhy a historie .Dnes z toho jsou již jen vzpomínky .Moje 
vyprávění není možná zcela přesné , ale rozhodně jsme se 
snažil o upřímnost a pokus zachytit to krásné čemu říkáme  
- život. 

S mým vyprávěním mně pomohla dcera  Jiřina Holanová 
/Kociánová /a její bratr Václav..Václavovi se v ulici říkalo Va-
šek, protože to tak byl vžité a jemu to dobře padlo , přesto že 
ho někdo naučil skvělou odpověď  na otázku „čípak jsi ho-
chu?“. Ta odpověď zněla :“ Já jsem Venda Holanec Benátky 
127 a maminka peče dobrej štrůdl, tatínek to povídal!“

Pan Holanec byl proslulý a šikovný knihař. Kromě toho 
byl nadšeným fotografem a filmařem, pěstoval muziku a  
hrál v místním orchestru .

Talent a tíhnutí ke knihařství  zdědil po svém otci  neboť  
ten už v Jablonném,pro mne od nepaměti, knihařství pro-
vozoval . Bylo to na náměstí , nejdříve v  domě u  Mertů, 
později v domě č.87 -  Kreuzbergrovo  kde je  dnes italská 
restaurace.

Jak to bývalo v rodině vyučil se pan Holanec u svého otce 
a potom absolvoval  studium na umělecko-průmyslové škole 
v Praze .

A buňky k fotografování zdědil také po svém otci, který 
kromě obchodu papírnictví měl už za první republiky  pro-
dejnu s fotoaparáty . 

Na Benátkách v čísle 127 založil svoji rodinu a mně zůstal 
v paměti jeho skvělá dílna . Tam to vždycky vonělo klihem 
a lepenkou a papíry . Strojů tam moc nebylo, ale ty, co byly, 
vzbuzovaly respekt a obdiv. Při vyprávění s paní Jiřnou Oci-
ánovou. jsem se dozvěděl, že to byly vlastně stroje po jeho 
otci.. Jak se změnila doba a všechno patřilo všem, pan Ho-
lanec  o stroje přišel, ale  gratis je získaly Komunální služby. 
Čas a běh života to ale za mnoho let zase zvrátil a když už 
Komunální služby nebyly, svoje stroje si od nich zase  p. Ho-
lanec zase koupil zpět.

Do dílny jsem chodil, když jsme potřebovali spravit něja-
kou knížku nebo noty . Obdivoval jsme ty hory knih a jejich 
tlusté hřbety a dostalo se mně vysvětlení, že to je vazba v kůži 

a ruční práce. Bylo moc krásné a nevěděl jsem, jak je možné 
udělat tak rovně a pěkně všechny ty nápisy a tituly a ještě 
k tomu i obrázky.

To byla opravdu umělecká práce. Zkrátka to měl v sobě a 
uměl to . Dost často si bručel  pod fousy a říkal:“ Safra, safra 
jak bychme to udělali.?“

Já jsem chodil ministrovat a jedna z povinností ministran-
ta byla přenášet u oltáře tlustou knihu , misál, na to místo 
kde  z ní zrovna pan farář četl.Měla koženou vazbu, velká  
krásná barevná písmena a mnoho barevných záložek.Jenže 
i takováhle kniha se poškodila nebo potřebovala spravit a 
to už byla panečku nějaká práce. Někdy mě pan Holanec 
takovou knihu v dílně i ukázal . Dodatečně jsme se dozvěděl, 
že  misály spravoval pan Holanec pánům farářům z celého 
okolí.

Ve fotografování měl velkou zálibu, pěstoval ho jako ko-
níčka  i s filmováním . Jistě se tomu nebudete divit, když si 
přečtete záznam jeho otce o prvním promítání filmu v Jab-
lonném. Ten když mě to paní  Jiřina četla  poprvé , tak jsem 
se  neudržel smíchy v některých pasážích a zároveň i obdivu 
k těm průkopníkům  kino techniky v Jablonném. Jeho část 
je přidána jako příloha tohoto článku a asi mě dáte za prav-
du.

Pan Holanec nám filmoval rodinné události, křtiny, po-
hřby, výlety na 8 mm film. Točil  ručně natahovanou kame-
rou Admira . Výsledek byl úměrný  tehdejším technickým 
možnostem , talentu a štěstí. Nám ale nevadilo že to bylo 
místy moc tmavé a onde zase příliš světlé. Bylo vzrušující 
to znovu a znovu vidět, i  když jsme  všechno už znali a do-
předu věděli, co se bude dít .

U nás to promítal můj otec a zejména v zimě, po čase vá-
nočním. Proč zrovna v tu dobu – nevím. Možná měli dospělí 
více času, možná byla dřív tma . Jistě to však bylo něco vý-
jimečného a krásného, i když se u toho přetrhnul film nebo 
praskla promítací žárovka.. Výjimečné bylo, když jsme byli 
pozváni na promítání k Holancům. Pan Holanec měl také 
ruční promítačku  9 mm na kličku a vlastnil několik hra-
ných filmů .Patřil   k tomu titul Vzpoura hraček, nebo Pérák 
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SS., obojí se nám moc líbilo. 
Až když jsem byl starší dozvěděl jsem se, že  p. Holanec 

filmoval tajně i poslední dny války v Jablonném . Film exis-
tuje dodnes a zachycuje místo před  domem 127, kde Němci 
likvidovali ve spěchu materiál, technické vybavení, propa-
gační materiály a prapory.

Za pár dnů potom přišli do Jablonného Rusové a tak je  
pan Holanec také vyfotografoval, jak mně vyprávěla jeho 
dcera . Byla to skupinka vojáků  kteří byli  vyfoceni do pasu. 
Snímek se jim ale nelíbil , protože by si prý doma mysleli že 
nemají nohy a vrátí se jako mrzáci. Až když byli na fotce i 
nohama, byli spokojeni.

Někdy v páté třídě jsem dostal k vánocům foťák Flexaret. 
To maminka předem konzultovala  s panem sousedem a ten 
mě pak do tajů fotografování a hlavně vyvolávání  postupně 
zasvěcoval. Pustil mě do své fotokomory  a já si tam mohl 
pracovat. Moc mě to obohatilo.Komora  se kromě jiného 

vyznačoval tím, že co šlo – bylo z lepenky nebo něčeho po-
dobného.

Paní Jiřina Kociánová mně ukazovala  mnoho snímků u 
z ulice na Benátkách i z jiných míst v Jablonném . Jako fotka 
zachytí jen okamžik času a nemůže pojmout  všechno ko-
lem, tak ani moje vyprávění nemůže  zachytit všechno. Má 
jen připomenout  toto skvělé místo a jednoho z ulice Benát-
ky. Knihařství je tam dodnes, dílna je tam co byla, jen klíh 
už tam tak nevoní. Někdy si myslím, že za dveřmi dílny je 
pan Holanec , kouká na nás  a říká: „Safra, safra, jak bychme 
to udělali“?

A já nevím co bych na to měl odpovědět, jen si říkám, 
pane Holanec, co jste udělal, udělal jste dobře.

Václav Vacek
Manažer nástrojárny
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ČERT V KOMÍNĚ
Červencové páteční poledne v celozávodní dovolené roku 

1975. 
Na pracovišti bylo jen málo pracovníků, kteří zajišťovali 

práce nutné pro bezporuchový chod zařízení po dovolené. 
Zároveň kominíci čistili kotle a komín. V polední přestávce 
jsme se domluvili, že půjdeme kastrůlkový oběd spořádat na 
sluníčko. Nejvíce svítilo na dvoře u kotelny a při jídle jsme 
viděli, jak kominíci lezou v komíně.

Najednou vznikla sázka, kdo vyleze na komín. Podotýkám, 
že komín měl asi 30 m. Musím upozornit, že stupačky, kte-
ré jsou zvenku na komíně, jsou také stejné uvnitř komína. 
Adepti byli dva, akorát se dohadovali, kdo poleze vnitřkem 
a kdo venkem. Dovnitř se ani jednomu nechtělo, protože 
viděli, jak černí jsou kominíci u své práce. A aby toho nebylo 
málo, tak se rozhodli, že chytnou u Kopeckých kohouta a 
vezmou jej s sebou na vrch komína a pustí ho, jestli poletí, 
nebo se zabije. Názorů bylo více. Nejprve chytnout kohouta, 
to nebylo to těžké. Kopeckých statek sousedil s  lisovnou a 
ani tam už nebyl plot. Dalo se trochu chleba na bednu na 
provázek a kohout se dvěma slípkami byl náš! Slepice dostaly 
milost. Kohouta jsme dali do tašky a odvážlivec, co lezl ven-
kem, ho měl u pasu.

Závod začal. Ono se řekne, že to nic není, ale tak snadné 
to nebylo. Na vrch komína se dostal první ten, co lezl ven-
kem. Nahoře čekal, až k němu doleze ten vnitřní. Ten celou 
cestu sprostě nadával. Když vylezl a vykoukl z komína, tak 
ten, co čekal, málem spadl dolů. Zakřičel: ,,Čert je tady,“ a 
pak už se smíchy nemohl udržet nikdo z nás. Dovedete si 
představit, jak po průlezu černého komína vypadal! Prostě 
jako mladý čert bez rohů. Kominíci měli ochranný oblek, 
čepici, roušku a brýle a náš odvážlivec jen modráky. Nyní 
bylo potřeba něco udělat s  tím kohoutem. Dlouho se ne-
rozmýšleli…hodili jej do výšky. Kohout asi nebyl o své cestě 
poučen, tak to vypadalo, že spěje neodvratně ke své smrti pá-

dem z komína. Brzo se probral a za ohromného kohoutího 
křiku zabral směr náměstí. Za sebou nechával stopu ze svých 
vnitřností, takže za ním byla stopa jako po malém tryskáči. 
Další zpráva dle očitých, silně překvapených svědků byla, že 
kohout přiletěl z nebe a šťastně přistál na náměstí.

Šťastně také slezli oba závodníci z  komína a ten, co lezl 
vnitřkem, svou barvu odstraňoval velmi dlouho.

Štěstí, že už není komín a já bych to už nikdy nechtěl za-
žít!!

Povídka je pravdivý zážitek a není na něm nic přikresleno.

Václav Novák
elektrikář
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KOLÁŘOVA UNIVERZITA
Dům číslo 241 byl postaven městem Jablonné nad Orlicí 

v druhé polovině dvacátých let minulého století jako dům 
pro rodiny městských a státních zaměstnanců. A nutno hned 
říci, že úroveň byla tehdy vysoká. Rodiny, které v něm žily, 
byly elitou města. Na domě je dodnes část městského znaku 
– štít, ale medvěd chybí. Původně býval znak celý, ale krátce 
po kolaudaci zastupitelstvo rozhodlo, že se nejedná o úřední 
budovu, a medvěda nechalo odstranit. Podkladový štít nic-
méně zůstal.

Nepoznal jsem jeho největší rozkvět, ale i v šedesátých le-
tech  dvacátého století to ještě převážně  stálo za to. V příze-
mí bydlela paní učitelka a pan učitel Kolářovi , vedle dětský 
lékař doktor Jiří Slavík s  rodinou, v  prvním patře rodina 
řezníka Prachaře, Prokopcovi, městský úředník Novák ve 
výslužbě, bývalý ředitel školy František Pelinka s manželkou  
a Jirouškovi. 

Začněme u  těch prvně jmenovaných a snad i nejzajíma-
vějších.  

Kolářovi byli v době mého dětství již oba důchodci, ale 
to jim nikterak neubíralo na vitalitě a hektickém životním 
stylu. Oba dávali hodinky  ve svých  oborech od rána do 
večera a šíře jejich společného záběru byla nevídaná. Standa 
učil malování, housle, matematiku a deskriptivní geometrii, 
Boženka angličtinu, němčinu, francouzštinu a klavír. Nena-
rodil  se takový génius, který by byl schopen absolvovat celý 
Kolářův rozsah, a pokud by se býval snad takový našel, mohl 
by se poté klidně pasovat na absolventa univerzity – ba, věru, 
by ho ještě v mnohém předstihoval! A to i v oněch dobách, 
kdy vysoké školy byly obtížné a vzdělání mělo hodnotu.

Pan učitel Standa Kolář byl velmi významnou  jablonskou 
osobností. Jako učitel  měšťanky se nesmazatelně zapsal do 
myslí a srdcí nejméně dvou generací žáků. A nutno říci, že 
velice pozitivně! Slyšel jsem na něho vzpomínat  vždy v dob-
rém, a když ne přímo s  láskou, tak přinejmenším s úctou. 
Ano, ten naučil a vychoval! V dnešní pseudodemokratické 
změkčilé době by se musel buď přejinačit, nebo by měl velké  
problémy. Ale naštěstí mu tenkrát nesvazovala ruce ad absur-
dum dovedená demokracie a ostatní neduhy naší doby, a tak 
mohl učit a vychovávat. Vzbuzoval respekt již svým přímým 
držení těla, zvučným a rozhodným hlasem, řečí  bez váhání,  
moudrostí a zjevnou pravdivostí svých slov. 

Moje maminka s  ním několik let učila a jako nadšená 
matematička měla k němu dvojnásob kladný vztah. Standa 
všem mladým učitelkám tykal a ony mu  s  úctou vykaly. 
U maminky se tehdy v prvních nezřetelných náznacích čas 
od času projevily příznaky nemoci, na kterou později ještě  
v  mladém věku zemřela. A tak vyprávěla jednou o přestávce 
ve sborovně, jak se jí udělalo v noci špatně - rozbušilo srd-
ce, nemohla dýchat, a protože byla doma sama jen s malými 
dětmi, neměla koho zavolat na pomoc. A tak si zase lehla a 
přemýšlela, zda se stav zlepší, nebo snad umře. „No to´s tedy 
udělala pěknou blbost!“ zahřímal pan učitel na celou sborov-
nu. „Takový nesmysl!  Jak´s na to mohla přijít?! V takových 
případech je nutné vstát, aby se hlava dostala výš, odkrvila se 
a zmenšilo se riziko mozkové mrtvice!“ Pravda to při vší úctě 
asi nebyla, ale maminka se neodvážila ani špitnout, protože 

to říkal Pan Učitel!!! 
Sousedka Naďa, rozená Slavíková, vzpomíná na jednu ho-

dinu tělocviku:

Pan učitel přišel do školy a dozvěděl se, že kolega, který měl 
vyučovat tělocvik, náhle onemocněl. Nabídl se, že onu jednu ho-
dinu tělocviku odsupluje. Toto se rozkřiklo neskutečně rychle 
po škole. Kdo znal pana učitele, věděl, že setkat se s ním při 
tělocviku asi nebude úplně to nejlepší, co může člověka potkat. 
Chlapci byli nastoupeni vzorově a připraveni na nejhorší. Při 
příchodu pan učitel zavelel: „Vytvořte kruh a  pochodujte!.“ 
Vzal své housle a začal vyhrávat. Načež jeden z žáků se začal 
při pochodu smát, což ovšem neměl dělat. Následovala rána 
smyčcem přes záda se slovy: ,, Co se směješ jako de….l ?!“

Po ráně ovšem žák se začal smát ještě více, a tak následovala  
další rána smyčcem. Poté byl vyloučen z pochodujícího kruhu 
se slovy, že když si neváží pochodu s hudbou, bude za trest stát 
do skončení hodiny. Tato jedna hodina byla nezapomenutelnou 
vzpomínkou pro všechny, kteří se účastnili tohoto suplování.

Při hodinách si udržoval respekt, o kterém se dnešním 
kantorům, pronásledovaným nebezpečími různých provo-
kací, natáčením na mobil a pozdějšími udáními  a perzeku-
cemi, ani nezdá. Facka-mácanec, po kterém se  nezdárný žák  
neudržel a dosedl-dopadl na předem přistavenou židličku, 
důkladné vytahání – vykrákání  za uši a podobné byly u něj  
naprosto běžné pedagogicko-výchovné metody, rodiči přímo 
vyžadované a žáky zcela respektované. Zabavené předměty 
nevracel na konci roku, nýbrž  vyhazoval rovnou oknem ven. 
Tak skončilo mezi jinými i tehdy supermoderní tranzistoro-
vé rádio jednoho žáka.

Václav Vacek, manažer naší nástrojárny, vzpomíná na jed-
nu typickou příhodu takto :

O velké přestávce  se  Olda Prokopec, řečený Malý  Kozáček, 
šťoural v uchu odšroubovaným koncem versatilky – ořezávát-
kem tuhy. Jak už to asi ani jinak dopadnout nemohlo, ostré a 
krátké ořezávátko-turbinka mu zůstalo vězet v uchu a veškeré 
pokusy jej vytáhnout končily jenom tím, že se dostávalo stále  
hlouběji a blíž k ušnímu bubínku. Ucho zrudlo a Prokopec, ji-
nak postrach celé třídy, řval bolestí a strachem. Zazvonilo a do 
třídy vešel důstojně pan učitel Kolář. Začínala hodina matema-
tiky. Kolář byl zvyklý na naprosté ticho a překvapil jej neklid a 
skučení, které se třídou šířily od poslední, tedy Prokopcovy lavi-
ce. „Co je?! Co se děje?!“Se sklopenými hlavami postrkovali žáci 
brečího Oldu před sebou ke katedře.“ Bečuáni! Křováci! Co jste 
to dělali?!“ zahřímal pan učitel. „Kružítko!“žáci strnuli. Chce 
snad obávaný  učitel  Prokopce za trest ještě píchnout kružít-
kem? Nebo jej chce naopak  ignorovat a pokračovat ve výuce?!“ 
Dělejte! Rychle!“. Prokopcovo ucho už bylo nateklé a všichni 
byli toho názoru, že by se ze sborovny měla volat pohotovost, 
odvoz do nemocnice či přinejmenším k lékaři. Ale proč to kru-
žítko? “No tak! Dělejte!“ Kružítko dorazilo.“Držte mu pevně 
hlavu!“ Kolář povolením matičky rozevřel jazýčky rýsovacího 
konce, krátce zapátral v temné hlubině ucha a nasunul je tam, 
kde tušil  konec ořezávátka. Zašrouboval matičku a s neomyl-
nou jistotou zatáhl. Prokopec zaskučel jako parní varhany při 
úvodním nádechu, vyškubl se klubku rukou, které mu držely 
hlavu – ale - sláva! Kolář byl rychlejší! Na konci kružítka se 
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blyštělo ořezávátko z ucha vysvobozené.

Pan učitel byl dlouholetým kapelníkem sokolské dechov-
ky. Při slavnostních přehlídkách pochodoval s kapelnickou 
holí v čele a byl  jednou z klíčových osobností jablonských 
ochotnických operet.

Byl také zaníceným  malířem krajinek a zátiší. Můj otec 
s ním v této zálibě v dobrém soutěžil a často si vyměňovali 
zkušenosti s  ochotou, ve které převládal vzájemný respekt 
s přece jen - ale maličkou -  špetkou  ješitnosti. I když tak 
moc si zase nekonkurovali, neboť Standa tíhl k akvarelu, za-
tímco můj otec vyznával olejomalbu. 

Mirek Hermann, podnikatel a majitel jablonského Elek-
trokompletu, vzpomíná na své studium houslí.

V roce 1954 jako čtrnáctiletý kluk jsem na přání rodičů začal 
chodit do „houslí“. Rodiče mně ze dvou možností vybrali učitele 
p. St. Koláře. Ze školy jsem znal jeho přísnost, takže hned od po-
čátku jsem z toho nebyl moc nadšený. Po pravdě, nebyl jsem pro 
housle zrovna stvořený, což pan učitel také brzy poznal. Hned 
zpočátku jsem hledal  různé kličky, jak „hodinky houslí“ zkrá-
tit. Pan učitel byl velice náruživý filatelista. Brzy jsem poznal, 
že je to jedna z cest, jak  „hodinky“ zkrátit. Z domu jsem nosil 
různé známky, ty jsme různě měnili, prohlíželi, diskutovali o 
jejich původu apod. Čas „hodinky“ se krátil a ze mne se stá-
val postupně filatelista. Přesto několik nebolestivých „ťuknutí“ 
smyčcem po hlavě mě posunulo až do sedmého sešitu „Malátovy 
školy“. Svoji houslařskou kariéru jsem ukončil vystoupením „U 
Dubu“, skladbou „Mně darovalo děvčátko prstýnek zlacený“. 
Na pana učitele St. Koláře mně z mládí zůstalo mnoho veselých 
a příjemných

vzpomínek.
 Ani já jsem hudebnímu vzdělávání neunikl. Moje star-

ší sestra Alenka už dlouho přede mnou nastoupila u paní 
učitelky Boženy Kolářové, řečené Božky, dráhu amatérské 
klavíristky. Boženka byla  kromě jazykově nadané učitelky 
se státnicemi ze tří světových jazyků také vynikající klavírist-
kou.  Byla sestrou virtuosa na čelo Herana, na kterého dosud 
vzpomíná celé hudební Ústí nad Orlicí, a jejím bratrancem 
byl známý skladatel Sádlo.

Přestože to bylo v té době značné vydání, rodiče koupili 
domů nový klavír Petrof. Sestra  ve výuce postupovala podle 
plánu a velmi dobře. Ode mne se očekávalo nejméně 
to samé, možná jako od zřejmě závěrečného rodinného 
vyslance do Kolářovy univerzity ještě více. Než, bohu-
žel. Jakkoli jsem toho za pár let trpce litoval a pracně za-
meškané hudební vzdělání pak svépomocí doháněl, byl 
jsem v oněch dětských letech muzikantským lajdákem. 
A tak když jsem se po pěti letech výuky na závěrečném 
večírku v půli skladby zasekl a museli mně přinést noty, 
abych dohrál, uznala i maminka, že ze mne klavírista 
nebude a dovolila mi Kolářovu univerzitu bez závěreč-
ného absolutoria předčasně ukončit.

Kolářovi měli tři syny, kteří také mají umělecké na-
dání. Všichni se uchytili v Praze, a protože jeden z nich 
měl rodinné problémy, starali se Kolářovi několik let o 
svého vnuka Borise. Borek byl o tři roky starší, geny se 
v něm spojily s babiččiným dobrým vařením a neby-
lo divu, že byl díky své síle velitelem klukovské party 

v Hradiskové ulici. Leckdy se mi zdálo, že jsem utrpěl tu či 
onde od něho příkoří, a tak jsem jednou vymyslel drobnou 
pomstu. Jako dobrá zpěvačka měla paní učitelka silný sop-
rán, a když se jí zdálo, že Borek je už dlouho neznámo kde 
venku, vyšla na dvůr a z plných plic nasadila jako v opeře: 
„Borííís!!! Dooomůůů!!!“ Dalo mi to nějaký čas práci se tu 
fistuli naučit, ale když chcete, všechno dokážete. Sladkou 
odměnou mi potom bylo, když jsem viděl velkého velite-
le Borka, jak kluše se svěšenou hlavou domů….  Borek ale 
nebyl velitelem jenom díky své síle, ale také chytrosti. Když 
jsem se radoval asi potřetí, počtvrté, zamířil k mému zděšení 
nikoli domů, ale k nám na zahradu. „Tak ty´s napodoboval 
hlas naší bábušky!!“ A už jsem dostal čočku, na kterou jsem 
už více než čtyřicet let nezapomněl. Jindy mi dal Boris za 
úkol, abych přinesl pěkný kapesní nožík ze solingenské oce-
li, který viděl u mého dědečka v krámku. Měl jsem z toho 
hlavu zamotanou. Jak bych mohl nožík přinést a přitom ho 
dědečkovi neukrást? A když nepřinesu, dostanu další čočku! 
V nouzi nejvyšší jsem se svěřil mamince. Ta se jako správná 
učitelka zachovala pedagogicky –  chtěla, abych si záležitost 
vyřídil sám. „Ŕekni mu, že nůž je přece dědečkův a ty mu ho 
nemůžeš vzít!“ Jak řekla, tak jsem udělal. „To máš teda recht! 
To teda fakt nemůžeš!“ uznal k mému podivu Borek a věc 
tím byla vyřízena.

 A já si po zbytek života pamatuji, že zapeklité situace se 
nejlépe řeší tak, že řeknete na rovinu pravdu. 

Když dnes zápolím s mladými konstruktéry či  kvalitáři, 
kteří se tak neradi a těžkopádně učí anglicky ve firemních 
kurzech (jsou zdarma), pak mi  nejde na rozum, kde se v nás 
před půl stoletím brala ta touha se učit cizí jazyky, hudbu, či 
malování, když jsme všichni věděli, že nám to na nic nebude.
Hudbou by se nikdo neuživil a cizince jsme viděli leda tak 
v Rudém Právu Fidela Castra. A přesto pracovala Kolářova 
univerzita prakticky NON STOP. Nemáte, dnešní  kolego-
vé, takhle náhodou díru v palivové nádrži?!

Kvido Štěpánek
Ředitel firmy
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FIREMNÍ SPORTOVNÍ KLUB RESPONSE INFORMUJE

LEDNÍ HOKEJ
Response klub ISOLIT-BRAVO tra-

dičně orga-
nizoval led-
ní hokej na 
zimním sta-
diónu v Ústí 
nad Orlicí. 

Hokejová sezona Response klu-
bu  I-B 2009/2010 byla zahájena 
15.11.2009. Naplánováno bylo 
8 utkání, z  toho jeden zápas se 
nekonal z organizačních důvodů 
stadionu. Hrálo se každou druhou 
neděli a celkem bylo odehráno 7 
zápasů. 

Setkání se uskutečnila mezi 
týmy NÁSTROJÁRNA a ZBY-
TEK I-B.

Stav v  počtu vyhraných zápasů 
před posledním utkáním byl 1:5 
ve  prospěch týmu ZBYTEK I-B. 
Tímto průběžným výsledkem má tým Zbytek - I-B zaručené 
celkové vítězství v sezoně.  Každé utkání bylo velice vyrovna-
né a napínavé až do konce. Soupeřivost a nadšení pro lední 
hokej všech zúčastněných přispěly ke správné atmosféře při 
každém utkání. Tým Nástrojárna byl po celou sezonu velice 
vyrovnaným soupeřem. 

TABULKA ZÍSKANÝCH BODŮ

VÝHRA REMÍZA PROHRA POČET 
BODŮ

NÁSTRO-
JÁRNA 1 0 4 2

ZBYTEK 
I-B 5 0 1 10

TABULKA VSTŘELENÝCH BRANEK
NÁSTROJÁRNA ZBYTEK I-B

55 75

Pozitivním výsledkem této akce bylo výrazné zlepšení nově 
zapojených spolupracovníků, kteří s hokejem začínali v mi-
nulé sezoně. Tahle zdařilá akce přispěla ke skvělému sportov-
nímu vyžití spolupracovníků I-B.

Pozitivním výsledkem této akce bylo výrazné zlepšení nově 
zapojených spolupracovníků, kteří s hokejem začínali v mi-
nulé sezoně. Tahle zdařilá akce přispěla ke skvělému sportov-
nímu vyžití spolupracovníků I-B.

Touto cestou chceme poděkovat vedení firmy za finanční 
podporu této akce a těšíme se na další hokejovou sezonu 
Response klubu Isolit-Bravo 2010/2011.

Suvák Slavomír
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FOTBAL

ODDÍL BOJOVÝCH UMĚNÍ

Je to již hezkých pár let, co náš firemní klub sportovních 
aktivit existuje. Stále nabízí pro spolupracovníky mnohé 
příležitosti sportovního vyžití. Jedním z celoročních sportů, 
který aktivně provozujeme, je fotbal. 

Díky významné podpoře ze strany vedení firmy máme pra-
videlně k dispozici prostory k  tomuto sportovnímu vyžití. 
V teplých obdobích roku máme přístup na fotbalový stadion 
v Jablonném, kde je nádherné travnaté hřiště. V chladných 
obdobích pravidelně navštěvujeme místní tělocvičnu. Nyní 
tedy chodíme hrát do tělocvičny, kde máme vyhrazený hrací 
čas vždy ve středu od 20:00 do 21:30. 

Bohužel díky chabému zájmu ze strany firemních spolu-
pracovníků tuto kapacitu využíváme sotva z poloviny. Kapa-
cita tělocvičny není určena pouze pro fotbal. Pokud by byl 
ze strany spolupracovníků zájem například o florbal, pak je 
možné jej samozřejmě pravidelně zařazovat. Je to velká ško-
da, ale faktem bohužel je, že dnes si spousta lidí raději sedne 
doma k  tele-
vizi, než aby 
udělala něco 
pro sebe, re-
spektive pro 
své tělo. Toto 
není však tím, 
že by spolu-
p r a c o v n í c i 
neměli zájem 
fotbal hrát.  
S  podobně 
chabým zá-
jmem se setká-
váme i u ostat-
ních sportů 
v  rámci naše-
ho klubu. Je 
velmi smutné, 
že na fotbal 
nás pravidelně 
dochází cca 
10. Polovinu 
z  toho tvoří 

Ne, nelekejte se, prosím vás, honosného názvu – nikoho 
jsme ještě nezmlátili, i když pár lidí tu či onde v české spo-
lečnosti by to potřebovalo.

V září 2009 jsme odstartovali výcvik, který je jednou za 
dva týdny v délce 1,5 hodiny. 

Začátku předcházelo oznámení v Občasníku, na nástěn-
kách, zkrátka všemožným způsobem. Výcvik vede mistr 
bojových umění, absolvent fakulty sportu a tělesné výchovy 
Univerzity Karlovy v oboru Bojových umění a nositel černé-
ho pásu Pavel Krátký, a hradí jej firma IB. Takže pro vás zcela 
zdarma vás cvičí nejlepší možný instruktor!!!

naši mongolští a vietnamští spolupracovníci, kterým chci 
touto cestou za jejich aktivní účast poděkovat. Taktéž bych 
rád poděkoval vedení firmy za trvalou podporu a možnost 
aktivního způsobu trávení našeho volného času. 

Doufám, že tímto článkem jsem vás donutil alespoň k za-
myšlení nad tím, co pro sebe děláte. Pokud je mezi vámi 
někdo, kdo by se rád přidal, pak je srdečně vítán. K tomu, 
abyste se stali našimi spoluhráči, stačí  velice málo…přihlásit 
se.

Ondřej Mareš

Nezasvěcený člověk by čekal, že oddíl bude praskat ve 
švech. I mistr bojových umění se na to připravil a na první 
lekci měl v pohotovosti několik dalších instruktorů s černý-
mi pásy. Já znám své pappenheimské a až takový optimista 
jsem nebyl. Dopadlo to  podle mého očekávání – kurz jsme 
začali navštěvovat tři. Pokud čekáte, že se náš počet – jako 
tomu bývá pravidelně na výukách jazyků hrazených taktéž 
firmou –   zmenšil na dva nebo jednoho, popřípadě že celá 
akce „vychcípla“, pak se mýlíte. Na sebeobranu asi chodí jiní 
tvrďáci než na angličtinu. Vydrželi jsme a naopak se k nám  
přidala ještě jedna slečna, takže nyní nacvičujeme dokonce  



14

Občasník - 1/2010

FITBOX
Je pravdou, že nejlepší je pohyb na čerstvém vzduchu. Ne 

vždy jsou ovšem podmínky pro sport venku ideální a musí-
me se tedy uchýlit k indoorovým aktivitám. V současné době 
máme na výběr z nepřeberného množství nabízených sportů.

Jednou z relativně nových alternativ je fitbox. Ten se v Čes-
ké republice provozuje přibližně tři roky a dostal se k nám 
z Itálie, kde je velmi oblíbený.

Jedná se o skupinové a energeticky vysoce účinné cvičení 
pod vedením instruktora. Cvičí se na speciálně upravených 
boxovacích totemech. Fitbox program obsahuje několik 
základních úderů a kopů vycházejících z  bojových sportů, 
které lze různě kombinovat, takže stereotyp nehrozí. Fitbox 
může cvičit každý bez ohledu na věk a fyzickou kondici.

A co lze od takové lekce fitboxu očekávat? Především zlep-
šení fyzické kondice a pomoc při redukci váhy. Na jedné 

lekci (hodině) necháte v průměru 1230 až 3140 kilojoulů. 
A hlavně vypnete, vybijete ze sebe veškerý stres a báječně se 
pobavíte.

Denisa Jetmarová

čtyři! 
Cvičení  považuji za velmi přínosné – a)  protáhnete se, a 

to jinak, než třeba v posilovně, během či na kole; b) aktivizu-

jete si postřeh; c) naučíte se něco, co vám může být ku pro-
spěchu a nemusí jít jenom o rvačku..Konkrétně mně už to 
bylo přínosem během letošní dlouhé zimy dvakrát. Jednou 
jsem se vracel z práce obtížen lejstry na domácí pokračování 
a na vlastním lajdácky neposypaném chodníku v  Jamném 
mi ujely nohy. Část dráhy jsem ještě padal postaru jako pytel 
brambor, ale asi ve třetině jsem si  uvědomil výcvik v  ju-
dopádech. Lejstra letěla stranou, levá ruka se mi sama na-
táhla k brzdícímu plácnutí a tělo se natočilo proti betonu 
jedinou možnou alternativou – zadní částí. Plác! Nevyskočil 
jsem sice příliš hbitě, ale nic jsem si nezlomil, a dokonce ani 
nezmodřinovatěl. Za nějaký čas se mi stalo podobné v pět 

ráno při  vynášení popela.. Tentokrát to byl judopád nazad 
s podobným výsledkem. Dokonce jsem stačil odhodit popel-
ník se žhavým popelem stranou, což bylo klíčové – původně 

totiž směřoval do míst, kde to 
obzvláště u mužů vůbec není 
příjemné.

Chápu, že na sebeobranu 
nebude a nemůže  chodit kaž-
dý. To je jasné a netřeba o tom 
diskutovat. Přesto si myslím, že 
počet reálně možných  frekven-
tantů překračuje číslo čtyři ná-
sobně. Zbývá tedy otázka, proč 
se ti možní  nepřihlásili. Chtějí 
tím snad dát najevo svůj mlčící 
protest, jako že se jim cosi ne-
líbí a oni se tedy nebudou na-
truc účastnit? Já jsem natvrdlý, 
a je-li toto ten případ, pak mu 
nerozumím, nikterak se nad 
ním nezamýšlím a žádné kroky 
z něho vyvozovat nebudu. Můj 
názor totiž je, že už jsme tak 
přesycení a zkažení  všemožný-

mi výhodami, že zkrátka „ a just tam nepůjdu“. Kdo takhle 
uvažuje, škodí sám sobě. Žijeme v nejlepší možné době za 
posledních minimálně deset tisíc let a namísto, abychom za 
to každý den na kolenou děkovali Pánubohu, Přírodě, Pro-
zřetelnosti či darwinovskému vývoji – dosaď si každý, čemu 
sám věříš -  děláme oteklé. To není správné a obávám se, 
že to ti jmenovaní v předchozí větě jen tak bez povšimnutí 
dlouho nenechají.

Kvido Štěpánek
Ředitel firmy
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EKODESIGN ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 
ANEB NEPLATÍTE ZBYTEČNĚ ZA 
ELEKTŘINU?

Ekodesign je poměrně nové počeštěné slovo a je převzato 
z angličtiny Eco–design. Přesný překlad není možný, ale idea 
ekodesignu je šetrné, hospodárné a ekologické myšlení ve 
všech aspektech lidského konání. Cílem ekodesignu je zlep-
šit kvalitu životního prostředí a zachovat udržitelný rozvoj. 
Se širokým záběrem ekodesignu se setkal již každý z nás – ať  
se jedná o zvyšující se podíl biopaliv, ekologičtější motory v 
automobilech, podpora získání elektrické energie z obnovi-
telných zdrojů nebo i kontroverzní zákaz prodeje klasických 
edisonových žárovek.

Ekodesign spotřebičů se týká všech momentů spotřebi-
če od návrhu, přes montáž, distribuci, samotného použí-
vání výrobku až k  jeho likvidaci. Každý jednotlivý proces 
musí splňovat přísná kritéria, aby splnil definované limity. 
To znamená, že již materiál pro výrobek nesmí být získán 
drancováním nerostných surovin, výrobek nesmí obsahovat 
zakázané látky (např. rtuť, kadmium, olovo), montáž spo-
třebiče musí být energeticky příznivá, provoz výrobku musí 
být hospodárný a při likvidaci spotřebiče musí být z 90% 
recyklovatelný.

Jelikož ekodesign je většinou pro výrobce i spotřebitele 
finančně výhodný až z  dlouhodobého hlediska, proto Ev-
ropská unie vydala směrnici, která stanovuje konkrétní po-
žadavky na výrobek. Letošní rok vstupuje v  reálnou účin-
nost směrnice evropského parlamentu a rady č. 2009/125/
ES a z ní nařízení komise ES č. 1275/2008 ze 17. prosince 
2008, která definuje ekodesign z hlediska spotřeby elektrické 
energie elektrických a elektronických zařízení určených pro 
domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnu-
tém stavu. Toto nařízení se vztahuje na téměř celé spektrum 
domácích elektrospotřebičů.Týká se to například  praček, 
sušiček, trub, varných panelů, topinkovačů, vysoušečů vlasů, 
IT techniky(domácí počítače),elektroniky (TV, DVD pře-
hrávače, rádia,…), a také do toho spadají hračky a hudební 
nástroje apod. Nařízení pojednává o tom, že když je výrobek 
vypnut, tak by měl mít nulový odběr elektrické energie. A 
když je zapnut v pohotovostním režimu (neboli stand-by re-
žimu, spánkovém režimu), tak aby měl mít minimální odběr 
elektřiny. Zní to sice logicky, ale dosavadní praxe to ne vždy 
dodržovala. Z  důvodu co nejnižší prodejní ceny výrobku 
nebo konstrukční nešikovnosti se často děje, že se při vypnu-
tí nebo aktivování pohotovostního režimu spotřebiče odpojí 
pouze některé elektronické obvody (hlavně obrazovka nebo 
displej), a jiné elektronické obvody pracují skrytě dále na 
plný výkon.  Například u běžných novějších domácích počí-
tačů je výkon v zapnutém stavu při běžné kancelářské práci 
100 W, v režimu spánku má 12 W a ve vypnutém stavu 8 
W. Takže pokud by byl trvale vypnutý PC připojen k elek-
trické síti, stál by jeho roční provoz na elektřině 275 Kč. 
Tento případ je ještě z kategorie příznivých příkladů, exis-

tují výrobky, které jsou na tom mnohem hůře. Do „šedého“ 
odběru elektřiny je nutno započíst konkrétní typ a model 
spotřebiče, jeho stáří a četnost výrobku v domácnosti. V zá-
vislosti na velikosti domácnosti a typu spotřebičů lze reálně 
ročně ušetřit za elektřinu až 2000 Kč, a to díky odpojování 
přívodního kabelu spotřebiče z el. sítě nebo využití prodlu-
žovacích kabelů s vypínačem, které zcela přeruší elektrický 
obvod. Nařízení komise EU č. 1275/2008 má pro koncové-
ho uživatele spotřebiče hned dvě výhody. První – již zmiňo-
vaná úspora financí za odběr elektřiny, aniž by uživatel musel 
spotřebič mechanicky odpojovat ze sítě. Druhá -  ekologická 
výhoda – hlavně zamýšlená- je, že po plném zavedení těch-
to opatření se odběr elektřiny v celé Evropské unii klesne o 
47 TWh a tedy se nevyprodukuje 19 Mt škodlivých emisí 
CO2. Konkrétní hodnoty spotřeby elektřiny ve vypnutém 
stavu a stand- by režimu jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Druhé nařízení Evropské komise, které vešlo v účinnost 
v letošním roce, je nařízení č. 278/2009, které se týká spo-
třeby externích zdrojů ve stavu bez zátěže a průměrné účin-
nosti. Většinou se jedná o adaptéry z 230 V  na  4 až 15 
V,vyskytují se např. u hraček, holicích strojků, epilátorů, 
mobilních telefonů a dalších malých spotřebičů. Současné 
adaptéry mají většinou vlastní spotřebu bez připojení k sa-
motnému výrobku 0,1 až 6 W s účinností 30-70 %. Cílový 
stav pro nejrozšířenější adaptéry je mít vlastní spotřebu do 
0,30 W s  účinností od 56% Konkrétní hodnoty spotřeby 
bez zátěže jsou uvedeny v  tabulce č. 2. Předpokládá se, že 
tímto se ušetří 17 TWh el. energie, a tím se do ovzduší ne-
vypustí 6,8 Mt CO2 .

Další zajímavá nařízení komise EU, která vejdou letošní 
rok v účinnost, je č. 107/2009 a 643/2009. Nařízení komise 
EU č. 107/2009 se týká vlivem masivní digitalizace televiz-
ního vysílání set-top-boxů, kde platí hodnoty z tabulky č. 1. 
Ale je také stanoven maximální výkon výrobku, který nesmí 
překročit 5 W (plus 1 W na druhý tuner nebo HD rozlišení 
a plus 6 W pro pevný disk). Nařízení č. 643/2009 je sa-
mostatné nařízení týkající se televizorů. Opět platí hodnoty 
z  tabulky č. 1, ale navíc je maximální spotřeba televizoru 
omezena úhlopříčkou, typem zobrazení apod.  

Ekodesign je fenomén dnešní doby a bude stále nabývat na 
důležitosti a rozsahu působnosti. Pro příští rok se očekávají 
další nařízení komise EU ohledně nabíječek akumulátorů 
(pro samostatné nabíjení baterií mimo vlastní spotřebič), 
upřesnění působnosti v IT technice a výrobků na suché ba-
terie. 

Tabulka č. 1 –výkon spotřebičů elektrické energie ve 
vypnutém a pohotovostním stavu (nařízení komise ES                 
č. 1275/2008 z 2008 -platí pro většinu domácích a kance-
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lářských elektrospotřebičů)

Období
do 

5.1.2010

Období
od 

6.1.10 až 
5.1.2013

Období
od 

6.1.2013

Vypnutý 
stav

Všechny 
spotře-

biče

Nedefi-
nováno ≤1 W ≤ 0,5 W

Stan-by 
režim

Spotře-
biče bez 
displeje

Nedefi-
nováno ≤ 1 W ≤ 0,5 W

Spotřebi-
če s dis-
plejem

Nedefi-
nováno ≤ 2 W ≤ 1 W

Tabulka č. 2 –výkon externích zdrojů bez zátěže(nařízení 
komise ES č. 278/2009 z 6.4.2009 -platí pro externí zdroje 
napájení (adaptérů)  bez připojené zátěže (cílového spotřebi-
če) a účinnost přeměny energie v aktivním stavu)

Výkon adap-
téru

Období 
do 26.4.2010

Období
 od 

26.4.2010 až 
26.4.2011

Období 
od 26.4.2011

Adaptéry do 
6 V

do 51 W Nedefinováno ≤ 0,5 W ≤ 0,3 W
nad 51 W Nedefinováno ≤ 0,5 W Nedefinováno

Adaptéry 
AC/DC

do 51 W Nedefinováno ≤ 0,5 W ≤ 0,5 W
nad 51 W Nedefinováno ≤ 0,5 W ≤ 0,5 W

Adaptéry 
AC/DC

do 51 W Nedefinováno ≤ 0,5 W ≤ 0,3 W
nad 51 W Nedefinováno ≤ 0,5 W ≤ 0,5 W

Toto nařízení také definuje minimální účinnost adaptéru. 
Konkrétní hodnota se vypočítá pro dané období dle čísel-
ných konstant a jmenovitého výkonu adaptéru. Zjednodu-
šeně lze říci, že z nedefinovaných hodnot účinnosti je stano-
vená minimální účinnost od cca 60%.  

Poznámka k tabulkám:
Jednotlivá data se vztahují pro vznik nebo dovoz spotřebiče. 
Vlivem předzásobení trhu pocítí koncový uživatel tato opat-
ření většinou s časovým zpožděním.

Lukáš Fogl

VELIKONOČNÍ HODOVÁNÍ
Po masopustním období a 40 denním půstu přichází je-

den z nejvýznamnějších křesťanských svátků, který oslavuje 
z mrtvých vstání Ježíše Krista, k  němuž došlo třetího dne po 
jeho ukřižování.

Zelený čtvrtek nám připomíná příchod Velikonoc. Podá-
vat by se měl dušený špenát, alespoň to říká tradice. Původ 
tkví v oslavách přicházejícího jara a nového života, symbo-
lem jsou malovaná vajíčka. Během Velikonoc se vaří různé 
speciality. Přináším vám pár tipů, co o těchto svátcích ( po-
kud dodržujete tradice) by  nemělo na svátečním stole chy-
bět. Pokrmy  mohou být zajímavou inspirací pro tyto svátky.

Zelený čtvrtek byl dnem pečených jidášů.

JIDÁŠE S MEDEM
1/2 kg polohrubé mouky, 50 g cukru, 2 žloutky, 

70 g tuku, 20 g droždí, mléko, sůl a vejce na potření 
Utřeme cukr s tukem a žloutky, přidáme špetku soli, mouku 
a vykynutý kvásek. Zaděláme tužší těsto, které necháme vy-
kynout. Pak ho nakrájíme na kousky a vyválíme z něj tenké 
proužky. Stáčíme je do spirály, potřeme vejcem a pečeme. 
Ještě teplé jidáše pomažeme medem.

Velký pátek býval dnem přísného půstu, tak na stole bý-

vají k večeři polévky (zelná, česneková - oukrop, kmínová, 
bramborová).

Bílá sobota je den, kdy končí období půstu, pekly se veli-
konoční mazance a beránci.

PIŠKOTOVÝ BERÁNEK
4 žloutky, 4 PL horké vody, špetka soli, 250 g mouky,     180 g 

cukru, kůra z 1 citronu, 4 bílky.
Jak na to: Žloutky ušleháme do pěny, přimícháme hor-

kou vodu, cukr, citrónovou kůru a sůl. Nakonec opatrně 
vešleháme tuhý sníh z bílků střídavě s prosátou moukou. 
Těstem naplníme vymazanou a vysypanou formu a pečeme                
při 200 °C asi 25 minut.

Na Boží hod velikonoční se světily pokrmy donesené 
do kostela (pečivo, mazance, jehňátka, kůzlátka,  nádivky,  
chléb, vejce, mléko, víno) - všechny pokrmy se pak rozděli-
ly mezi členy rodiny, případně se obdarovala i hospodářská 
zvířata, aby byla zdravá. Také se kousek  házel do studny, aby 
byla voda dobrá. 

Velikonoční pondělí už bylo dnem veselí, „mrskačky“         
a hodování. 

Turnerová Simona D3
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JAK SE DÁ TAKÉ RELAXOVAT
Co dělat, aby nás naše práce ve firmě úplně nepohltila         

a abychom po ní přiměřeně relaxovali? Doporučuji, staňte 
se potápěčem !

Zatím naštěstí běžná potápěčská technika natolik nepo-
kročila, a tak pod vodou nemůžete mailovat, telefonovat, 
organizovat schůzky, řešit pracovní problémy a vymlouvat se 
šéfovi nebo manželce, že to nejde a že nestíháte.

Jakmile se jednou dostanete pod vodu, máte božský klid. 
Posloucháte jenom bublání vydechovaného vzduchu a pro-
hlížíte si úplně jiný svět, než je ten nahoře. I pupkáči si uží-
vají stav beztíže a volně se vznášejí nad korálovým útesem 
nebo nad odhozenou pneumatikou a rezavým sporákem 
v rybníku v Čechách. Hezké je to tam i zde. Opravdu, žádný 
jiný sport vám nepřinese takovou porci klidu a míru pro vaše 
nervy jako potápění.

Kdysi, to už je hodně dávno, mně kolega Jarda Šroler řekl, 
že k sobě shání nového parťáka-potápěče a že jsem dostateč-
ně pitomej na to, abych se jím stal já. Na břehu Pastvinské 
přehrady mě ustrojil do slušivého neoprenového obleku, 
zvaného dle svých vlastností „prkeňák“, na záda mně zavěsil 
třicetikilové ocelové láhve, opásal mě čtrnácti kilogramy zá-
těžového olova, a protože jsem nebyl schopen udělat s touto 
výstrojí ani jediný krok, postrčil mě do vody. Ocelové láhve 
mě okamžitě přetočily na záda a já pomalu klesl na dno do 2 
m hloubky. Zde, neschopen se sám převrátit do příhodněj-
ší polohy, jsem bezmocně mával rukama-nohama, asi jako 
brouk Pytlík. Jarda se trochu zanořil, chytil mě pod krkem 
a vytáhl z vody ven. Tady jenom utrousil, že to bylo vcel-
ku dobrý, a hned mě přihlásil jako adepta do potápěčského 
kurzu.

Kurz se konal v Brně pod dohledem těch nejlepších in-
struktorů Svazu potápěčů, jaké kdy tato republika měla. Nad 
mými výkony a schopnostmi „ nestačili žasnout“ a zřejmě 
proto mě řekli, že takového adepta už dlouho neviděli. Když 
už jsem ale tady a mám nějakou snahu, že mě nevyhodí hned 
a uvidíme, co se naučím do příštích zkoušek. Každým dalším 

rokem jsem pak sbíral nové a nové praktické a teoretické 
potápěčské zkušenosti, a když jsem měl na volné vodě od-
potápěno asi 1500 hodin a zúčastnil se stovek vyhledávacích 
a pátracích akcí po celé republice i v cizině, řekl jsem si, že 
zřejmě přeci jenom něco umím, a začal jsem svoje bohaté 
zkušenosti předávat dalším potápěčům.

Na naší základně na Pastvinách jsem pomohl vycvičit, 
vyškolit a vypustit do dalšího potápěčského života několik 
set nových potápěčů. Sám jsem získal řadu nových potá-
pěčských kvalifikací, ale nejvíce si cením diplomu od svých 
žáků. Nápis na něm zní: „Za udržení pod vodou naživu“. To 
je totiž nejvýstižnější popis začínajícího potápěče. Nejprve se 
tedy musíme pod vodou naučit přežít a nemyslet si, že jsem 
po několika prvních ponorech shrábl veškerou potápěčskou 
moudrost. Voda totiž dovede být jak milá a laskavá, tak i 
zrádná a nebezpečná. Ostatně o tom svědčí desítky utonu-
lých nových potápěčů, tak zvaných „rychlokvašek“. To jsou 
ti nezodpovědní skoro-potápěči, kteří se po několikadenním 
skoro- kurzu bezhlavě vrhnou pod hladiny moří a pak se 
utopí třeba jenom proto, že jim vypadne dýchací automatika 
nebo že netuší, co je to dekompresní nemoc.

Proto jsem vždy svým žákům důrazně připomínal, že ab-
solvováním základního potápěčského kurzu se ještě zdaleka 
nestávají skutečnými potápěči. Jimi se stanou až dalším a 
dalším výcvikem pod dohledem těch zkušenějších kolegů. 
Většinu potápěčských znalostí a dovedností si také musí ro-
zumní potápěči stále znovu připomínat a zkoušet. Až pak 
budou tyto úkony dělat úplně přirozeně a automaticky, 
teprve potom se pro ně potápění stane bezproblémovou a 
nádhernou relaxací, kterou vám mohu skutečně doporučit.

Práce v naší firmě vám pak bude třeba připadat mnohem 
snadnější a radostnější.

 Váš Petr Borovička

MŮŽE SE ČLOVĚK ZAPRODAT ???
Člověk se zaprodá ďáblu poměrně snadno. Zaprodat se 

znamená spíše podlehnout. Stačí se napít trošky alkoholu, 
začít kouřit apod. 

Zaprodání ďáblu je doprovázeno zlozvyky, hříchy a lidský-
mi nešvary. Již od raného věku se setkáváme s pokušeními, 
ale jsme také poučováni o jejich následcích. Většinou jsme 
však přemoženi sami sebou - naší touhou po dobrodružství, 
kdy chceme okusit nové věci. Někdy nás k tomu vedou pří-
klady našeho blízkého okolí - rodiče, spolužáci či kamarádi. 
Říkáme si, že nám to pro jednou nemůže ublížit a že se třeba 
po jedné cigaretě nestaneme závislí. Jenže po jedné cigaretě 
zpravidla přichází další a další... I takto jednoduše se člověk 
může zaprodat ďáblu. 

Jak skončit a nebýt ovládán touhami, sám se-
bou, ostatními, a hlavně ďáblem ve věcné podobě? 
Člověk si vždy myslí, že přestat bude jedno-

duché, ale vše je o vůli. A ďábel nás doprová-
zí po celý život. Jak se mu vůbec chceme vyhnout? 
Vyhnout se mu doslova nedá. Každý má alespoň jeden ne-
švar, u kterého by se dalo říci, že jej ovládá ďábel. Aby se lidé 
vyhnuli svým zlozvykům, museli by se nechat zavřít někam 
do malé místnosti, kde by nebylo moc věcí, aby nemohli 
vymýšlet nějaké špatnosti. 

Proč vůbec lidé ďábla vymysleli? Je opravdový? 
Na druhou otázku nedokáže nikdo odpovědět, podle mě jde 
spíš o víru lidí. Někdo tvrdí, že ho posedl ďábel, proto se nechoval 
zrovna morálně. Ale každý má nést za svoje hříchy odpovědnost. 
Malé děti věří na čerty, víly, elfy a  další pohádko-
vé postavy. Ale v pohádkách dobro vítězí nad zlem. 
Ve skutečnosti tomu bývá jinak. Jsme obklopeni lid-
mi, kteří nad zlem nevyhráli anebo svůj boj vzdali. 
I někteří dospělí věří v ďábla. Vše záleží na tom, jestli oprav-
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du člověk věřit chce. Ďábel je jen symbol, jenž by nás měl 
varovat před špatnostmi, stejně tak peklo. Lidé, kteří jsou 
považování za ďábla, jsou buď hodně zlí, nebo prohnaní. 

Proč vůbec lidé propadají svodům ďábla? 
Protože ďábelské věci vypadají lépe než ty obyčejné. A lidé 
jsou od přírody chamtiví, proto snadno podlehnou svo-
dům. Nechtějí žít jako poustevníci a živit se kobylkami. 
I když někdy by tato varianta byla lepší. Věci krásné ne-
musejí být totiž jen dobré, ovšem rovněž věci škaredé ne-
musí být zrovna zlé. Vše je pouze a pouze na člověku. 
Každý je vychováván k obrazu.

svých rodičů. Ale ti nemohou pořád dohlížet na to, aby 
jejich potomci nedělali chyby. Člověk musí poznat sám, co 
je pro něj dobré a co špatné. Naštěstí se chybami učí, pokud 
to nebyla osudová chyba... 

Poznají lidé, že jsou ovládáni jinou mocí? 
Častokrát ne. Někteří o tom vědí a snaží se to řešit, jiní, 
než aby s tím něco udělali, se raději nechávají ovládat 
dál. Je to totiž jednodušší než bojovat. Vymlouvají se, 
že by to nezvládli, nebo začnou a nedokončí, co začali. 
To je ještě horší, než být jen ovládán. Někdy se lidé vze-

přou, avšak zlo nepřemůžou. Proto člověk musí být sil-
ný, aby to mohl zkoušet znovu a znovu a konečně vyhrál. 
Někdo má rodinu, která je mu ochotná pomoci. To je velmi 
dobrý začátek, ale každý musí chtít sám. Bez vlastní snahy 
ničeho nikdy nedosáhnete. Každý je svého štěstí strůjcem. 
Ale když se nemá člověk o co opřít, často svůj boj proti zlu 
vzdá. 

Když někdo provede opravdu velkou špatnost, pro jeho 
napravení už nastupuje zákon. Avšak někdy se napravení je-
dince nepovede. A pokud dotyčný pořád provádí špatnosti, 
je možné jej trestat znovu a znovu. Ale jak již bylo řečeno, 
když se člověk sám nechce nechat napravit, nepomůže mu 
ani snaha okolí. Vše záleží jen a jen na lidech. 

Hřešíte také? 
Uvědomujete si v tom své zaprodání ďáblu? 
Přemýšleli jste někdy nad svými skutky? 
Pomáháte ostatním lidem? 
Zamysleli jste se někdy, kdo je pro vás oporou?

Petra Bartošová

OVLIVNÍ NÁS NANOTECHNOLOGIE?
Současné celosvětové působení ekonomické krize po-

znamenává ekonomiku průmyslových zemí v řadě případů 
značným poklesem odbytu průmyslových výrobků. Tato 
situace se v nejbližších měsících nezmění. Většina podni-
ků je nucena omezovat produkci průmyslových výrobků a 
své výzkumné a vývojové aktivity. Obnovení intenzivního 
průmyslového výzkumu a vývoje po několikaleté přestáv-
ce vyvolá na světových trzích nové konkurenční prostředí. 
Podniky, ve kterých se rozsáhlý průmyslový výzkum a vývoj 
uskuteční dříve, budou následně mezi prvními, které nabíd-
nou na světový trh zdokonalené výrobky nové generace a 
pravděpodobně i s příznivějšími cenami. Na světovém trhu 
se nepřehlédnutelně projeví s dosud málo známými produk-
ty Čína a Indie.

Jedním z oborů, který v současnosti zaznamenává obrov-
ský růst, je nanatechnologie a zvláště nanopovlaky. První 
transparentní materiály vytvořily tenké, jen desítky až stov-
ky nanometrů (10-9 mm) tlusté vrstvy, které chrání např. 
plastové lupy a brýlová skla před poškrábáním. 

Největšího rozvoje z nanopovlaků dosáhly nanopovlaky ze 
silanů a siloxanů. Lze jimi barvit užitkové sklo a vytvořené 
dekorace jsou nejen světlostálé, ale snáší i mytí v myčkách. 
Povlaky jsou antiadhezivní, hydrofobní a samočisticí, neu-
sazuje se na nich špína, mastnota, vodní kámen a neulpívají 
na nich otisky prstů. Takové úpravy má sanitární technika 
a baterie prodávané i u nás. Nanopovlaky se používají i na 
tak od sebe vzdálené aplikace, jako jsou úprava kožených vý-
robků proti otěru či konzervace historických památek. Zcela 
senzační efekty povrchů ukázaly nanočástice oxidu titaniči-
tého, známého jako titanová běloba, zde o velikosti pod 25 
nm. Mají fotokatalytický efekt a pomocí UV záření likvidují 

emise NOx, ale také účinně pohlcují UV záření. Toho vyu-
žívají drahé a značkové opalovací krémy s vysokými ochran-
nými faktory k ochraně pokožky, což je ve své podstatě také 
povrchová úprava. 

Na závěr se nabízí otázka, jak nanotechnologie (nanopo-
vlaky) ovlivní naši firmu?  Plastové výrobky díky nanopo-
vlakům v budoucnosti získají nové vlastnosti, např. tvrdost, 
otěruvzdornost.  Svými vlastnosti se velmi přiblíží kovům, 
ale zůstane jim největší výhoda, že nekorodují. Pozvolna je 
tak začnou nahrazovat.  Samozřejmě rychlost nástupu plastu 
bude limitována uvedením nanopovlaků do průmyslové vý-
roby a jejich cenou. 

Ve většině odvětví průmyslu se doposud formy vyrábějí z 
nástrojových ocelí klasickým nebo elektroerozivním obrábě-
ním. Velikou nevýhodou při jejich výrobě je hlavně jejich 
vysoká cena a pracnost. S nástupem nanopovlaků dojde k 
technologickým změnám v jejich výrobě. Budou se prosa-
zovat technologie, které se dnes používají pro malosériové 
výroby s následnou povrchovou úpravou, které výrazně zvýší 
životnost formy. 

Ing. Pokorný Tomáš   
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NĚKOLIK VĚT O NAKUPOVÁNÍ PO 
INTERNETU

V dnešní době, kdy se internet stává samozřejmostí a běž-
nou součástí našeho každodenního života, kdy pomocí něj 
vyhledáváme jízdní řády, hledáme novinky, informace, ob-
sluhujeme bankovní účty a také máme-li v úmyslu nakoupit, 
porovnáváme ceny jednotlivých prodejců, neměli bychom 
zapomínat na „základní“ pravidla při on-line nákupu.

Internet nám umožňuje rychle srovnat ceny jednotlivých 
obchodů, získat informace o daném výrobku a případně i 
získat informace o spokojenosti z  diskusí. Bohužel ale ne 
všechny e-shopy jsou seriózní a ne všechny se chovají „pro-
fesionálně“ tak, jak bychom si představovali. Zaujme-li nás 
proto výrobek svou  cenou v  e-shopu, se kterým nemáme 
zkušenosti a který je pro nás neznámý, bez váhání doporu-
čuji prostudovat následující informace.Můžete tak předejít 
mnoha nepříjemnostem s doručením objednaného zboží.

Kontakty o prodávajícím
Uvádí-li na sebe prodejce kontakt v podobě kontaktního 

emailového formuláře, případně emailovou schránku zalo-
ženou u některého z  veřejných emailových provozovatelů, 
např. email.cz, post, cz, gmail.com atd., jejíž založení trvá 
max. 5 minut a kde nikdo neověřuje údaje o zakládajícím, 
buďte obezřetní. Pouze mobilní telefonní číslo není také 
zrovna kontaktem, jenž by měl naplnit důvěrou.

Kvalitní e-shop by neměl usilovat o anonymitu a zákaz-
níkům by měl poskytnout kontaktní informace včetně ná-
zvu firmy, adresy jejího sídla, mailů a telefonů na kontaktní 
osoby. Důležité jsou také údaje o živnostenském oprávnění 
prodejce.

Obchodní podmínky
Informace o dostupnosti zboží, je-li zboží skladem, jak 

rychle je prodávající schopen zboží „naskladnit“, dodací 
lhůty , reklamační řád, postup při uplatňování vrácení zboží. 
Nakupující má možnost vrátit zboží zakoupené přes internet 
do 14 dnů od dodání bez udání důvodu (platí u cca 99% 
druhů výrobků a zboží musí byt pochopitelně nepoužité, 
v originálním balení) a bez poplatku (nepočítá se poštovné 
při zpětném zaslání, které hradí kupující) to jsou všechno 
informace důležité, které doporučuji prostudovat předem.

Bohužel spousta menších e-shopů uvádí u zboží dostup-
nost skladem. Většinou tomu tak není a až při našem objed-
nání oni sami zboží objednávají.

Popis zboží
U zboží by měl být jeho podrobný popis a i fotografie. 

Záleží na charakteru výrobku, např. u elektroniky výrobek 
vyfocen ze všech stran atd. Není na škodu porovnat popis 
výrobku, respektive jeho technické údaje, s www stránkami 
výrobce. Mnohdy se stává, že technická specifikace není ve 
všech bodech správná nebo je nedostačující.

Transparentní ceny
Jsou obchody, které uvádějí větším písmem cenu bez DPH 

a až v dalším kroku vám ukáží cenu s DPH. Nesmíme za-
pomenout připočítat náklady na balné, poštovné, dopravu, 
případně jiné možné poplatky. V tomhle případě je fantazie 
prodejců nekonečná a ceny se můžou velmi lišit. Jsou obcho-
dy, které vám budou účtovat poštovné a balné za celý nákup, 
jiné budou počítat náklady za každou položku zvlášť. Všeo-
becně ale platí, že náklady na poštovné a balné jsou nižší u 
nákupu, který zaplatíte „předem“, tzn. platíte např. platební 
kartou nebo bankovním převodem okamžitě v době nákupu 
a ne, až je vám zboží doručeno.

Způsob platby a bezpečnost
Většina obchodů nabízí více způsobů platby předem nebo 

platby při přejímce zboží. Platit předem se dá vícero způso-
by: platba kartou - zcela určitě neposílejte číslo karty, datum 
jejího vypršení a 3-místný bezpečnostní kód emailem .Na-
bízí-li obchodník platbu kartou, tahle transakce by měla být 
uskutečněna přes www rozhraní, které je zajišťováno bankou 
nebo kartovou společností, platba převodem z účtu na účet 
nebo platba pomocí systému PayPal.

Co je to PayPal?
PayPal je internetový platební systém. Byl založen v roce 

2000 a rozšíření zažil o 2 roky později, když ho získala fir-
ma eBay. Ta ho doteď používá jako platební systém ve svých 
aukčních serverech. Umožňuje přesuny peněz mezi účty, 
které jsou identifikovány emailovými adresami. Každý účet 
je propojen s jednou či více platebními kartami nebo slouží 
jen k přijímání plateb, takže může být i bez karty. Systém 
PayPal umožňuje mít nastavenu i českou korunu jako pri-
mární měnu. Při platbě v jiné měně je částka přepočítána 
podle aktuálního kurzu. Vyberete-li možnost platby tímhle 
způsobem, tak se přihlašujete ke svému účtu, kde zadáváte 
údaje o své kartě, které ale nevidí prodávající, a transakce 
je vystopovatelná, tzn. zjednodušeně údaje sdělujete pouze 
PayPalu, kterému důvěřujete a nikomu dalšímu. Důležitý 
dodatek -  služba není nijak zpoplatněna a je zcela zdarma.

Nebo vyberete možnost platby až při doručení zboží – do-
bírkou.

Jakým způsobem si vyberete platit – to záleží na každém 
zvlášť a míře důvěry v daný e-shop a zkušenostech či referen-
cích, které  již   s tímhle obchodem z minulosti máte.

Komunikace
Kvalitu e-shopu poznáte i podle rychlosti, s jakou vám 

jeho pracovníci odpoví na dotazy vznesené emailem, a podle 
jejich ochoty při řešení problémů. Pokud se k  vám odpo-
věď na otázky zaslané emailem dostanou za tři dny, svědčí to 
také o jejich serióznosti, s jakou přistupují k prodeji. Vždy 
je lepší, když má e-shop kromě emailových kontaktů také 
zákaznickou linku – řada lidí dává přednost osobnějšímu te-
lefonickému jednání.

Michal Hrňa
Sales & Marketing
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NEWFORESTSKÝ NÁRODNÍ PARK
Když jsem byl na svém pracovně-studijním pobytu v An-

glii, přemýšlel jsem, kam vyrazit na několikadenní puťák. 
Otevřeli jsme s přítelkyní automapu a hledali jsme nejbližší 
cestu k pobřeží. Na cestě k němu byla na mapě zeleně ohrani-
čená oblast s nápisem The New Forest National Park. A bylo 
rozhodnuto. Chtěli jsme vidět divoké poníky, o kterých jsme 
věděli, že zde žijí. Představovali jsme si, že je budeme muset 
hledat jako u nás například vysokou. Jaké bylo překvapení, 
když jsme vjeli do bran parku! (New Forest je oplocený, aby 
zvěř neutíkala mimo oblast, a na příjezdových komunikacích 
jsou umístěné speciální přejezdy z  trubek – texaské brány, 
přes které zvířata nepřejdou). Hned na prvním paloučku se 
páslo několik divokých poníků. A o několik desítek metrů 
dál další a další! Poníci jsou tu zkrátka na každém kroku a dá 
se říci, že řídí život v národním parku. Chodí si, kam se jim 
zlíbí, a ani rušná silnice jim to nepřekazí. Řidiči musí zastavit 
a počkat, až milí poníci přejdou. Není nic neobvyklého, že 
pospávají metr od silnice. Rychlost na místních silnicích je 
proto omezená na 40 mil za hodinu.

New Forest však nejsou jen divocí poníci. Běžně se na roz-
sáhlých vřesovištích mezi poníky popásá skot, ve starobylých 
lesích s  tisíciletými duby je i hojnost divoké zvěře, zvláště 
jelenů.

Newforestský národní park má rozlohu 570 km2 a první 
zmínky o něm se datují již k roku 1079, kdy tuto oblast 
pojmenoval Vilém Dobyvatel jako „New hunting forest“. 
Park se rozkládá v  jihovýchodní Anglii, mezi městy Sout-
hampton, Lymington a Fordingbridge. V centrální části se 
nacházejí hluboké listnaté lesy, ty volně navazují na roman-
tická vřesoviště a pokračují až k jihu, kde se před vámi otevře 

úžasný pohled na oceán.
Pokud se přidáte ke 13 mil. lidí, kteří Newforestský národ-

ní park každoročně navštíví, můžete zde pohodlně cestovat 
autem. Anglická síť silnic je opravdu dobrá, jen musíte brát 
na zřetel již zmíněné, všudypřítomné poníky. Komu by se 
zachtělo poníka osedlat, může vyhledat jedno z mnoha jez-
deckých center, kde vás na koňském hřbetu provezou krá-
sou zdejší krajiny. Komu by se koňský hřbet zdál přeci jen 
trochu vratký, může si v půjčovně půjčit kolo a projet park 
třeba od severu k jihu, přímo středem hlubokých lesů. Kolo 
jednoduše vrátíte v místě, kam dorazíte. Ubytovat se můžete 
samozřejmě v některém z hotýlků v malebných vesničkách 
i v luxusních hotelech, třeba na pobřeží. Já však doporučuji 
přibalit stan a strávit noc v kempu. Probouzet se uprostřed 
stáda divokých koní, to jinde než zde nezažijete!

Martin Dulkaj
Manažer SaM

PŘÍSPĚVEK IB
Ze všech stran  kolem sebe slyšíme slovo  krize,…krize ve 

všech oborech, všude chybí peníze.!!! 
I přes tuto skutečnost firma Isolit - Bravo, které také po-

klesla výroba,  nepřestala sponzorovat zdravotně postižené 
spoluobčany nebo nadané studenty.  

Stále a ochotně se vyřizují žádosti na osobní nebo pedago-
gickou asistenci zdravotně postižených dětí, které by se bez 
této pomoci nemohly zapojit do kolektivů svých vrstevníků              
a sdílet s nimi radosti a starosti všedních dnů. 

Asi i mnohem skromněji by byla vybavena některá zdra-
votnická zařízení, kterým se  podařilo vylepšení svých pro-
stor za přispění naší firmy.

V roce 2009 byly na darech vydány 2 miliony Kč, což za 
deset let představuje  částku přes 30 milionů Kč, z toho Na-
dace nadaných obdržela téměř 14 milionů Kč.

Dary se poskytují věcné formou našich výrobků, častěji to 
jsou však dary finanční, určené přímo na daný účel. Příspěv-
ky od firmy Isolit – Bravo putují i do denních stacionářů 

pro mládež i seniory, do domovů pokojného stáří, do chrá-
něných dílen, do dětských domovů, nemocnic, do mateř-
ských, základních a uměleckých škol…

Firma také přispívá na každý oběd zaměstnance, a to i dů-
chodce, částkou 24,80 Kč, což  za loňský rok činí   2 miliony 
100 tisíc Kč.

Aktivity klubu „Response“ nás ročně stojí  50 000 Kč. Pří-
spěvky na dětské tábory využívá   ročně  40 dětí a firma na 
ně přispívá okolo 40 000 Kč. 

Vybraným spolupracovníkům firma přispívá na penzijní a 
životní pojištění, což také není zanedbatelná částka. Na toto 
pojištění byl v  roce 2009 vynaložen 1 milion 270 tisíc Kč.  

Vedení firmy není lhostejný ani zdravotní stav pracovníků. 
Za nemalou částku byl

postaven obytný dům, vybavena zdravotní ordinace, tě-
locvična. Spolupracovníkům, zaměstnaným ve firmě, jsou 
k dispozici  byty  v Jablonném a od letošního roku i moderní 
ubytovna přímo v areálu.

Toto je jen nemalý výčet toho, co firma Isolit - Bravo pod-
poruje svými penězi. Nutno podotknout, že to není její po-
vinností, je to  kus dobré vůle.

Marie Pavlíčková
Zástupkyně hlavního ekonoma
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SKRYTÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ 
BRAVO – VYSOUŠEČ VLASŮ B-4193

Vysoušeč vlasů s ionizací B-4193  je zařazen v prodejním 
sortimentu firmy BRAVO do segmentu  „Úprava vlasů“. 
Oproti podobným výrobkům má vyšší příkon 2200 W, dva 
stupně chodu a tři stupně regulace teploty. Jako nadstan-
dardní funkce je možnost zapojení ionizace vzduchu. Ioni-
zace se vytváří pomocí samostatného elektronického bloku , 
kde se generuje vysoké napětí 3500V. Jedna výstupní elek-
troda je pak zavedena vodičem se silikonovou izolací dovnitř 
topného tělesa na ionizační hrot  a druhá je vyvedena samo-
statně na ionizační hrot do komůrky pod hlavním výstupem 
vzduchu. Jako skrytá vlastnost se projevila ta skutečnost vý-
robku,  že i při vypnutém vysoušeči lze samostatně zapínat 
ioniozaci a vysoušeč vlasů tak může nahradit přístroj na io-
nizaci vzduchu . Další zajímavá skutečnost je ta, že vlivem 
konstrukce má  vysoušeč minimální příkon, wattmetrem 
s citlivosti 0,1W je příkon neměřitelný. Při konkrétním  mě-
ření  se  pak nenaměří  žádná  hodnota činného příkonu ve 
W , ale pouze  zdánlivý příkon ve VA, který však elektroměr 
neukazuje a za který uživatel  nic neplatí. Při ponechání vy-
soušeče v zásuvce a zapnuté ionizaci tak postupně dochází ke 
vzniku záporných iontů, které mají podle mnoha odborníků 
léčivé účinky.

Vznik iontů
Ionty jsou částice s  kladným a záporným elektric-

kým nábojem a intenzivně  vznikají při ionizaci 
vzduchu, např. elektrickým atmosférickým 
výbojem při bouřce, v prostorách u 
vodopádů nebo v již popisova-
ném vysoušeči vlasů. Pro-
centuální zastoupení a 
počet kladných a 
záporných ion-
tů se v místě 
a čase 
mění. 

Ion-
ty najdeme 

pouze v čistém vzdu-
chu. Jinak vznikají neustá-

le ve vzduchu, který dýcháme 
, rychlostí 10 až 20 iontů na cm³ každou 

sekundu. V jednom cm³ čistého venkovního vzduchu 
se nachází 200 až 500 iontů, v případě pokojového vzduchu 
je to 100 až 200 iontů. Optimální množství záporných iontů 
je 400 až 1000 na cm³ vzduchu. Mnoho odborníků je toho 
názoru, že naše zdraví závisí na kvalitě iontů ve vzduchu, 
který dýcháme. 

Role záporných iontů při zlepšování našeho zdraví
Záporný iont je významným zdrojem energie lidského těla 

a rovněž tak hraje zásadní roli ve funkci všech buněk našeho 

organismu. Množství záporných iontů v buňce i  vně bu-
něčné stěny je pro její funkci kritické. Dodáme-li záporné 
ionty, dojde k otevření kanálů v buněčných stěnách, vylou-
čení toxinů a absorbci kyslíku a živin, tj. k vytvoření nových 
zdravých buněk. Nedostatek záporných iontů v buňkách má 
naopak negativní vliv na příjem živin a vylučování odpad-
ních látek. To může vést k anémii, alergiím, bolesti ramen 
a zad, revmatismu, zácpě, gastritidě, žloutence, chorobám 
ledvin, nevyrovnanému autonomnímu nervovému systému, 
nespavosti apod.

Záporné ionty a jejich účinek
• působí příznivě na dýchací ústrojí a urychlují samočištění 

plic
• podporují tvorbu enzymů ovlivňujících pružnost dýcha-

cích cest (snižují tendenci k astmatickým záchvatům)
• stimulují funkci žláz s vnitřní sekrecí, zlepšují funkci štít-

né žlázy,stimulují nadledvinky k tvorbě glukokortikoidů 
a minerálokortikoidů, což jsou látky pomáhající zvládat 
zátěž

• zvyšují svalovou sílu  a ekonomiku svalové práce
• příznivě působí na neurotiky a lidi trpícími poruchami 

spánku a různými bolestmi bez organických změn
• zrychlují hojení ran a popálenin

• zlepšují akomodaci očí
• mají příznivý vliv na hypertoniky, způsobu-
jí pokles krevního tlaku

Pokud vás výše uvedený účinek záporných 
iontů zaujal, můžete si ho jednoduše odzkou-
šet   při použití vysoušeče vlasů B-4193 s prak-

ticky nulovými náklady na spotřebovanou elek-
trickou energii.

Ing. Petr Appl
Vedoucí servisu
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PROČ PODRAŽILY OBĚDY O PĚT KORUN ?

ANKETA STRAVOVÁNÍ

Od 1. ledna 2010 platí novela zákona o dani z přidané 
hodnoty, která v  souladu se směrnicí EU vložila do textu 
zákona nové ustanovení § 36a. To mj. určuje, že obdrží-li 
zaměstnanec plnění od svého zaměstnavatele (benefit), jehož 
cena je nižší než cena obvyklá za toto plnění, pak se pro vý-
počet  DPH užije jako základ daně cena obvyklá. Záměrem 
této novely bylo (z popudu EU) zamezení daňovým únikům 
v případech, kdy si mezi sebou propojené firmy nebo osoby 
prodávají výhodně zboží a služby. Za tyto osoby se považují 
i osoby v pracovněprávním vztahu (zaměstnanci a zaměst-
navatelé). 

Důsledkem této změny zákona je zdražení obědů  a dalších 
zaměstnaneckých benefitů (různé příspěvky a zaměstnanec-
ké slevy) právě o DPH, která musí být odvedena ve výši, 
která by jinak byla za danou službu obvyklá. Zvýšení ceny 
našeho oběda od 1.1.2010 ukazuje následující rozpis.

1.12.2009 od 1.01.2010
celkem kalkulace na oběd 43,3 43,3

DPH 8,2 8,7
Celkem cena včetně DPH 51,5 52,0

   
I-B příspěvek 24,8 25
zaměstnanec 22 27

(18,5+3,5 
DPH)

(18,3+8,7 
DPH)

Z hlediska závodního stravování a ceny obědů jde o zane-
dbatelnou částku. Problémem je však leckdy stanovení ob-
vyklé ceny. Například benefity týkající se ubytování zaměst-
nanců (zaměstnanecké ubytovny) by se tak mohly odvozovat 
od cen za ubytování v hotelích. 

V  době, kdy tento článek píši, se připravuje odborová 
stávka právě kvůli této legislativní změně -  generální stávka 
v dopravě. V případě zaměstnanců např. Českých drah jde 
o režijní jízdenky, jejichž cena pro zaměstnance a jejich ro-
dinné příslušníky činí 250 Kč. Pokud by se měla určit cena 
obvyklá za celoroční cestovné vlaky ČD bez omezení, pak 
bychom se pohybovali kolem částky 20.000 – 22.000 Kč 
(a z té by se odváděla DPH). Jen podotýkám, že ačkoli mají 
dráhy kolem 30 tis. zaměstnanců, jejich „režijku“ má podle 
zdrojů z  ČTK téměř 200.000 lidí („železniční“ důchodci, 
bývalí a současní zaměstnanci vč. rodinných příslušníků). 

Proč změna zákona o DPH budí teprve teď tolik vzruchu, 
ačkoli byla dlouhodobě připravována a projednávána jako 
každý jiný vládní návrh zákona? Právní úprava měla garan-
tovat, že dostane-li někdo od svého zaměstnavatele „něco na-
víc“, bude hodnota tohoto bonusu řádně stanovena a z této 
hodnoty stát obdrží DPH. Stát získá přehled o tom, co kdo 
a od koho a za jakých podmínek dostává. Zaměstnanci, kteří 
žádné benefity od zaměstnavatele nemají, se nemusí cítit stá-
tem „šizeni“ proto, že nezdanil něčí výhody. 

Posuďte, jestli je správné, aby v době, kdy mnoho firem zá-
pasí o přežití a ve státním rozpočtu „zeje díra“, ČD odváděly 
za svoji „režijku“ DPH ze shora  citovaných 250 Kč nebo 
DPH z její reálné (tedy obvyklé) 20.000 hodnoty. Možná, že 
kdyby musely přiznat obvyklou cenu za služby poskytované 
v podobě „režijky“, snažily by se zabránit jejímu masovému 
nadužívání či zneužívání. Možná, že by „režijku“ i pro ně-
které osoby zrušily a místo toho přidaly zaměstnancům na 
mzdách. Možná, že by to pro všechny zúčastněné bylo nej-
lepší řešení. 

Ing. Jiří Bláha
Vedoucí ekonom

VÝSLEDKY ANKETY MEZI EXTERNÍMI STRÁVNÍKY
Spokojenost s obědy: ano ne neodpovězeno

39- 74% 9 - 17% 5 - 9%
Dostatečný sortiment jídel: ano ne neodpovězeno

34 - 64% 17 - 32% 2 - 4%
Jsou jídla dostatečně pestrá: ano ne neodpovězeno

34 - 64% 17 - 32% 2- 4%
Chybí jim nějaké recepty: ano ne neodpovězeno

13 - 25% 36 - 68% 4- 7%
Spokojenost s porcemi obědů: ano ne neodpovězeno

36 - 68% 12 - 23% 5 - 9%
Anketa  týkající se spokojenosti s kvalitou obědů z naší firemní jídelny probíhala  v prosinci loňského roku a reagovalo na 

ni 50 % dotázaných.Zde jsou některé připomínky:
Formulace jídelního lístku - v současné době se snažím podrobněji popsat strávníkovi skladbu surovin v daném jídle.
Objednávání stravy i pro externí strávníky na internetu je již  samozřejmostí. Na problém s kvalitou vývarových polévek  
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jsme reagovaly změnou dodavatele vývarů a častějším pou-
žíváním čerstvé zeleniny.

Na připomínky k velikosti porcí jsme zvýšily porce omá-

ček a příloh.   

Kuchařky firemní jídelny

MONGOLSKO
Mongolsko je vnitro-

zemský stát ve střední Asii, 
hraničící na severu s Rus-
kem a na jihu s Čínskou 
lidovou republikou. Země 
zaujímá plochu 1 566 500 
km² (dvacetkrát více než 
ČR), ale při pouhých 2,7 

milionech obyvatel patří k nejřidčeji osídleným končinám 
světa.

Velkou část Mongolska pokrývají stepi s drsným podne-
bím, kde hlavním zdrojem obživy je kočovné pastevectví. 
Kromě vývozu vlněných tkanin (například kašmíru) a vý-
robků z kůže je důležitou složkou hospodářství těžba nerost-
ných surovin (wolfram, hnědé a černé uhlí, měď, ropa). 

Hlavním městem je Ulánbátar, jehož 844 tisíc obyvatel 
představuje jednu třetinu populace země. Dalšími 
městy jsou například Erdenet, Darchan a Čojbalsan.

Po vzniku Kazachstánu přestalo být Mongolsko 
největším vnitrozemským státem světa, je však stá-
tem nejvíc odlehlým od moře (700km). Nejvyšší 
horou země je Chüjtun, vysoká 4 374 m, rozčleněná 
hlubokými údolími. Celý jih a jihovýchod Mongol-
ska zaujímá nejsušší a nejnehostinnější část země - 
poušť Gobi. 

Mezi horami na západě se nachází celá řada vel-
kých bezodtokých jezer; tato oblast bývá proto nazý-
vána Jezerní pánev. Zde se prostírá největší mongol-
ské jezero Uvs núr (3 350km²), dále Char Us núr, 
Chjargas núr, Ačit núr. Další velké jezero, Chövsgöl-
núr (2 620km²), leží na severu země. V kontrastu s 
jihem, postrádajícím stálé vodní toky, v severní části 
země existuje poměrně hustá říční síť. Největšími 
řekami jsou Orchon a Selenga, které odvádějí vodu 
do ruského jezera Bajkal, patří tedy k úmoří Sever-
ního ledového oceánu. Selenga je na dolním toku 
při ruských hranicích dokonce využívána pro lodní 
dopravu. Východ země odvodňuje do čínského je-
zera Chu-lun a dále přes Amur do Tichého oceánu 
řeka Chrlen.

Ekonomika Mongolska je z velké části tvořena 
zemědělstvím a pastevectvím. Mongolská měna je 
tugrik.

VLÁDY
Mongolsko je republikou zavádějící systém více 

politických stran. Dominantní Mongolská lidová 
revoluční strana byla původně jedinou stranou – komunis-
tickou - a stále ještě existuje. Zřekla se však komunismu a už 
není jedinou a vedoucí stranou ve státě ani nemá monopol 

moci. Podle nové ústavy, která vstoupila v platnost v roce 
1992, se změnil název země z Mongolské lidové republiky 
pouze na Mongolskou republiku a následně země odstoupila 
od socialismu. Prezident a členové jednokomorového záko-
nodárného parlamentu jsou voleni přímo na období pěti let. 
V čele vlády stojí předseda vlády.

Munkhbat Sonomdash
Montáž D3
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SOUTĚŽ NA ÚSPORY ENERGIÍ

Vedení firmy Isolit-Bravo vyhlašuje soutěž na úspory 
energií.

Zájemci mohou své návrhy předkládat vedoucímu ÚHM 
p. Rubešovi do 30.5.2010. Návrh musí být podán písem-
nou formou. Technické řešení musí být zcela jasné.  Pří-
padné konzultace poskytne  p. Rubeš tel. 207 nebo určený 
pracovník PZP. Odměna bude vypočtena jako 10% roční 
úspory z  prokazatelně uspořených nákladů, a to  do tří mě-
síců po realizaci opatření. V případě, že návrh  nebyl zcela 
jasný a dopracovaný, bude vyplacena pouze poměrná část 
z vypočtené odměny.

Složení hodnotící komise: Ing. Rubeš , p. Baláš P.,                   
Ing. Suvák , Ing. Kožnar

Pro informaci uvádíme ceny energií v Isolitu-Bravo:
elektrická energie ……………2,4 Kč/kWh
plyn      ………………….…     0,8 Kč/kWh        8 Kč/m3
voda     …………………..…     22 Kč/m3

VYBÍRÁME ODŠŤAVŇOVAČ
Jaký odšťavňovač si pořídit ?

Vybrat  odšťavňovač  není až tak jednoduché, jak by se na 
první pohled zdálo. Před vlastním nákupem  bychom si měli 
položit několik  základních otázek  :

- co budu nejčastěji odšťavňovat
- jaké množství zeleniny a  ovoce budu zpracovávat
- jak často budu odšťavňovač používat

Základní funkcí je získání šťávy z  většiny plodů, kdy se  
jednotlivé přístroje  liší  způsobem odšťavňování.

Odstředivé odšťavňovače
- dokáží pracovat i několik hodin bez přerušení . Rychlé 

otáčky motoru nasávají vzduch , kterým se motor ochlazuje.

Dvouhřídelové odšťavňovače
- jedná se o  nízkootáčkové  přístroje, které  dokáží pra-

covat přibližně 30 minut . Po tomto čase je nutné nechat 
několik minut vychladnout. Takto získaná šťáva  je daleko 
kvalitnější  než  šťáva získaná  z vysokorychlostních  přístro-
jů. Šťáva z produktů je protlačována přes otočné síto a zbylá 
drť automaticky odhazována do sběrného koše. Nevhodné 
pro  bylinky a listovou zeleninu.

Jednohřídelové odšťavňovače – šneky 
- odšťavňují  pomocí tlaku, kdy  veškeré suroviny  se nejpr-

ve nakrouhají či rozdrtí a následně se drť protlačí přes nere-
zové síto, které oddělí  šťávu od drtě. Vhodné pro problema-
tické plody – maliny, rybíz, listová zelenina a bylinky.

Jak často budu přístroj používat? 
Každý přístroj budete muset po ukončení práce umývat. 

To vám možná  při počátečním nadšení nebude na obtíž, ale 
časem by vás již samostatné pomyšlení na mytí odšťavňovače 
mohlo odrazovat. Bohužel to často znamená se rozhodnout, 
zda dát přednost kvalitě a nebo  praktičnosti. 

I naše firma  má  ve svém sortimentu odšťavovače, a to 
nerezový s  velkým plnicím otvorem o příkonu  800 W        
ADAMAS B -4275  a odšťavňovač  FRUITO B-4217                      
o příkonu 450 W.

Výrobky si můžete  zakoupit ve firemní prodejně. Nevá-
hejte, protože jaro se blíží a člověk je po té náročné zimě 
„vyčerpaný“ a čerstvá šťáva doplní alespoň trochu chybějí-
cích vitamínů . 



25

Občasník - 1/2010

Vyzkoušejte také některý z receptů:

Zdroj síly
dužnina z vodního melounu, 2 pomeranče, čtvrtka ananasu

Pomeranče oloupejte a rozdělte na dílky. Vodní meloun 
okrájejte tak, aby se vešel do nástavce (lze odšťavnit  i s duž-
ninou  a jadérky). Ananasovou dužninu vykrojte z  kůry. 
Suroviny odšťavněte jednu po druhé a smíchejte ve vysoké  
sklenici .

Tropická bouře
polovina ananasu, 1 limeta, 1 grep, drcený led, perlivá voda 

Odkrojte ananasovou kůru a dužninu pokrájejte. Olou-
pejte limetu a grep. Odšťavněte ananas, grep a limetku. Na-
lijte do vysoké sklenice na led a dolijte  perlivou vodou. 

Blanka Doskočilová
Obchodní kancelář

PRACOVNÍ DEN  S KUCHAŘEM ROMANEM 
Jak jste si mnozí všimli ,v úterý 23.2. byl naším hostem ve 

firemní kuchyni  kuchař od  dodavatelské firmy PROGAST, 
který se s námi podělil o své zkušenosti a  předvedl nám  své 
dovednosti nabyté dlouholetou praxí.

Kuchařky se seznámily s  novým kořením, které firma 
Progast vyrábí,  a s novými recepturami, které snad v naší 
kuchyni zdomácní. Výrobky od této firmy jsou nám sympa-
tické především tím, že jsou bez chemické konzervace, glu-
tamanu a přídavných látek (tzv. E-čísel).

Ráda se s vámi podělím  o recept  na výbornou  mozaiko-
vou roládu.

Jak na to ?
Do připraveného mletého masa přidáme sůl, pepř, muš-

kátový květ, citronovou šťávu, žemli namočenou v  mléce, 
2 vejce, hladkou mouku a nadrobno nakrájenou cibuli.Vše 
důkladně promícháme. Do takto připraveného těsta přidá-
me sterilovaný hrášek a červenou papriku.

Na pánvi zlehka opečeme na kostičky nakrájenou anglic-
kou slaninu a uzeninu, zalijeme vejci a za stálého míchání 
usmažíme. Připravenou zchladlou směs přidáme do těsta 
a vše zamícháme.Vytvarujeme šišky, položíme do pekáče a 
podlijeme vodou.

Sekanou pečeme pozvolna tak, aby nám nepraskla. V trou-
bě při teplotě cca 150°C 40-50 minut, podle typu trouby. Já 
ji peču  v Bravosce  cca 60 minut .

KALKULAČNÍ  RECEPTURA  -  10  porcí

Vepřové a hovězí maso   600g
Cibule                             85g
Vejce                                8ks
Anglic.slanina                150g
Uzenina                         150g
Hrášek steril.                   75g

Paprika červená                   75g
Tuk                                   100g
Mouka hladká                  100g
Mléko                              150g
Žemle                              100g 

Sůl-pepř
Muškátový květ
Citronová šťáva 

Dobrou chuť přeje 
 Eva Čadová
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RECEPT NA SCHOKOROLLE

ODBORNÝ SEMINÁŘ S TÉMATEM

Moji milí spolupracovníci,

jelikož se blíží období velikonočních svátků, každý z nás si 
jistě dá něco dobrého na zub. Rád bych se s vámi podělil o 
jeden recept, který jsem si přivezl od svých příbuzných z Ně-
mecka. Jedná se o čokoládovou roládu (Schokorolle), která 
v Německu nechybí na žádném svátečním stole. Postup pří-
pravy rolády je následující:

Piškot:

5 celých vajec šleháme na kuchyňském robotu po dobu 8 mi-
nut společně se šesti polévkovými lžícemi práškového cukru a 
jednou lžící vlažné vody. Až nám to ztuhne, přidáme 6 lžic 
hladké mouky a důkladně promícháme.

Piškot pečeme v předehřáté troubě na 200 °C po dobu 11 
minut. Po upečení ho vyklopíme na mokrou utěrku.

„Formy – Progresivní metody výroby, přenosné 3D měřicí 
stroje, využití laserových technologií při výrobě forem a nástrojů, 
opravy forem mikronavařováním“

Dne 9. prosince 2009 jsem se zúčastnil výše uvedeného 
odborného semináře v Praze.

Seminář pořádala Česká strojnická společnost v sídle Čes-
kého svazu VTS a byl určen pro pracovníky vývojových od-
dělení, konstruktéry a technology výroby nástrojů, forem i 
finálních výrobků, vedoucí útvarů nářadí, nástrojáren atd.

Program byl rozdělen do následujících témat :
Přesnost, kvalita a rentabilita výroby forem

Kontrola forem pomocí přenosných 3D měřicích strojů
Opravy forem mikronavařováním

Aplikace laserového kalení při výrobě forem
Využití laserových technologií při výrobě forem a ná-

strojů

Z  nepřeberného množství informací, doplněných vý-
stavkou a prezentací firem, bych vás chtěl seznámit s nej-
modernějším řešením v oblasti přenosného SMS, který byl 
představen v tématu Kontrola forem pomocí přenosných 3D 
měřicích strojů a jehož funkci jsem si mohl vyzkoušet.

Nový souřadnicový měřicí stroj Infinite je nejpřesnější 
kloubové rameno značky Cim Core Hexagon Metrology. 

Neomezená rotace kloubů,  rychlá výměna dotyků s jejich 
automatickou identifikací, Wi-Fi bezdrátová komunikace 
s počítačem, uživatelsky přívětivé ovládání a další jedineč-
né vlastnosti dávají tomuto přenosnému SMS vysoké užitné 
vlastnosti.

Stroj je vyráběn s měřicími rozsahy 1,2 – 3,6 m. Při mě-
řicím dosahu  1,2 m stroj pracuje s prostorovou délkovou 
přesností 0,0136 mm. Při měřicím dosahu  3,6 m stroj pra-
cuje s prostorovou délkovou přesností 0,0638 mm. Jedná se 

Náplň:

Nejlépe den předem, min. však 6 hodin před plněním rolády, 
si připravíme pařížský krém. 6 malých kostek čokolády  + 2 rov-
né lžíce kakaa dáme do 200 ml šlehačky a za stálého míchání 
přivedeme k varu. Šlehačku pak necháme odležet alespoň 6 ho-
din v ledničce. Následně vezmeme normální šlehačku(200 g) a 
ušleháme ji se 4 lžícemi cukru. Nato oba krémy smícháme.

Piškot,který jsme si upekli a který máme na utěrce, po-
třeme krémem. Poté ho srolujeme, až vznikne roláda.Tu je 
možné ještě  posypat cukrem a můžeme podávat.

Dobrou chuť!

Martin Cihlář
Marketing&Sales

o ruční měřicí stroje tvaru ramena, které pomocí výkonného 
software  převádějí pohyb ze šesti rotačních snímačů do sou-
řadnicového systému tří os X, Y, Z. Pracovním prostorem je 
díky tomuto uspořádání koule, jejíž průměr je dán délkou 
ramena. Přístroje jsou určeny pro měření, kontrolu a digita-
lizaci. Jsou aplikovány zejména pro kontrolu součástí, které 
nelze přenášet nebo umístit na běžné stacionární souřadni-
cové měřicí stroje.

Již nemusíte obtížně přemisťovat rozměrné a těžké výrob-
ky k  měřicím strojům. Naopak, můžete přijít měřit snad 
kamkoliv a zachovat přitom dostatečnou přesnost měření.

Pro lepší představu o funkci a možnostech použití výše 
uvedeného stroje poslouží prezentace na připojených obráz-
cích.
Pavel Kubelka
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NENECHME NAŠI ZEMI ZBANKROTOVAT
Podnikatelé České republiky vyzývají:
Nenechme naši zemi zbankrotovat! Dluhy se týkají kaž-
dého z nás!

Před dvaceti lety po sametové revoluci jsme měli smělé 
plány předehnat Evropu a krásné sny o životě v blahobytu. 
Přežili jsme divokou privatizaci, úsporné Klausovy balíčky, 
různé vlády i tu poslední úřednickou... Nastavené kormidlo, 
navíc zablokované hospodářskou krizí, nás však vede úplně 
jinam než k blahobytu. 

Dnes má každý občan České republiky na bedrech neu-
věřitelných 132 tisíc korun státního dluhu!!! My, naše děti, 
naše vnoučata. A smrtící spirála zadlužení se roztáčí čím dál 
rychleji. Všichni dohromady dnes dlužíme 1,3 bilionu ko-
run a na konci roku 2012 to už bude 1,8 bilionu korun. 
Dovedete si takovou částku vůbec představit? Od roku 1993 
Česko ze svého dluhu nesplatilo ani korunu, stěží splácíme 
jen úroky. Úroky z tohoto obrovského dluhu totiž předsta-
vují za letošní a příští dva roky 215 miliard korun, ročně 
tedy v průměru 72 miliard korun! 

Víte, co to znamená? Víte, co bychom pořídili za zbytečně 
utracených 72 miliard?

Mateřská všech dnešních čerstvých maminek by mohla 
být 120 000 Kč nebo Místo 13. důchodu 2 000 Kč jednou 
za rok by všichni důchodci dostávali každý měsíc o 1 700 Kč 
více nebo Příspěvky na děti by mohly být téměř trojnásobné 
nebo Každý občan by mohl dostat 7 200 Kč od státu k Vá-
nocům nebo Plat státních zaměstnanců by mohl být měsíčně 
o 5 000 Kč vyšší nebo Rozpočet celého českého školství by 
se mohl navýšit o 60 % nebo Výdaje státu na vědu a výzkum 
by se mohly ztrojnásobit nebo Jen za úroky na státní dluh 
v roce 2009 by mohli mít všichni občané ČR elektrickou 
energii zdarma! 

Bohužel to není vše. Plánujeme se zadlužovat do neko-
nečna. I nadále se počítá se schodky státního rozpočtu. A to 
v situaci, kdy se rodí stále méně dětí, lidé se dožívají vyššího 

Jsem rád, že jsem se mohl semináře zúčastnit. Česká 
strojnická společnost pořádá během každého kalen-
dářního roku několik tematicky různě zaměřených 
seminářů. Pokud to bude možné, rád se podobných 
zajímavých akcí i v budoucnu  zúčastním. 

Pavel Kubelka
ŘKJ D2

věku a  čerpají dražší zdravotní a sociální péči. Prognóza? Za 
deset let bude Česká republika dlužit přes 3 biliony korun! A 
na úrocích do té doby zaplatíme 900 miliard korun.

Jako podnikatelé jsme zvyklí na riziko a musíme počítat 
s  problémy. Za svá špatná rozhodnutí také ručíme celým 
svým majetkem, na rozdíl od politiků, kteří nedávají všanc  
vůbec nic. Proto odmítáme hazard s celou Českou republi-
kou, která kvůli nezodpovědnému hospodaření míří mílo-
vými kroky ke státnímu bankrotu. Ekonomické fiasko není 
imaginární problém, který se nás netýká. Naopak, tvrdě ho 
pocítíme všichni na vlastní kůži. Bohužel nejvíce to odnesou  
ti nejchudší. To vám ale politici neřeknou!

Zadlužování je hrozivá spirála: čím více dlužíme, tím více 
jsme rizikoví a tím vyšší jsou úroky. I díky tomu dnes dlu-
žíme 6,5  krát více než v roce 1996. Dluhy státu i úroky za 
ně se platí z daní. Vyšší daně budeme platit všichni – ať už 
ze mzdy nebo zisku nebo v  obchodech jako vyšší ceny za 
potraviny nebo benzín. 

Nezvratné důsledky zadlužování jsou: stěhování firem ze 
země, propouštění, další snížení příjmů státu, snižování soci-
álních dávek a nutné zdražování kvůli zvyšování spotřebních 
daní a DPH.

Příklady už tu máme - nedávno Argentina a Maďarsko, 
dnes Irsko, pobaltské státy a Řecko a žhavými kandidáty jsou 
Portugalsko, Španělsko a Itálie. Bylo by naivní si myslet, že 
dluhy státu jdou mimo nás. Stát si půjčuje převážně v zahra-
ničí od jiných států a bank a dříve nebo později bude mu-
set své dluhy splatit. Tak jako my všichni, když si půjčíme. 
Vždyť mnozí lidé už s osobním bankrotem a exekucemi mají 
své zkušenosti.

Nedejte se opít rohlíkem a nevěřte slibům o 13. důcho-
dech, vysoké mateřské a penězích pro všechny na dluh. 
Výkonnost naší ekonomiky na to dosud bohužel neměla 
a dlouho ještě mít nebude! Neposlouchejte argumenty, že 
ve srovnání s potenciálními bankrotáři jsme na tom docela 
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dobře. Nebýt zadlužen znamená být svobodný. A to přece 
chceme.

O politice a politicích si každý myslíme svoje. Sliby a ne-
splněné sliby jsou na denním pořádku. Jsme toho názoru, 
že nejdříve  se  musí hodnota  vytvořit a až poté spotřebovat 
– ne naopak! Chceme–li si půjčit, musíme mít jistotu, že 
budeme mít na splátky i s úroky.    Nechceme, aby dnešní 
„blahobyt“ byl zaplacen bankrotem našich dětí! 

Proto vyzýváme  všechny občany České republiky: 

Nenechme naši zemi zbankrotovat! Nepodporujte bezbřehé 
rozdávání státu, nevolte populistické proklamace a svůj hlas 
dejte tomu, kdo nás chce z dluhové pasti vyvést. Vždyť dluhy 
se musí platit!

Vyzýváme také všechny Manažery roku, Firmy roku, Živ-
nostníky roku a finalisty všech těchto soutěží , ale  i členy 

Svazu průmyslu,  Hospodářské komory a všechny rozumné 
občany aby se k naší výzvě připojili na www.stopzadluzova-
ni.cz 

Kateřina Janků, Podnikatelka roku 2000, Moravia IT a.s.
Zdeněk Jandejsek, Podnikatel roku 2001, RABBIT Trhový 
Štěpánov a.s.
Kvido Štěpánek, Podnikatel roku 2002, Isolit-Bravo s.r.o.
Zbyněk Frolík, Podnikatel roku 2003,  LINET s.r.o.
Miroslav Říhák, Podnikatel roku 2004, Anect a.s.
Radim Jančura, Podnikatel roku 2005,  Student Agency 
s.r.o.
Pavel Juříček, Podnikatel roku 2006, Brano a.s.
Tomáš Březina, Podnikatel roku 2007, Best a.s. 
Vladimír Kovář, Podnikatel roku 2008,  Unicorn a.s.
Eduard Kučera, Podnikatel roku 2009, ALWIL Software a.s.

ZMĚNY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ 
V ROCE 2010

Důvodem změn v nemocenském pojištění s účinností od 
1.1.2010 je snížit výdaje státního rozpočtu, proto výše dávek 
musela být snížena.

Při výpočtu dávek nemocenského pojištění se u všech dá-
vek vychází z denního vyměřovacího základu. Denní vymě-
řovací základ se zjistí tak, že se započitatelný příjem zúčtova-
ný v rozhodném období, zpravidla 12 kalendářních měsíců 
před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální udá-
lost, dělí počtem započitatelných kalendářních dnů připada-
jících na toto rozhodné období.

 
Vypočtený DVZ se však redukuje podle tří redukčních 

hranic, jejichž výše se odvozuje od průměrné mzdy a stanoví 
se pro každý kalendářní rok vždy k 1. lednu. Dávky, které 
byly vypočteny z vyššího DVZ, než činí první redukční hra-
nice, se vždy k 1. lednu přepočítávají podle nových redukč-
ních hranic, pokud nárok na ně přechází do následujícího 
kalendářního roku.

Od 1. ledna 2010 se redukční hranice zvyšují:

první redukční hranice ze 786 Kč na 791 Kč
druhá redukční hranice z 1 178 Kč na 1 186 Kč
třetí redukční hranice z 2 356 Kč na 2 371 Kč

Redukce se provede tak, že se z průměrného denního pří-
jmu do první redukční hranice započte 90%, z části denní-
ho příjmu mezi první a druhou redukční hranicí se započte 
60%, z části mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 
30% a k části nad třetí redukční hranicí se nepřihlédne. Pro-
centní sazba, kterou se stanovuje z  redukovaného denního 
vyměřovacího základu denní výše nemocenské, činí 60%. 

Údajně na jeden rok se tak ruší vyšší sazby pro nemocenské 
od 31. dne (66%) a od 61. dne (72%) trvání dočasné pra-
covní neschopnosti. Maximální výše DVZ je tak 1305,- Kč. 
Maximální výše nemocenských dávek je 783,-Kč/den.

Nemocenské dávky vyplácí od 15. kalendářního dne pří-
slušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Nemocenské 
dávky se vyplácejí za kalendářní dny. Proto je potřeba na 
Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti IV., díl Žá-
dost o nemocenské, vždy na druhé straně tohoto tiskopisu, 
vyplnit Prohlášení, kam žádáte nemocenské zaslat. Proto si 
řádně vyplňte číslo svého účtu a kód banky, kam mají být 
nemocenské dávky zaslány. Též musí být podpis pojištěnce. 
Bez Vašeho podpisu je neúplný a nelze jej odeslat na OSSZ 
k proplacení.

U neschopenek vystavených v PL je potřeba doklad o ne-
moci ofotit a předat do mzdové účtárny. Originál nescho-
penky je nutné co nejdříve doručit na ZUS v PL, kde polská 
strana musí ověřit doklad a následně odešle tento doklad na 
Okresní správu sociálního zabezpečení do Ústí nad Orlicí.

K pracovní neschopnosti z PL je potřeba vyplnit Prohláše-
ní k žádosti o nemocenské a též musí být Vámi podepsáno.

Žádám o včasné předkládání těchto dokladů do MÚ.

Křivohlávková Helena
mzdová účetní
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WALKING WITH THE DINOSAURS

NA HRANICI DVOU JAZYKŮ

V  neděli 21.2.2010 jsme se vydali s  našimi synovci do 
pražské O2 arény na cestu zpět časem. Nejdříve jsme pro-
jížděli dobou ledovou, sněžné pláně, všude bílo – na zemi i 
ve vzduchu bílá sněžná mlha. Čím blíže jsme byli cíli, tím 
více se začalo objevovat slunce, a s  ním i život.... Na ten 
úplně drobný, jako jsou prvoci a různí bezobratlí, už někteří 
nevidíme, a proto nám bylo nabídnuto něco trochu většího 
– dinosauři. 

Prohlédli jsme si je z bezpečné vzdálenosti, z výšky, sedíce 
téměř pod střechou stadiónu, kde se shromáždili. Sice jsme 
neprožívali ty zážitky jako spolupoutníci v nižších řadách, 
když se nad nimi tyčila hora jako pětipodlažní dům, popří-
padě jim pořádně zařvala do ouška, ale zase jsme měli o všem 
pěkný přehled. Mohli jsme zapomenout na všechno včetně 
mobilních telefonů, které se změnily v bezcenné krabičky, 
protože před 155 milióny lety neměly žádný signál. Žel da-
lekohled, který by signál měl, ani fotoaparát, se nám propa-
šovat dovnitř nepodařilo.

Představení dinosaurů bylo moc pěkné. Celé ho provázel 
paleontolog, takříkajíc blázen do dinosaurů a do všeho co 
s nimi souvisí. Dinosauří aréna byla doplněna o tři plátna – 
jedno velké centrální a dvě menší, která měla spíš přibližovat 
to, co se dělo v aréně a co bylo tááákhle malinké, než aby to 

Na granicy dwóch języków.

Kiedyś w pracy zadano mi pytanie: jak czujesz się pracując 
w Czechach. No cóż odpowiedź na to pytanie nie była prosta. 
Zastanowiłem się chwilkę i odpowiedziałem: zapewne nie 
czuję się jak większość obcokrajowców, którzy opuszczają 
swoją ojczyznę dla pracy. Pozostawiając rodzinę, bliskich, 
dom. Moja sytuacja jak zapewne wielu innych Polaków 
pracujących w I-B jest trochę inna. Aby odpowiedzieć na to 
pytanie, zastanowiłem się chwilę i wyobraziłem sobie swoją 
sytuację. No cóż, do dziś czuję się trochę rozdarty. Ponieważ 
żyję w dwóch subtelnie różniących się od siebie światach. 
Jedną nogą jestem w Polsce, gdzie mam rodzinę spędzam 
każdą wolna chwile a drugą w miejscu pracy w Czechach. 
Tym samym co jest zrozumiałe używam na co dzień dwóch 
języków. 

Kdysi se mě v práci ptali, jak se cítím, když pracuji v Če-
chách. Odpověď nebyla jednoduchá.Zamyslel jsem se a od-
pověděl, že se jistě necítím jako cizinec, který opustil svoji 
otčinu kvůli práci a zanechal tam  rodinu, přátele a dům. 
Moje situace, stejně jako ostatních Poláků pracujících v IB, 
je jiná. Abych odpověděl na otázku, na chvilku se zastavím a 
popíšu svoji situaci.Je pravdou, že se cítím trochu rozdělený 
– protože žiju ve dvou různých prostředích. Jednou nohou 
jsem v Polsku, kde mám svoji rodinu a spěchám tam strávit 
každou volnou chvíli a druhou na pracovišti v Čechách. Stej-
ným způsobem již dnes používám dva jazyky.

bylo vidět. Na velkém plátně byla promítána  pangea, aktu-
ální počasí a jiná doprovodní atmosféra. V aréně se kromě 
zbrázděného povrchu země nacházely sopky, jež v průběhu 
vývoje měnily tvar, počet i umístění. Kolem arény pak v růz-
ných obdobích vyrůstala zeleň, která byla průběžně ožíraná 
dinosaury, poté sežehlá ohněm a následně obnovena v jiném 
vývojovém stádiu, navíc doplněna kvetoucími rostlinami 
půvabně nafukovacími. Samotný prostor ale patřil dinosau-
rům. Paleontolog je hbitě pojmenovával, nad čím jsme žasli 
a ještě hbitěji ta jména zapomínali. Dinosauři pochodovali 
teda putovali, hýbali se, kývali hlavami, řvali, ale také bráni-
li mláďata nebo bojovali jen tak o titul vůdce stáda, ožírali 
scénu, načež se také jeden z nich patřičně vyprázdnil…..Byli 
jsme obeznámeni s tím, kdo koho se bál, jak a čím bojoval. 

Jednalo se o živé, vtipně vymyšlené představení, a ještě 
dlouho po jeho skončení se mezi členy naší výpravy vedli 
diskuze, jak bylo které 
zvíře ovládáno, řízeno a 
co za něho dělal počí-
tač….. Prostě podařený 
výlet.

Pavel Marek 

Kiedy jestem w pracy, komunikacja przebiega głównie po 
czesku. Jaki ubaw ma moja żona, kiedy po powrocie z pracy 
zupełnie nieumyślnie i mimowolnie w rozmowie z polskimi 
znajomymi używam czeskich słów. Przeplatają się one również 
bardzo często podczas rozmów z polskimi klientami I-B. 
Podczas komunikacji w firmie muszę zwracać dużą uwagę 
na słowa, których używam. Na granicy języka polskiego i 
czeskiego aż roi się od pułapek. Można by długo wymieniać 
zabawne historyjki o nieporozumieniach językowych. 
Zawsze mnie ciekawiło skąd się one biorą. Polski i czeski są 
językami zbliżonymi do siebie, ale słów-pułapek nie brakuje. 
Polska mowa obficie zapożyczała czeskie słowa w okresie 
średniowiecza, gdy czeski język literacki kwitł. Na początku 
XIX wieku zaś czescy lingwiści, sięgali po zapożyczenia z 
języka polskiego i staropolskiego. 

Když jsem v práci, komunikuji hlavně česky. Velkou leg-
raci má ze mě moje žena, když po návratu z práce bezmyš-
lenkovitě ještě používám česká slova! Svoji polštinu proklá-
dám českými slovy i při rozhovoru s polskými zákazníky IB. 
Během mluvení ve firmě si musím dávat značný pozor na 
slova, která používám. Na hranici polštiny a češtiny se to 
totiž  léčkami a pastmi jenom hemží. Bylo by možné dlouho 
si vyměňovat historky o jazykových mýlkách.Vždy mě zají-
malo, odkud se berou. Polština a čeština jsou si blízké, ale o 
slova- pastičky není nouze.Polština  zcela legálně přejímala 
česká slova ve středověku, kdy český jazyk jen kvetl. Na po-
čátku 19.s toletí zase  čeští lingvisté sahali po výpůjčkách z 
jazyka polského a staropolského.
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Później oba języki rozwijały się niezależnie i spontanicznie. 
Niektóre wspólne słowa zmieniły znaczenie. Świetnym 
przykładem jest słowo: čerstvy. W języku czeskim zachowało 
najstarsze znaczenie – świeży. Po polsku, zwłaszcza w 
przypadku pieczywa, oznacza coś dokładnie odwrotnego. 
Przypuszczam że wielu ekspedientów w czeskich sklepach 
spotkało się z sytuacja  jak ktoś z Polski pytał o świeży chleb 
– Ekspedientka podawała „čerstvy”, a wtedy polski klient 
odpowiadał: Nie, to dziękuję. 

Později se oba jazyky rozvíjely nezávisle.Některá společ-
ná slova změnila význam. V češtině zůstal nejstarší význam  
slova  „svěží”. V Polsku , zejména v případě pečiva, je tomu 
jinak. Jistě se mnoho prodavačů v českých obchodech setka-
lo se situací, kdy Polák chtěl svěží chléb, na což  prodavač-
ka řekla – ano jistě, máme  čerstvý. Na to polský zákazník 
odpovídal – děkuji, čerstvý nechci (čerstvý totiž v polštině 
znamená u pečiva tvrdý, starý – pozn. Překl.)

Kiedyś rozmawiałem ze znajomym, który po tym jak 
mu powiedziałem że pracuję w Czechach opowiedział mi 
o swojej przygodzie, która się mu przytrafiła na początku 
lat 90. Organizował on w tym czasie zimowisko dla grupy 
harcerzy w czeskim Jeseniku. Żeby było taniej, dogadali się 
z właścicielem schroniska że zamówią noclegi bez pościeli, 
bo przecież każdy harcerz ma własny śpiwór. Trochę się 
zdziwił, ale powiedział, że nie ma problemu. Gdy przyjechali 
przeżyli szok. We wszystkich pokojach nie było łóżek. Czesi 
je wynieśli, po czesku łóżko to „postel”. Nasza pościel to w 
Czechach „povlečení”. Oczywiście kiedy wyjaśniło się całe 
nieporozumienie, wnieśli wspólnie łóżka do pokoi.

Jednou jsem mluvil se známým, který poté, když jsem 
mu řekl, že pracuji v Česku, mi vyprávěl o své příhodě, 
která se mu stala na počátku devadesátých let.Organizoval 
zimoviště pro skupinu harcerů (polských skautů) v českém 
Jeseníku. Aby bylo levnější, dohodli s majitelem útulku, 
že si zamlouvají noclehy bez postelí, protože každý skaut 
má vlastní spacák. Majitel se trochu divil, ale řekl, že proti 
tomu nic nemá. Když přijeli, nastal šok V pokojích nebyla 
lůžka. Češi je vynesli, protože česky „postel” znamená 
„lůžko”, zatímco v polštině „postel” znamená „povlečení”.
Samozřejmě, že když se slovní hříčka vyjasnila, přinesli zase 
postele zpátky.

Mylą się nawet nazwy miesięcy, co akurat może mieć 
poważne następstwa. Kolejna historia, o której słyszałem, 
dotyczy pewnej polskiej firmy. Otóż dostała ona fakturę za 
„květen” od czeskiego kontrahenta. Polacy zdziwili się bardzo, 
bo przecież płacili już rachunek za kwiecień, i odłożyli fakturę 
na bok. Tymczasem Czesi o mało nie skierowali sprawy do 
sądu o zapłatę, bo przecież wysłali fakturę majową.

Pletou se dokonce i názvy měsíců, což může mít vážné 
důsledky. Slyšel jsme pěkný příběh jedné polské firmy. Ta 
dostala od českého dodavatele fakturu za květen . Poláci se 
moc divili, protože přece už účet za kwiecieň platili a fakturu 
tak odložili.Mnoho nechybělo a Češi by šli k soudu, protože 
polsky „kwiecieň” je  duben a „květen” se řekne zase  „maj”.

Nieprzyjemne w skutkach może stać się nieświadome 
używanie słowa „chyba”. W polsce słowo to oznacza 
być może. Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, w której 
nieuważne, lub nieświadome użycie tego słowa może 
powodować nieporozumienia.

Podobne sytuacje spotykały mnie na co dzień, zwłaszcza w 
czasie kiedy zaczynałem swoją przygodę w Czechach. Życie 
na granicy dwóch kultur, może sprawiać pewne trudności. 
Nauka nowego języka jest ciekawym i czasami zdarza się, że 
dość zabawnym urozmaiceniem w mojej codziennej pracy. 

 Nepříjemné důsledky může mít také nekontrolované  
užití slova „chyba”. V češtině znamená polské „chyba” „asi” 
nebo „může být”.

Podobné situace mě potkávaly každý den, když jsem 
začínal svoji kariéru v Čechách. Život na hranici dvou kultur 
může způsobovat problémy. Učení se novému jazyku je ale 
zajímavé a časem se stane zábavou v práci.

Sebastian Plaskonka

Pozn. Redakce:
Pěkně to Sebastian napsal a lehko se mi jeho článek překládal. Jsou 

si ty dva jazyky skutečně podobné.
Zažil jsem podobnou autentickou příhodu s firmou Bravo-Ada ve 

Varšavě. V době, kdy ještě mobily neexistovaly, mi volali  v neděli 
z varšavského výstaviště do  práce, kdeže je ten pan Müller se svoji 
suitou, protože oni už mají stánek celý připravený a čekají na naše 
zboží a spolupracovníky. Volal jsem k Müllerom domů a hned bylo 
jasno: Výstava byla 18. kwiecńa a Ing. Muller se na ni také na 18. 
května připravoval. Jenže ve skutečnosti to byl duben. Ale ještě jsme 
to stihli!
Kvido Štěpánek

OPRAVY ZAHRADNÍ TECHNIKY
Od  března  nabízíme našim zaměstnancům novou službu - záruční a pozáruční opravy zahradní techniky . Servis je 

zajištěn na celý sortiment zahradní techniky od elektrických a motorových křovinořezů a sekaček, sněhových fréz, malých 
traktorů , čerpadel a podobně. Naši pracovníci absolvovali kurzy na opravy motorů Honda a Briggs & Stratton . 
Tyto motory jsou používány všemi významnými výrobci zahradní techniky.

Současně jsme uzavřeli smlouvy na záruční a pozáruční opravy zahradní techniky značky Moundfiel a 
AL-KO. Zároveň provádíme prohlídky a servis nutné k uznání prodloužené záruky až na sedm let. 
Servis provádí p. Večeř v prostorách pneuservisu.
Rubeš Josef



31

Občasník - 1/2010

POODHALENÍ VÝROBY MOTÚČKA …
Už je tomu rok a půl, kdy vznikla myšlenka motorizovat 

zahradní kolečko. Téměř každý se tomuto nápadu smál. Nic-
méně i přes tyto názory a úšklebky jsme se přenesli, zdár-
ně projekt dokončili a cca před půl rokem uvedli na trh. 
První kusy byly opravdu „hand made“, ale postupem času 
se snažíme většinu obráběných dílů nahrazovat výlisky. Jak 
říká pan ředitel: „Jsme přeci plastařská firma, máme hroma-
du zkušeností a odborníků, tak proč toho nevyužít?“ Navíc 
u spousty dílů nepřipadá proces obrábění ani v  úvahu. A 
to jak z hlediska složitosti výrobku, požadavků na povrch, 
tak z hlediska časové náročnosti. Zákazník je náročný klient, 
proto je snaha dělat nejen kvalitně, ale i esteticky. Vždyť pře-
ci i vzhled hraje nemalou roli při výběru a koupi výrobku. 

Motúčko má za sebou i několik prezentací na výstavách a 
předváděcích akcích. Ohlasy byly různé. Našlo se pár jedin-
ců, kteří se nápadu usmívali asi jako my před právě rokem 
a půl, ale většina lidí, kteří se u nás zastavili, tak Motúčko 
chválili. A to jak samotný nápad, tak i celkovou propracova-
nost včetně smyslu pro detaily. Motúčko se líbí, na výstavách 
náš stánek patří k  těm nejnavštěvovanějším, což nás těší a 
motivuje dál.

V  současnosti je již prodáno téměř 300ks a objednávky 
každým dnem narůstají v průměru o 3ks denně. A to je ještě 
zima!!! V blížících se jarních a letních měsících se očekává 
nárůst prodeje k číslům ještě vyšším. Takže asi ne každý ná-
pad je tak špatný, jak se zprvu zdá.

Co se týče poruch a reklamací, tak musím „zaklepat na 
dřevo“, ale zatím se žádná závažná porucha nevyskytla. I 
když, jak jsem zmínil, prodej Motúček začal teprve na pod-
zim, a tak na odhalení nějakých závad může být ještě brzy. 
Nicméně musím uvést, že jsme optimisté, a také hlavně díky 
tvrdým a náročným zkouškám a testům, kterými Motúčko 
prošlo před uvedením na trh, věříme, že se ani žádné závažné 
problémy nevyskytnou. Ale vzpomeňme např. na automobil 
Kia Venga, kde zjistili problémy s bezpečnostním pásem a 
musí teď stáhnout tisíce automobilů do servisu na opravu 

nebo na značkovou Toyotu, kde se vyskytla závada na brz-
dách a muselo přes půl milionu aut zpět na výměnu. Doufej-
me, že takovým problémům se naše Motúčko vyhne!

Mezi příslušenství, které se nabízí k Motúčku, patří např.: 
� velkoobjemová plastová korba o objemu 120 l a 180 l
� korba trakařová 
� naviják
� sněžný pluh s odhrnem na pravou stranu
� oboustranný, stavitelný sněžný pluh de-luxe
� sněžný řetěz na kolo

Příslušenství, které je v prototypové fázi:
� zahradní válec
� provzdušňovač trávníku
� shrnovací hrábě

Příslušenství připravované:
� orebná radlice
� hrůbkovací radlice
� vyorávací radlice na brambory
� zametací koště
� žací ústrojí
� obraceč sena

Takže, když to ještě jednou shrnu, tak i zprvu směšný ná-
pad nemusí být tak špatný, jak se zdá, a může slavit své malé 
či větší úspěchy. Proto jakékoliv nové nápady či zdokonalení 
jsou vítány a v případě úspěchu je odměna jistá. Co může 
být lepší motivace než radost z vydařeného, třeba právě vaše-
ho projektu! Neváhejte a kontaktujte tým „vývojářů“ se svý-
mi ideami! Zajistíme výrobu a odzkoušení prototypu. Třeba 
další nový výrobek může nést právě vaše jméno.

Ing. Fišer Michal
Konstrukce D2
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DOPIS
Pěkně po víkendu zdravím!!!!!!!!!!
Všechno klaplo, jak mělo! Děda byl v příjemném šoku                          
a hned jak uviděl kolečko - nejdříve se zatvářil překvapeně              
a pak byl v šoku! První jeho slova byla: „Snad to není to moto-
rové kolečko z televize!“ a okamžitě se sklonil, aby s mrkl, zda 
to má motůrek! Úžasné!! 
Teď aby kolečko vydrželo dědečkovo tempo! 
Též děda děkuje za dárek i blahopřání. Byl dojatý.

Jakmile stáhneme fotky, mrkneme se, co se dá poslat....

Irena Nedomová
Příbor

KLUB NERATOVSKÝCH ANDĚLŮ
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ROZHOVOR S PANÍ

EVOU ČADOVOU,
VEDOUCÍ FIREMNÍ JÍDELNY…

1.) Pocházíte ze Studeného, které má své kouzlo, co tedy 
vás a vaši rodinu přivedlo do Jablonného?

V roce 2000 jsme společně s manželem dostavěli rodinný 
domek, tak jsme se s  dětmi přestěhovali ze Studeného do 
Jablonného nad Orlicí. Naše rozhodnutí stavět v Jablonném 
bylo z důvodu lepší dostupnosti zaměstnání a špatného do-
jíždění ze Studeného.

2.) A to jste hned po přestěhování nastoupila do IB? Jaké 
byly vaše pracovní začátky?

Ano, bylo to v srpnu roku 2000. Po šesti letech mateřské 
dovolené to pro mě byla dosti nereálná představa nastoupit 
do provozu, kde se vaří 400 jídel denně. Začátky, asi jako 
všude, lehké nebyly, ale i díky mým kolegyním a tehdejší 
vedoucí kuchařce paní Vlastě Brožkové se mi práce stala po-
sláním i koníčkem. Právě díky vzpomínkám této paní, kte-
rou moc rády zveme na naše dámské dýchánky, vidíme, jak 
se  vývoj nejen v zařízení kuchyně, ale především ve skladbě 
jídel  za ty roky změnil.    

3.) Myslíte si, že se vám a vašim kolegyním podařilo změ-
nit styl firemní jídelny?

Podařilo se nám výrazně změnit styl tehdejší ,,zajeté firem-
ní kuchyně“ na moderní stravování  nejen pro zaměstnan-
ce firmy, ale i pro strávníky externí. I v našem oboru jsou 
zákazníci náročnější, nelze se zastavit na místě a nerozvíjet 
svou práci dál.                 

Za výsledkem naší práce není jednotlivec, ale vždy dobrá 
práce sehraného kolektivu. Asi je to štěstí na lidi, které mám 
kolem sebe a se kterými se mi velmi dobře spolupracuje.   

Mnohé se za těch deset let změnilo, ale jedno je  stále stej-
né – profese, jako je ta naše, se musí dělat s plným nasazením 
a musí člověka opravdu bavit. 

4.) Většina z  nás také slyšela o firemním cateringu, na 
který slyším jen samou chválu… 

Catering mě i mé kolegyně velmi zaujal. Naše služby již 
využilo mnoho lidí ze širokého okolí, kteří si nás našli na 
internetových stránkách I-B. Je to tvůrčí práce, kde dáte prů-
chod fantazii a novým nápadům a pak se těšíte ze zajímavého 
výsledku . Každá zakázka se dělá na ,,míru“ zákazníkovi , 
ať se jedná o teplé či studené občerstvení. Připravovali jsme 
cateringy na oslavy narozenin a čeká nás zajištění cateringu  
na svatební hostinu. 

5.) Všimla jsem si také, že se snažíte zahrnovat do jídel-
níčku vegetariánskou kuchyni…

Ano, nedílnou součástí nabídky jídel je i tzv. vegetariánská 
kuchyně, ať už se jedná o zeleninová či sladká jídla. Je nutné 
respektovat přání lidí, kteří se dali na cestu vegetariánství.

Ač nepatřím mezi vegetariány, tak díky mé dceři chápu a 
rozumím lidem, kteří se pro vegetariánskou stravu rozhodli. 
V případě Kláry, mé dcery, to je rozhodnutí, které vychází ze 
zájmu o zvířata, a právě to ji přivedlo na střední veterinární 
školu, kde studuje druhým rokem. 

6.) Zmiňujete zde svoji dceru, ale máte i syna, ten už má 
o svém povolání také představu?

Markovi je 14 let a ráda bych, kdyby se v budoucnu vě-
noval gastronomii. Zatím se ale jeho zájmy mění s každým 
ročním období, takže se necháme překvapit, jakou životní 
dráhu si vybere.

7.) Práce v kuchyni je velmi náročná. Jak tedy trávíte své 
volné chvilky?

Volné chvíle trávím především rekreačními sporty s rodi-
nou či přáteli. V létě jsou to samozřejmě výlety na kolech. 
Moc ráda jezdím na on-line bruslích. Mým velkým snem je 
v budoucnu více cestovat a navštěvovat evropské metropole. 
V zimě relaxuji především na sjezdovkách, ale i  běžecká trať 
kolem Studeneckých skal má pro mě velké kouzlo. Ovšem 
vrcholem zimní romantiky je pro nás projížďka lesem na sa-
ních tažených koňmi, kterou si můžeme užívat na Studeném 
u rodičů.

Dcera i já milujeme koně a obě doufáme, že v budoucnu 
si koňského miláčka pořídíme.

8.) A co závěrečné slovo pro čtenáře Občasníku, bylo by?
Na závěr bych si dovolila jeden z pravdivých citátů . 

,,Člověk si uvědomí, co cenného má , až v době, kdy to 
ztrácí či ztratil“.

Proto si važme všeho, co máme, přátel kolem sebe, naší 
práce, bez které bychom nebyli tím, čím jsme, a neměli to, 
co máme.

Děkuji za příjemný rozhovor a přeji hodně nových ku-
chařských nápadů…

Lucka
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ROZHOVOR S PANÍ VĚROU KHOLOVOU

Jednoho pěkného zimního dne mě zde v  IB navštívila 
velmi sympatická paní Věra Kholová, která ve firmě Isolit-
Bravo, spol. s r.o. léta pracovala jako vynikající a bezchybná 
mzdová účetní, abychom spolu ,, prohodily“ pár slov pro 
Občasník.

Paní Kholová, mohla byste nám, kteří vás neznáme, říci, 
odkud pocházíte?

Své dětství jsem prožila v sousední vesnici Jamné nad Orli-
cí, které pro mě má určité kouzlo a velice ráda na tuto dobu 
vzpomínám. Nyní žiji v Jablonném, které má pro mě také 
své kouzlo,

A co vaše pracovní začátky?
Po ukončení ekonomické školy jsem pracovala n.p. Tesla 

v Jablonném nad Orlicí. Začínala jsem ve výrobě, poté jako 
výplatní, plánovačka, až jsem skončila jako vedoucí mzdové 
účtárny. Mzdovou agendu jsem zajišťovala také pro firmu 
LUX.

Kdy a jak jste tedy začala pracovat v IB?
Po nevydařené privatizaci firmy Tesla v  90. letech tam 

docházelo  ke snižování stavu zaměstnanců a nastala nejistá 

pracovní perspektiva. V  té době mě navštívil ředitel firmy 
Isolit pan Ing. Štěpánek a nabídl mi místo ve své firmě. Do 
Isolit – Bravo, spol. s r.o. jsem nastoupila 1.2. 1994.

Jak se na vaši pracovní pozici zde ve firmě díváte s odstu-
pem času?

Začátky byly trochu těžké, ale nikdy jsem nelitovala. S od-
stupem času mohu říci, že práce vedoucí mzdové účtárny je 
velice zodpovědná a náročná. Byla doba, kdy jsem zajišťovala 
výplaty ze svého domova…V roce 2007 jsem odešla z firmy 
do důchodu a musím říci, že se mi po firmě hodně stýskalo.

Jste v kontaktu s některými svými bývalými spolupracov-
níky?

Několikrát do roka se s  bývalými pracovníky Isolitu se-
tkávám. Jsou to hlavně paní Šindelářová, paní Ryšavá a paní 
Jasanská. Jezdíme též na isoliťácké zájezdy důchodců, které 
nám pan ředitel zcela hradí. 

Vidím, že jste plná elánu a sil. Jaké jsou vaše záliby?
V tomto zimním čase jezdíme s manželem na běžky, hlav-

ně do Sedla a na Suchý vrch. Velice ráda také chodím pěšky, 
v létě plavu a každý den jezdím ,,důchodcovským“ tempem 
na kole. Jednou za rok si dopřejeme pěknou dovolenou. Nej-
více se nám prozatím líbilo v Athénách. Jinak se snažím po-
máhat dcerám s vnoučaty a baví mě také práce na zahrádce. 

Velice ráda sleduji, co se ve firmě děje, a Občasník mi 
k tomu napomáhá. Spolu s manželem se radujeme z každé-
ho úspěchu firmy.

Moc vám, paní Kholová, děkuji za příjemný rozhovor a 
přeji i nadále plno sil a elánu do života.

Lucka
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POLSKIE TRADYCJE WIELKANOCNE

Wielkanoc jest bardzo ważna w polskiej tradycji i świętuje 
się ją w całym kraju. W czasach wczesnego chrześcijaństwa, 
gdy istniało wiele ceremonii i rytuałów pogańskich, wiele z 
nich zostało zaadaptowanych przez Kościół. W odróżnieniu 
od Australii, Wielkanoc w Polsce przypada w okresie 
wiosennym, gdy przyroda budzi się z długiego zimowego 
snu. W czasach pogańskich symbolem odradzania się 
natury, życia i rozmnażania było jajko. Religia chrześcijańska 
przyjęła jajko jako symbol zmartwychwstania Chrystusa. 
Już w czasach pogańskich jajka były ozdabiane symbolami 
magicznymi i wiosennymi oraz przybierane kwiatami. 
Chrześcijanie zapożyczyli ten zwyczaj i stąd na stołach 
Wielkanocnych można znaleźć bogactwo jajek w misternych 
kolorach i wzorach.

Święta Wielkanocne poprzedza Wielki Post, 40-dniowy 
okres, gdy większość chrześcijan unika w piątki jedzenia 
posiłków zawierających mięso. Jest to czas refleksyjny i 
duchowy, gdy ludzie spowiadają się, modlą i chodzą na 
rekolekcje. Tradycyjnie w polskich domach jest w tym czasie 
przeprowadzane generalne sprzątanie, by na Wielkanoc 
mieszkanie było perfekcyjnie czyste.

Wielki Tydzień zaczyna się od Palmowej Niedzieli, kiedy 
święci się palmy, zrobione z polnych kwiatów i młodych 
gałązek, na upamiętnienie tryumfalnego wjazdu Jezusa do 
Jerozolimy. Palmy po poświęceniu są zabierane do domu i 
pozostają tam aż do następnego roku. Wielki Tydzień jest 
czasem intensywnych przygotowań do Wielkanocy. W tym 
czasie przyrządza się tradycyjne potrawy wielkanocne, a 
także dekoruje jajka.

Dzwony w kościołach milkną w Wielki Czwartek i pozostają 
w uśpieniu aż do niedzieli. Wielki Piątek wierni obchodzą 
poprzez post i uczestnictwo w nabożeństwach. Ten dzień 

upamiętnia ukrzyżowanie Chrystusa i jest najpoważniejszym 
dniem świątecznym w roku chrześcijańskim. W polskich 

kościołach ustawiane są rekonstrukcje grobu Chrystusa, 
gdzie wierni modlą się i czuwają.

W sobotę zanosi się do kościoła koszyki z jedzeniem. 
Zawartość koszyka, zwanego święconką składa się z: jajek 
gotowanych na twardo (zwykle malowanych, zwanych 
pisankami), jako symbolu zmartwychwstania Chrystusa i 
zwycięstwa życia nad śmiercią; chleba, zapewniającego dobry 
los, który w chrześcijaństwie jest przede wszystkim symbolem 
ciała Chrystusa; figurki Baranka Bożego zrobionej z ciasta 
lub cukru; soli, symbolu oczyszczenia, która, jak wierzono 
dawniej, miała chronić od zła; chrzanu, jako symbolu 
gorzkiego poświęcenia Chrystusa oraz fizycznej sprawności; 
wędzonego mięsa (szynki lub kiełbasy) - symbolu zdrowia 
i płodności; sera, który symbolizuje przyjaźń człowieka z 
naturą; oraz ciasta, symbolu sprawności i doskonałości. 
Zawartość święconki różni się w zależności od tradycji 
rodzinnych i regionalnych, ale baranek, jajka, chleb, kiełbasa 
i sól, zawsze wchodzą w jej skład. Zgodnie z tradycją, 
wszystkie prace domowe powinny być skończone zanim 
święconka zostanie przyniesiona z kościoła do domu, a jej 
zawartość pozostaje nietknięta aż do niedzielnego poranka.

Po Rezurekcji w niedzielę Wielkanocną cała rodzina zasiada 
do stołu przykrytego śnieżnobiałym obrusem, ozdobionego 
kompozycjami z rzeżuchy, kwiatami wiosennymi, baziami 
i, przede wszystkim, wielkanocnym barankiem zrobionym 
z ciasta lub cukru. Stół jest szczodrze zastawiony szynkami, 
kiełbasami, pasztetami, roladami, pieczonym schabem, 
różnego rodzaju daniami z drobiu, jajami, mazurkami, 
sernikami, itp. Na gorąco podaje się żur na białej kiełbasie 
lub boczku wędzonym - zupę z chrzanem, jajem na twardo 
i białą kiełbasą. Tradycyjnie najpierw spożywana jest 
święconka. Członkowie rodziny zaczynają od jajek, życząc 
sobie nawzajem zdrowia i pomyślności. Wielkanocne 
świętowanie zaczyna się od śniadania, ale jest to dzień, gdy 
rodzina siedzi przy stole przez wiele godzin, spożywając 
wielkanocne specjały.

Wielkanocny poniedziałek, zwany Śmigus-dyngus, jest 
dniem, gdy chłopcy polewają dziewczyny wodą. Jest to stary 
obyczaj, którego pierwotnym znaczeniem prawdopodobnie 
były oczyszczenie i płodność.

Alexandra Nogaj
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Tak jako v minulých letech i letos zavlála 11. března a v následujících dnech
nad naší firmou vlajka Svobodného Tibetu - navzdory

čínským a českým komunistům a ČSSD.

TECHNOLOGIE BROUŠENÍ 
V NÁSTROJÁRNĚ

Ačkoliv technologie broušení patří ve výrobě nástrojů 
k jedné z nejstarších,přesto je stále ve značné míře používána.

Dovolím si tvrdit že rozebereme-li jakoukoliv formu,ohý-
bací nebo střižný nástroj,nalezneme zde jen velmi málo dílů 
které by nebyly byť jen zčásti nějakým způsobem,ať již tvaro-
vě nebo obyčejně naplocho či nakulato broušené.

Broušení patří do kategorie dokončovacích operací,to zna-
mená že se odebírají jen malé přídavky materiálu po před-
chozím vyhrubování na frézách. Obrábí se převážně v tole-
ranci rozměru do 0,01mm.

Výhodou broušení je kromě vysoké dosahované přesnosti 
také velmi dobrá jakost povrchu a snadná obrobitelnost i 
relativně tvrdých materiálů.

V době stále rostoucí konkurence a čím dál obtížnějšího 
získávání zakázek je nezbytně nutné zvyšovat  produktivitu 
jednotlivých technologií,broušení nevyjímaje.

Ve srovnání s pravidelnou modernizací strojového parku 
v oblasti EDM obrábění a CNC frézování byla po relativně 
dlouhé době pořízena do nástrojárny  také CNC bruska od 
Německého výrobce, firmy Geibel & Hotz,která převzala 
značnou část  práce,doposud prováděnou na starších stro-
jích.

Tento stroj je narozdíl od starších typů brusek vybaven již 
moderním systémem pohonů jednotlivých os pomocí kroko-
vých motorů s kuličkovými šrouby pro přesné polohování,-
frekvenčním měničem pro regulaci otáček motoru vřetene a 
především komplexním CNC řízením firmy SINUMERIK.

Mimo to je tento stroj v podélné ose poháněn ozubeným 
řemenem namísto klasického hydraulického pohonu,což 
značně zlepšuje jeho tepelnou stabilitu a umožňuje řízení 

této osy,což není s hydraulickým pohonem možné.
Další velkou výhodou je strojně řízený automatický orov-

návač, který nahradil dříve ruční tvarování brusných kotou-
čů.

Na jednoduchém příkladu plochého broušení destičky o 
rozměru cca. 60 x 120 mm,bylo provedeno pokusné srovná-
vací broušení na nové CNC brusce a na starší brusce BPH 
20 NA,tento pokus ukázal že nová bruska provedla operaci 
za třetinu času než starší stroj.

Toto je způsobeno především odstraněním množství dříve 
nutných manuálních pohybů jako přidávání třísky,změna 
směru příčného pohybu v koncových bodech obrobku,orov-
návání brusného kotouče, doměřování......

Tyto úkony provádí nový stroj automaticky bez zásahů ob-
sluhy a vyjme se již na rozměr dokončený obrobek.

To také umožňuje obsluze práci na druhém stroji,což cel-
kovou produktivitu dále zvyšuje.

Ve světle těchto zkušeností se nyní plánuje nákup dalšího 
stroje,větších rozměrů, který by zproduktivnil broušení de-
sek  a rámů forem.

V současné době je v nástrojárně v provozu celkem 8 bru-
sek pro ploché a tvarové broušení.

                                                                                                                                                                    
Josef Unčovský
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INFORMACE Z FIREMNÍ PODEJNY
Od 12. srpna loňského roku je otevřena nová firemní pro-

dejna v bytovém domě.
Prodejna nabízí celý sortiment kuchyňských spotřebičů 

BRAVO, můžete si zde zapůjčit i MOTÚČKO a své zakaz-
níky si našel i JABLONSKÝ GURMÁN.

Kynuté knedlíky s ovocem a karlovarský knedlík patří 
mezi nejoblíbenější.

Jako novinka byl nyní zaveden slevový kupon. Při náku-
pu elektrospotřebičů nad 500,- Kč obdržíte slevový kupon 
na 50,- Kč na další nákup. Při nákupu nad 1000,-Kč to je 
150,- Kč. Kupon má platnost dva měsíce. Přijďte využít této 
možnosti.

I v našem druhém obchůdku - papírnictví platí kupon na 
slevu, byť si myslíme, že jejich uplatnění zde bude malé. Sor-
timent prodávaného zboží je rozdílný. Obchod denně na-
vštíví asi 50 zákazníků, ale průměrný nákup činí asi 70,-Kč. 
Zcela jistě nám klesl prodej hygienického a dárkového zboží. 
Bohužel tento sortiment prodáváme v  naši Nádražní ulici 
již tři. Dnes není již nic divného, že třeba na poště koupíte 
jar na nádobí, v potravinách plyšovou hračku atd.. Boj o 
zákazníka je obrovský. Snažíme se pomocí různých rad a ná-
padů náš prodej vylepšovat. Teď se nám např. podařilo získat 

objednávku od ZŠ Horní Čermná, mezi další naše zákazníky 
patří ZŠ Bystřec, MŠ Jablonné nad Orlicí. Jedna věc nás, ale 
velmi  mrzí. Zaměstnanci firmy, kteří u nás nakupují , by se 
dali spočítat na prstech jedné ruky.

A přitom zboží běžné denní spotřeby někde nakupovat 
musí. Škoda, že sounáležitost s firmou existuje tak málo. 

Na závěr Vám chceme nabídnout pestrý výběr velikonoč-
ního zboží. Například barvy se stříbrným třpytem, perleťové 
atd. Mimochodem naše cena 43,-Kč a v okresním městě se 
prodávají za 52,-Kč.

Tak se těšíme, že Vás uvidíme…

Blanka Mrázková, Milada Štěpánková
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Tiráž:
Tento časopis vydává firma Isolit-BRAVO pro své spolupracovníky a jejich rodinné příslušníky. Distribuce probíhá zdarma uvnitř vý-
robního 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 odevzdat příspěvek i v ručně psané podobě. 
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