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Zajímá nás váš náZor…podruhé

V jednom z minulých Občasníků jsme otiskli rozhovor s panem ředitelem na 
mimopracovní, řekněme celospolečenská  témata. Vzhledem k tomu, že roz-
hovor zaznamenal značný ohlas a mnoho z vás se ptalo po jeho pokračování, 

přinášíme ho tedy dnes…

S Kvido Štěpánkem rozmlouval
jednoho letního podvečera Martin Šlesing

1)Nelze začít jinou otázkou, než jsou volby. Jak hodnotíš jejich 
výsledek a domníváš se, že voliči konečně „dostali rozum“? 

Celá demokracie je vzdušný zámek. Nejsme na ni zdaleka zralí a 
nedopadne dobře. Zlobíme se, že politikové podvádějí, jsou úplat-
ní, jedou v kauzách. Ale my jsme si je přece ve své většině  zvolili 
nebo jsme jim umožnili vládnout tím, že  jsme k volbám ani nešli. 
Konzistentně opakuji, že lidé ve své většině mají tendenci volit 
populisty, kteří jim slibují nesplnitelné a brnkají na struny závisti. 
Jak asi musí dlouhodobě dopadnout státy řízené štafetově takový-
mi politiky, napadne každého. Neřešené  zásadní  problémy, státní 
bankroty, přehnanými právy rozvrácená společnost. 

Letošní volby dopadly – aspoň v tuto chvíli se tak zdá – v me-
zích možného - dobře. Pomohl jistě odstrašující případ Řecka a 
populisté z Véček, kteří strhli mnoho nadávajících na svou stranu.
Otázkou ale je, jak s nimi naloží.

2)Má nově vznikající politická reprezentace vůbec šanci za-
stavit spirálu zadlužování a stabilizovat veřejné finance? Slyšel 
jsem i názor, že pokud nová vláda realizuje byť jen polovinu 
avizovaných reforem, vyhraje příští volby levice o 20%. 

Podle mého by stop zadlužování  a splacení současných znač-
ných  dluhů s úroky bylo  velmi obtížné i v direktivně řízených 
státech typu monarchie. Ve společnosti, kde vláda závisí na popu-
laritě u lidí, je to snad zhola nemožné. Dluhy se  budou přesouvat 
dále jako ve hře Letadlo. Jen s tím rozdílem, že tam je přesouváš 
v prostoru – to je na jiné, obvykle cizí lidi -  a zde je přesouváš 
v čase - na svoje děti.

3)Máš svého favorita na příštího prezidenta naší země? Jsi pro 
jeho přímou volbu?

Nemám favorita, protože není  známo, kdo přichází v úvahu. 
Naše legislativa ho odsunula do pozice víceméně neškodného krá-
le, který jmenuje profesory a generály, ale v  zásadě nic nemůže. 
Měl by to tedy aspoň být reprezentativní, vzdělaný člověk, který 
nebude dělat ostudu, nýbrž  dá lidem naději a vizi. Jsem pro jeho  
přímou volbu.

4)Svět pozorně sleduje krizi v Řecku. Jaký je tvůj názor na tuto 
situaci? Je správné, že Evropa investuje obří finanční prostřed-
ky do nápravy stavu, který vznikl díky chybám ( a možná i 
hlouposti) tamější vlády?

Správné to rozhodně není. Vyvolá to pocit, že když vše prohý-
řím, někdo to za mne zatáhne. Navíc ani Řekové nijak vděční ne-
jsou, demonstrují, stávkují, zapalují auta a rozbíjejí výlohy. Špatný 
u nich není ten, kdo nesmyslně opulentní jídla objednával a lhal 
jim, že na to mají, když neměli, ale ten, kdo chce pomoci s place-
ním. Jak pošetilé! Musím v dalším odkázat na odpověď číslo jedna.

5)Zajímal by mne tvůj pohled a názor na tyto osobnosti světo-
vé politiky: Nicolas Sarkozy, Vladimír Putin a Hugo Chávez.

Nikolas Sarkozy. Dynamický až hyperaktivní, akční, komuni-
kativní, rozhodný, pravdu- byť mnohdy nepříjemnou -  hájící. 
Čestný-bezskandální. Velmi mi připomíná Stefana Vedie – bývalé-

ho šéfa nákupu v Automotive Lighting v Jihlavě. „Ten člověk má 
před sebou velkou budoucnost!“ začal jsem si intenzívně  myslet, 
jakmile jsem ho poznal. Dnes je vrchním ředitelem všech závodů 
Automotive Lighting ve Francii a dost možná  jednou bude fran-
couzským prezidentem. 

Vladimír Putin. Protřelý důstojník KGB-  bašty nejagresívněj-
ších komunistů, kteří se neštítili nikdy ničeho. Takovému, byť pře-
rodilému, nelze příliš věřit. Rusko by potřebovalo historicky méně 
zkorumpovaného vůdce.

Hugo Chávez. Populista nejvyššího kalibru. Lidé pro něho nic 
neznamenají a používá je pouze jako beranidlo k udržení moci. 
Pokud se ho Venezuela nezbaví, dovede ji tam, kam Fidel Kubu.

6)Jaký je tvůj vztah k Rusku? Vnímáš jej jako zdroj možného 
ohrožení ? 

K Rusku mám paralelně dva souběžné vztahy.
Ten první je samozřejmě obava z nemotorného, nekulturního  

medvěda, který nás pětačtyřicet let terorizoval, z toho dvacet let 
vojensky okupoval.

Ten druhý je lítost a soucit s Rusy a dalšími národy bývalého 
SSSR, kteří devadesát pět procent své historie prožili v násilnických 
režimech za hrozné bídy a útlaku. Jaká to příšerná kletba ten národ 
pronásleduje?! Představ si, že bys byl donským kozákem a Stalin, 
ten vtělený ďábel, by ti  záměrně uměle vyvolaným hladomorem 
vyvraždil půl rodiny. Představ si, že by ti druhou půlku  odvlekli 
do strašlivých gulagů. Dávej pozor -to není zdaleka všechno. Ďábel 
umí víc. Jeho druhá část se totiž narodila kdysi a kdesi v Braunau 
jako zdánlivě bezvýznamný Adolf Hitler, který dnes táhne s dobře 
mechanizovanou armádou na Rusko. Co uděláš?! Poběžíš proti ně-
meckým kulometům na zteč „ Za Stálina i pártiju“?! Těžko, musel 
bys být blázen a naplivat na svoji rodinu. Přidáš se tedy k druhé 
půlce ďábla, neboť žádná třetí možnost neexistuje. Jenže ten to má 
dobře vymyšlené. Jeho německá půlka ztrácí bitvu za bitvou a svět 
se ti zmenšuje. Už nemáš, kam by ses poděl. Všude, všude vládne 
ta první půlka. Moment, ještě je tu naděje! Vzdáš se tedy Anglo-A-
meričanům. To jsou přece demokrati! Vysvětlíš jim všechno – jaké 
jsi měl dětství, jaká zvěrstva páchali komunisté na tobě, tvé rodině 
a vůbec na  téměř  všech lidech. Čekáš, když ne pomoc, tedy aspoň 
přežití! A oni tě zítra vydají té ruské půlce ďábla!

7)Domníváš se, že hospodářská Krize už pomalu končí, jak 
hlásají sdělovací prostředky? Jak je možné, že si v  této Krizi 
opět ekonomicky vede nejlépe Čína? Nedávno proběhla médii 
reportáž, že právě Číňané skupují luxusní nemovitosti v ame-
rických velkoměstech, neboť tyto jsou pro místní obyvatele 
příliš drahé…

Pokud nemám svoje názory měnit stylem Kam vítr - tam plášť, 
pak musím konstatovat, že i přes náznaky oživení si nemyslím, že 
by krize končila. Domnívám se, že současná krize hospodářská je 
především krizí a bídou morální. A zlepšení  morálky kolem sebe 
vidím  - abych byl spravedlivý, neřeknu žádné (viz obstojné výsled-
ky voleb), nicméně ale malé. 

Že z ní vychází nejlépe právě Čína není žádný div. Jednak se 
tam lidé ještě neměli čas tolik zkazit jako  na Západě a jednak je 
přirozené, že když přestaneš vyrábět a jen si všechno u někoho ob-
jednáváš,  nakonec tě tvůj dodavatel skoupí. To se právě děje celým 
významným  kontinentům - Evropě i Americe.

8)Můžeš vyjmenovat tři historické osobnosti, které obdivuješ, 
a proč? Je to těžké, protože jich obdivuji mnoho. Nicméně tři 
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Černá a bílá
Černá je barva zla a bílá barva dobra.
Proč? Protože to tak jednou někdo řekl nebo napsal do pohádky 

pro malé děti. 
Život končí smrtí a začíná narozením. 
Proč? Protože si každý myslí, že smrt znamená konec. Já si ale 

myslím, že tak to není. Třeba černá je právě ta barva, která pomůže 
zapomenout na zlé nebo která je ta pozitivní a krásná, a bílá nao-
pak ta, jež nás plete a oslňuje tak, že nevíme, kam šlapeme, a mate, 
že nevíme, co děláme.                                 

Třeba je po tomto životě - pozemském - daleko krásnější svět. Třeba 
si nás na tomto světě někdo jen zkouší, a kdo vydrží do konce toho-
to života plného strastí, neštěstí, starostí a mrzutostí, dostane se do 
světa posmrtného, kde bude žít tím pravým, krásným a pokojným 
životem s láskou jednoho k druhému a hojností toho, co člověk k 
životu potřebuje. A kdo ví, třeba tam už nebudeme k životu potře-
bovat nic. Budeme si jen užívat a žít s těmi, na které jsme na tomto 
strastiplném světě neměli čas a místo v našem bídném krátkém 

nejobdivovanější jsou:
-Spartakus. 
Ďábel z odpovědi šesté byl v té době  ještě mladší a divočejší. 

Nestačil mu jen hladomor či ubíjení, přímo prahl po pomalé straš-
né smrti. Ukřižování, upalování, vaření či trhání zaživa. Představ 
si, že by ses narodil jako člověk, k tomu již jen svým narozením 
odsouzený. Ale ty by ses nezlomil, nekleslo by ti srdce, ale dokázal 
bys otřást bezkonkurenčně nejmocnějším impériem té doby do sa-
mých základů.

-mistr Jan Hus
Ďábel se v té době dobře maskoval. Dosedl přímo  na svatý sto-

lec a tam celkem nepokrytě prováděl svá alotria – například Jan 
XXIII., papež z časů mistra Jana, byl mnohonásobný vrah a ná-
mořní lupič. Ale lidé  jako stádo přes všechna zvěrstva  církvi věři-
li, stejně jako později komunistům a fašistům. Někteří sice ďábla 
poznali, ale o to  větší hrůza je ochromila. Mlčeli, poslouchali a 
přisluhovali všichni, všichni. Našel se ale přesto jeden jediný - mla-
dý kazatel, který na ďábla ukázal. Představ si, že by tě tví nepřátelé 
a i tví přátelé přemlouvali, abys odvolal pravdu a připojil se zpátky 
k tomu stádu. A nabízeli by ti to ještě na připravené hranici, zmu-
čenému a svázanému ve stažených řetězech. A ty bys byl tak veli-
kou osobností, že bys odmítl a za pravdu – tak zřejmou a přitom 
ostatními popíranou– zemřel strašnou smrtí upálením.

-Thomas Alva Edison
Odpočiňme si na chvíli od ďábla. Zlobí tě, když něco ne a ne 

vymyslet? Nebo pochopit?! Když čas plyne a řešení se nedostavuje?! 
Představ si, že bys neměl lehké dětství, do školy chodil jen krátce, 
nikdo by se o tebe nestaral ani nedbal. A ty bys pracoval, do úmoru 
napínal mozkové závity a nacházel řešení, která povznesou lidstvo. 
Žárovka, portlandský cement, gramofon a stovky dalších. Není to 
krásné, není to vznešené a není to přesně ono biblické rozmnožení 
hřivny ti svěřené?! Není to úžasný přínos lidstvu?!

9) Současná ekologická katastrofa v  Mexickém zálivu nemá 
obdoby a její následky budou patrné po celá desetiletí. Jak je 
možné, že u renomované a všemi certifikáty prověřené společ-
nosti dojde k  tak zásadnímu porušení bezpečnostních pravi-
del? Není to tím, že velké společnosti paradoxně tolik nedbají 
na dodržování zákonů a jsou si vědomy své síly, zatímco malé 
a střední firmy jsou neustále prověřovány a množstvím kontrol 
až „šikanovány“?

Zřejmě máš pravdu. Také jsem si všiml, že úřady rády navštěvují 
firmu:

-střední či v  ekonomické hantýrce „malou velkou“. Důvod: 
Nemá rozsáhlý tým právníků, který by úřady umravnil.

-solventní. Důvod: Pochvalu od šéfa si úředníci jistě nevyslouží, 
vypálí-li pokutu firmě nesolventní, protože co z holuba na střeše?!

-která se ptá, svoje kroky konzultuje, je opatrná, postupuje podle 
zákonů a ještě s rezervou. Důvod: výhrůžky v ředitelně školy  také 
vždy nejvíce zabíraly na slušné žáky a premianty. Trojkaři z chování 
si z nich nic nedělali.

Sečteno podtrženo mi z toho vychází, že naši firmu úřady velmi 
rády kontrolují.

10) Otázka, která se objevila několikrát. Jak vnímáš Mnichov-
skou dohodu z roku 1938 a měla se jí naše republika tenkrát 
vzepřít?

Za dané situace to bylo velmi těžké. Podstatná převaha byla na  
straně Němců, a pokud by se nestal zázrak, válku bychom prohráli. 
Nicméně si myslím, že chladná kalkulace výsledku tu neplatí – je 
něco jiného válku prohrát a válku předem vzdát. O prohrané válce 
se vypráví po generace s hrdostí.Já sám do značné míry morálně 
žiju z toho, že můj strýček padl v jablonském povstání, i když  ho 
prohráli. O válce vůbec nevedené není co říct a potomci se učí – 
aha, tak takhle se to dělá. Vzdáme se, protože to naši předkové 
také tak dělali.

Myslím, že za určitých okolností se válce nelze vyhnout a září 
1938 byl právě ten moment.

+

11)Je nějaké místo, které bys rád navštívil jako turista?
Ryzí turistika je víceméně jedna z posledních věcí, které bych 

v životě chtěl dělat. Raději mám činnosti, které vedou k nějakému 
výsledku. Takže na všechna zajímavá místa – a těch je kvantum 
a v  I-B víme, že kvantum je číslo velké – bych se chtěl podívat 
pracovně s určitou náplní co tam a pokud možno konkrétním vý-
sledkem.

Kvido Štěpánek
Ředitel firmy

žití. A třeba právě tam najdeme odpověď na tak známou a filozofy 
rozebíranou otázku: „Proč jsme tady? Co tu děláme/máme dělat? 
Kam jdeme? Odkud jsme se vzali? A co bude pak? Kam dojdeme?“                                                                                                                                  
Rozhodně, podle mě, není správné se snažit zjistit, co bude pak. 
Na tomto světě se máme snažit něco dokázat. To platí jak v pra-
covním, tak i v  soukromém životě. Pokud se nás někdy někdo 
zeptá, kde jsi byl a co jsi dělal, je krásný pocit moci říci to, na co 
jsem hrdý a za co se nemusím stydět. Máme se snažit a snažit se. A 
kdybychom věděli, že potom to bude jiné, krásné a lepší, na svět 
tady bychom nehleděli. Dělali bychom jen to, co se nám zlíbí, aby 
nám to tu rychleji uteklo, protože co děláme tady, je vlastně jedno, 
pak to přece bude jiné a krásné.                                                                                     

 Zmínil jsem zde téma: Snažit se něco dokázat.                                                                         
Mnoho lidí se domnívá, že dokázat něco na tomto světě znamená 
stát se slavným, aby o mně vědělo mnoho lidí a já se tak pro ně stal 
něčím neobvyklým - víc než normálním člověkem, který je vidět. 
Tuto šanci má však jen několik vyvolených jedinců. Jde ale i o to, 
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jestli něčím být znamená tohle anebo jestli není daleko hezčí, když 
jsme úplně normálními lidmi, kteří nejsou známí po širokém okolí 
pomocí médií, ale tím, že druhým dokážeme pomoci, když jsou v 
úzkých. Tím samozřejmě nemyslím našim přátelům, protože se od 
normálních lidí očekává, že pomohou svým blízkým, ale jestli jsme 
schopni podat pomocnou ruku i neznámému člověku,  pomoct 

mu třeba k normálnímu životu nebo z neštěstí, ve kterém se topí. 
Zamysleme se nad nynějším světem a pokusme se jej udělat krás-

nější pro nás i ostatní  láskou, tolerancí a pomocí.

Karel Slavík
Vedoucí lisovny

jablonský Gurmán

jára Cimrman ležíCí, spíCí

V naší firmě je naším každodenním cí-
lem propagovat zdravou stravu a následně 
ji zavádět do praxe.Tím se ve velké míře 
snažíme o zlepšení stravovacích návyků 
našich spolupracovníků i ostatních stráv-
níků. Vedle tradiční kuchyně se snažíme 
zařazovat do jídelníčku ( s větším i menším 
úspěchem) i jiná alternativní jídla. I přesto si velká většina z nás  
místo vegetariánských salátů často objedná raději tradiční vepřový 
či kuřecí řízek. Ale to nic nemění na naší snaze vám nabízet stále 
nové,velmi chutné a zajímavé recepty. Některé z nich se možná 
časem přesunou z novinek do tradičních pokrmů a třeba se stanou 
součástí vaší domácí kuchyně.

V letních měsících bychom vás chtěly  nalákat na zdravější mož-
nost grilování (např. bez tuku a kouře). Výborným pomocníkem 
pro zdravé grilování je jeden z našich výrobků - grilovací plát. Na-
kládané maso, zelenina či sýr  se opéká pouze na vlastní šťávě a 
není to jen zdravé, ale i velmi chutné.

Jako příklad uvádíme několik receptů:

Krevetky v těstíčku
Potřebujeme: chlazené krevetky loupané (1 sáček ), česnek, hlad-
ká mouka, vejce na těstíčko
Jak na to: 
Připravené krevetky potřeme ze všech stran česnekem a obalíme 
v těstíčku z hladké mouky a vejce. Smažíme a hned podáváme.  
Příloha: Nejlépe s čerstvou bagetou.

Jedno přísloví  říká, že o mrtvých jenom dobře, ale není těžké  
nahlédnout, že se úplně doslova nebere a brát ani nemůže. 

Začátkem června zemřel populární herec Ladislav Smoljak a 
následně ze stále intenzívně  doutnajícího cimrmanovského fe-
noménu vypukly úplné cimrmanovské orgie. Obsahovaly  celou 
přehlídku nevkusu. 

Vrcholem trapnosti podle mého soudu bylo otevření cimrma-
novské půlsvětničky  v mém sídelním městečku Letohradě. Staros-
ta v lidovém kroji s moravským klobúčkem mi připomněl Mirka 
Topolánka na jeho poslední nahrávce, pozůstalí herci řečnili a roz-
plývali se nad sandály s ustřiženou špičkou  maminky Cimrmano-
vé a nad světoznámou, dosud nikde neznámou pastičkou na myši 
zneuznaného českého génia s německým příjmením. Snad nemu-
sím, ale pro pořádek dodávám, že žádný Cimrman ani nikdo jemu 
podobný nikdy neexistoval a celá historie je –asi geniální-marke-
tingovou akcí Jiřího Šebánka a herců Zdeňka Svěráka a zemřelé-
ho Ladislava Smoljaka. Sami autoři zřejmě netušili, podobně jako 
nemohl tušit bohémský až notoricky alkoholický Jaroslav Hašek, 
jakého že to džina z láhve vypouštějí. Švejk pohltil na dlouhé desít-
ky let český národ. Repliky z knihy a pozdějších filmů se používaly 
přesto, že kdyby nebyly „ze Švejka“, nebylo na nich většinou nic až 
tak pozoruhodně vtipného. Nelze se tedy příliš divit, že sousední 
národy začaly na Čechy pohlížet prizmatem Švejka, švejkovin a 

Grilované krůtí špízy
Použité suroviny:
40 dkg krůtích prsou, 10 dkg anglické slaniny, 20 dkg ananasu (může 
být i kompotovaný), 20 dkg žampiónů, 6 lžic oleje, 4 lžíce vína, 1 lžíce 
mletého zázvoru, špetka grilovacího koření, sůl a pepř
Postup:
Maso, slaninu a ananas nakrájíme na kousky, žampióny očistíme a 
jsou-li větší, nakrájíme je na menší kousky. V misce smícháme olej, 
víno, zázvor, grilovací koření, pepř a sůl.  Na grilovací jehly napí-
cháme střídavě všechny suroviny a takto připravené špízy potřeme 
marinádou a necháme odležet alespoň hodinu. Špízy grilujeme ze 
všech stran, během grilování potíráme zbylou marinádou. 

Pěkné léto přeje kolektiv kuchařek!

Eva Čadová

švejkování. Nevím, jak komu, ale mně to příjemné vůbec nebylo. 
S nástupem svobody po revoluci jako by Švejk –zaplať pánbůh - 
postupně mizel. Nemyslím, že by ho mladá generace nějak příliš 
znala, oslavovala či chtěla napodobovat. Ejhle, tu máš ale, čerte, 
kropáč! Objevil se fenomén podobný, možná od  Haška trochu 
okopírovaný – Jára Cimrman.

Jako se Josef Švejk trefil do předobrazu  špatných vlastností náro-
da – neschopnost nadchnout se pro cokoli vznešeného, přízemnost, 
zápecnictví, neustále zpochybňování všeho, pokračování v blbosti, 
aniž bych se ji snažil napravit, tak se podobně trefil Jára Cimrman  
do jiných špatných vlastností Čechů – ublíženectví, zneuznalosti 
vlastních, údajně geniálních myšlenek, prázdného hloupého žva-
nění. Podívejme se tedy na životní moudra  Járy Cimrmana:

„Jsem bezvýhradný ateista; až se bojím, že mě pánbůh potrestá.“  
(z mistrova deníku)  

- „Toužím uvidět svou vlast - Böhmen.“ (z mistrova deníku)  
- „Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích.“ (z mistrova deníku) 

- „Každé zbytečné slovo je zbytečné.“ (z mistrova deníku) 
- „Budoucnost patří aluminiu!“ (Cimrmanův epitaf)  

- „Nedělat přestávku, jinak utečou“. (scénická poznámka u hry 
Dlouhý, Široký a Krátkozraký, ukazující na nepochopení, kterému se 

Cimrmanovi dostávalo od jeho současníků)
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kolik jaZyků Znáš, tolikrát jsi Člověkem  
Žijeme v 3. tisíciletí, a přesto není možné popřít staré pravdy 

typu, které naši předci charakterizovali zcela výstižně ve rčeních 
typu:   „Pečení holubi sami do huby nelítaj“   a nebo právě rčení 
z nadpisu:  „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“.  Myslím,  že 
nejenom mně se toto v životě potvrdilo. Jazyk vám skutečně otvírá 
cestu do zcela jiného  světa  jak na cestách, kde je klíčkem  k jiným 
dříve netušeným zážitkům, tak na obchodních  schůzkách ,kde se 
stává  jedním z klíčových faktorů  v  úspěchu při vyjednávání. 

Na konci minulého milénia a na počátku tohoto je právě ang-
ličtina tím pomyslným klíčkem. Znalost angličtiny mně osobně 
nejenom umožnila se dorozumět, ale také se dozvědět o kultu-
ře a lidech navštívených zemí od místních obyvatel, což je to, co 
pro mě činí cestování skutečným zážitkem. V neposlední řadě mi 
umožnila věnovat se profesi učitele.

Angličtina je, jak vidno, nedílnou součástí profesního úspěchu, 
a to nejen pro učitele. Také jsem již slyšela o firmách, kde se absol-
venta vysoké školy neptají na obor, ale jestli mluví anglicky. Proč 
asi? Zapracovat se je možné relativně rychle, ale jazyk je pro větši-
nu z nás běh na dlouhou trať. Úroveň jazyka ve firmách je opravdu 
nižší, než by si jeden přál.

V ISOLIT- BRAVO je již po několik let úžasná možnost stu-
dovat angličtinu zdarma či za téměř   zanedbatelný příspěvek na 
kurzovné. Ten považuji víceméně za motivační prvek, neboť je tu 
další stará známá pravda, že člověk si neváží dost toho, co dostane 
zdarma. Angličané říkají ...take something for granted…

Opět vám mohu nabídnout příklad z vlastní zkušenosti .  V roce 
1992 mě 45  minutová lekce stála 100 korun, dnes je možné se-
hnat lekci za 150, 180 i 200 korun, takže učit se jazyk je dnes ne-
poměrně levnější  než v roce 92 a pro vás ve firmě Bravo dokonce 
zadarmo. Tak o něčem takovém se mi nikdy ani  nezdálo. Zdarma 
zde nemáte jednu hodinu týdně, ale 8 až 12 hodin měsíčně,  dle 
typu kurzu.   Násobíte se mnou?    12 krát 180 je 2.160, to je 
úspora, co? 

Nelze opomenout, že dnešní lektoři mají ještě lepší znalost jazy-
ka. Hlavně toho „opravdového“, neboť je tu kontakt s živým pro-
středím. Pro samotného studenta je možnost studia také daleko 
zábavnější .  Student může využít  internet, youtube, nepřeber-
né množství  webových stránek o angličtině, a tak si simulovat 
prostředí země,  jejíž jazyk chce zvládnout. Tohle vše se dnes již 
běžně využívá při lekcích, a tak jsou lekce zábavnější než kdy jin-
dy. Nezapírám, že k zvládnutí jazyka stále patří dril a disciplína, 

A na jeho filozofické perly:

„Existuje okolní svět a neexistuji já. Pravím-li, že existuje toliko 
okolní svět a neexistuji já, neznamená to, že nejsem ve vnějším světě 

vůbec patrný. Existence a patrnost jsou totiž dvě naprosto různé 
věci.“ (základ teorie externismu)  

- „Věc je tam, kde se domnívám, že není, a není tam, kde se domnívá-
me, že je.“ (rozvinutí teorie externismu)  

- „Víme vše: Nevíme nic.“ (výsledek Cimrmanovy teorie poznání)

Myslím, že kdybych neuvedl zdroj, vystavil bych se sám nebez-
pečí hospitalizace na psychiatrii.

Je to jenom hra! chtělo by se říci. Domnívám se, že ale tato ná-
mitka neobstojí. Je to jenom hra, kterou vzaly vážně přinejmen-
ším statisíce Čechů, a tak při anketě o největšího Čecha všech dob 
v  roce 2007 hrozil Cimrman zvítězit s  převahou více než dvoj-
násobku hlasů oproti druhému Karlu IV. Toho se autoři ankety 
lekli a ze soutěže Cimrmana vyřadili. Připadá vám to ještě zábavné, 
vtipné, zajímavě recesistické?! Nikoli tedy mistr Jan Hus, mučený a 
upálený za pravdu, nikoli Otec vlasti Karel IV, ne prezident-Osvo-

boditel Tomáš Garrigue Masaryk a už vůbec ne nikdy neporažený 
válečník světové extratřídy Jan Žižka – ale z hloupé recese vymyš-
lený pošuk se stal největším Čechem všech dob! A zvoleným sa-
motnými lidmi! Co jsme to potom za národ?! Podle mého soudu 
to vyjadřuje  naši nízkost a hloupost. V tomto punktu se za nás 
velice stydím. 

Je zcela zřejmé, že umění má lidi vychovávat . Že něco „frčí“, že 
to lidé chtějí, je slabá výmluva. Tak se vymlouval Vladimír Želez-
ný, když mu vyčítali, že před získáním vysílací licence Novy sli-
boval, že to bude naučný a humanistický kanál jako ČT 2. „Ale 
lidé chtějí ten bulvár a tu krev ve zprávách!“ namítal. Námitka 
neobstojí: umění, umělci, televize, noviny, politikové, vědci, inte-
ligence – ti  všichni mají zbytek národa povznášet a nikoli se vézt 
na vlně nízkých pudů a pouťového populismu. A v tomto punktu 
autoři Járy Cimrmana totálně selhali. Oslavovat je nebudu a do 
letohradské půlsvětničky se podívat nepůjdu.

Kvido Štěpánek
Ředitel firmy

která ovšem patří vždy k věci, chceme-li zvládnout nějakou novou 
činnost. Naneštěstí to jediné, co lektoři nemají, je trychtýř. Ale 
nestojí za trochu námahy získat kouzelný klíč ve formě anglického 
jazyka? Angličtina není opravdu jenom dřina, už při jejím studiu 
se vám otvírají úplně jiné světy. Témata pro studium jsou totiž 
dneska tak různorodá (nejen The Prokop Family), že studiem ang-
ličtiny obohacujete své obzory i ve sférách, o které byste jinak jen 
stěží zavadili. Třeba: Čí ruka to jen byla na prvním rentgenovém 
snímku? Proč se vyhledavač google jmenuje google? Co dělat, když 
se setkáte s medvědem? Co říkat na přijímacím pohovoru?

Někteří snad namítnou, že na dovolenou jezdí jen po Čechách, 
v práci angličtinu nepotřebuji. Tohle je ale opravdu krátkozraké. 
Jak víte, co bude za pět, za deset let a naučit se anglicky, to není 
jako lusknout prstem. Dnešní svět se vyvíjí neskutečným tempem. 
Zatím se zdá, že jazyk hindština ani čínština nemá šanci v žádném 
případě připravit angličtinu o její místo na výsluní mezi jazyky. Jis-
tě také víte, že angličtina je úřední jazyk EU. Co když někdy,někde 
úředníci v Bruselu přijdou se směrnicí, kdo, kdy , kde a jak  má 
používat  angličtinu, a jestli to je jinak, tak máte smůlu…………          
Podívejme se spíše na lidskou stránku věci. Nelíbilo by se vám být 
příkladem pro vaše děti nebo vnoučata? Pracuji i s malými dětmi, a 
tak vím, že ty vždy ocení, když je starší člověk zasvětí do tajů cizího 
jazyka. Samozřejmě ne v pubertě.  Mám na mysli ta malá sladká 
stvoření, která sotva berou rozum do hrsti, kterým vy jako rodiče 
či prarodiče můžete otvírat nové obzory. Mějte na paměti, že tento 
svět se skutečně vyvíjí zdrcujícím tempem a že děti v Indii a Číně 
jsou přímo hladové po vědomostech. Učte se anglicky, buďte svým 
dětem příkladem, a tím jim dejte šanci postavit se ke studiu anglič-
tiny s chutí. Kurzy anglického jazyka v Bravu stále běží! V současné 
době se  scházíme za laskavé podpory pana ředitele ve středu a ve 
čtvrtek odpoledne.

Je zcela jisté,že s  trochou zápalu pro věc každý, kdo čte tento 
článeček, může být v angličtině lepší než prodavačka v obchodu 
v Louisiana v USA .

Vtípek pro ty z vás, kteří ji už ovládáte.  
It happend  at supermarket checkout counter in Louisiana when a clerk 

asked me a question.While I know that WE WERE BOTH SPEAKING 
THE SAME LANGUAGE--English-- I had no idea what she was saying.                                                                                                                                    
„Huejago wuanddab pwnwanr err psistic ?“

What?
„Huejago wuanddab pwnrwanr err psistic?“
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„I am sorry, I didn´t quite get it – could you try again?“
„Huejago wuanddab pwnwanr err psistic?“
„I am really sorry ,“  I said in what I suspect was a plaintive 

voice.“My ears must be clogged, but I just donť understand what you 
are saying.One more time?“ 

„Huejago wuanddab pwnwanr err psistic?“she responded , her face 
tense.Then,  clearly angry and frustrated, she held up a plastic bag in 

one hand and paper bag in the other.The proverbial dime dropped.
„Ah, paper or plastic!“ I said with an exhalation of deep relief.
„Dwast I bena sayn, huejago wuanddab pwnwanr err psistic?!“

Alena Tajrychová
vaše učitelka angličtiny

kriZi navZdory
– aneb můj výlet do prahy

Nevím, jestli jste o tom slyšeli, ale Hospodářská komora ČR vy-
hlásila projekt Krizi navzdory, který si dal za cíl prověřit odolnost 
a invenci českých společností v obtížném období. Šlo o to, jakým 
způsobem se daná firma postavila vůči krizi a jaká udělala opatření, 
aby se jí již zmiňovaná krize dotkla co nejméně. Šlo o představení 
především nových a úspěšných projektů a nápadů.

Naše firma přihlásila do soutěže projekt MOTÚČKO spolu s 
TANČÍCÍM SLONEM. Byla přihlášena spousta firem, ale do úz-
kého finále se nakonec probojovalo 37 firem včetně nás. Firmy 
byly rozděleny do 10 kategorií. Dostal jsem důvěru a pověření 
zastupovat Isolit na vyhlášení výsledků v Pražském konferenčním 
centru Pricewaterhouse Coopers. 

  
Dne 17.6.2010 asi v 15 hod jsem si sbalil oblek a vyrazil směr 

Praha. Jelikož Prahu vůbec neznám, tak jsem nechal auto zapar-
kované na Černém Mostě a do centra jsem vyrazil metrem. Místo 
určení jsem našel poměrně snadno, byl jsem tam i včas :-) Po za-
registrování jsem obdržel welcome drink a odebral jsem se směr 
sál, kde již byly přichystané skleněné sošky pro vítěze. Vyhlašování 
začalo kolem 19,30hod. a slavnostním večerem provázela Marcela 
Augustová s mediální podporou CT 24. Jako první vyhlašovanou 
kategorií bylo stavebnictví, stavební materiály a technická zařízení 
budov. V této kategorii postoupily do nejužšího finále tyto firmy: 

Elektro, výrobní družstvo v Bečvě nad Teplou
FANA, s.r.o
Isolit-Bravo, spol. s.r.o
Servis Climax, a.s
SULKO, s.r.o
Tuto kategorii jsme vyhráli právě my. Takže první, kdo šel pro 

cenu, jsem byl já, a … a sakra, to jsem se zapotil, a jak se mi třásly 

ruce a klepaly nohy! Před tolika lidmi (odhadem 120-150 lidí ve 
slušivých oblecích a šatech) jsem snad nikdy takhle nevystupoval! 
Nicméně si myslím, že jsem to  zvládl dobře. Sošku jsem neupustil, 
a dokonce i přes všechnu tu nervozitu ze mě vypadlo i pár slov :-)

• Přehled jednotlivých kategorií a vítězů:
• Stavebnictví, stavební materiály a technická zařízení budov: Iso-
lit-Bravo 
• Strojírenství, elektrotechnika: Zikmund electronics 
• Doprava a spoje, telekomunikace: Dial Telecom 
• Potravinářský průmysl: Rodinný pivovar Bernard 
• Zpracovatelský průmysl: 5M 
• Informační technologie: WBI Systems 
• Zdravotnictví: Linet 
• Služby pro podniky: Moris design 
• Obchod: TPT Coating (RRM) 
• Vzdělávání a cestovní ruch: Exim Tours 

Po tomto vyhlášení následoval menší raut na střeše hotelu s nád-
herným výhledem na matičku Prahu. Škoda jen, že začalo brzy 
pršet. Během rautu došlo také k vyhlášení nejinspirativnějšího pro-
jektu a tím se stalo švestkové nealko pivo Bernard.

Tímto bych chtěl poděkovat firmě za svěřenou důvěru a mož-
nost podívat se i na jednu z akcí s předáváním cen. 

Vzkaz pro všechny: Tak vidíte, původně úsměvný projekt MO-
TÚČKO se stává nejen úspěšně prodejným výrobkem, ale pomalu 
začíná sbírat i různé ceny a ocenění! 

Michal Fišer
Konstrukce D2

když dva dělají totéž, není to totéž
Přísloví a lidové moudrosti v naprosté většině případů sedí. Inu, 

kdyby neodrážely skutečné každodenní situace, lidé by si je tak 
rádi neopakovali a ony by už dávno zanikly. 

Rád bych použil obsah a význam tohoto přísloví na náš společný  
předmět  podnikání -

výrobu a prodej přístrojů pro kuchyň a domácnost.
Jak jste jistě za dlouhá poslední léta postřehli, skutečných výrob-

ců těchto přístrojů zbývá v Evropě jako šafránu. A to ještě zdaleka 
nejsou schopni vyrábět, ale ani složit  společně dohromady celý 
sortiment .Jsou to spíše takové výrobní ostrůvky: grily v Řecku, 
expresovače v Itálii, fritézy a Bravosky v Česku, konvice a vysavače 
v Polsku, roboty ve Slovinsku. A jsme v zásadě u konce, všechny 
ostatní  výrobky se vyrábějí v Číně a samozřejmě se tam vyrábějí  i 
konkureční k oněm dříve jmenovaným, jenom s čestnou výjimkou 
Bravosky, kterou Číňané neumějí, neznají. A tak každá firma, je-
jíž výrobky prodáváte, ať jakkoli honosné, má  jméno, si nechává 
vyrábět nebo kupuje hotové, jak „leží a běží“ výrobky od čínských 
podniků. Rozdíl ale může být přesto zásadní:

1.Firmy, které jsou také výrobci, vědí, co hlídat, na co  dávat 
pozor a Číňané to mají s nimi těžší – neprodají jim jen tak nějaký 
šunt či drek.

2.Firmy, které samy nic nevyrábějí a jejichž značka je jenom 
prázdná marketingová krabice, nevědí a nejsou vybaveny nároč-
nými laboratořemi k provádění provozních zkoušek spolehlivosti a 
trvanlivost výrobků. Takové zkoušky navíc ani nikdo externě nedě-
lá, není tedy si je u koho objednat. Tak například my, Isolit-Bravo,  
jeden z mála existujících výrobců přístrojů pro domácnost v Ev-
ropě, vyrábíme z ekonomických důvodů pouze menší část svého 
sortimentu a tu větší si necháváme vyrobit v Číně. Naše přednost 
je ale je v tom, že jako výrobci  uvalujeme na výběr a dovoz stejné 
podmínky a stejné trvanlivostní a životnostní testy jako na svoje 
vlastní. A pak je ouvej – tak například čínskou fritézu zkoušky spl-
ňující, jsme za celá léta nenašli ani jednu! U ostatních výrobků pla-
tí poměr přinejlepším 5:1. To znamená, že chceme-li vybrat jeden 
typ čínské žehličky do sortimentu Bravo, pak musíme vyzkoušet a 
otestovat 6 typů. Je slušná pravděpodobnost, že 5 z nich nevyhoví 
a jeden ano. Představte si, co prodáváte za zboží, když mnozí naši 
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pět os?! žádný problém!

Co mne Zaujalo……..

Začátkem července přibudou v Nástrojárně dvě nové CNC fréz-
ky. Obě jsou od českého výrobce Tajmac-ZPS Zlín. 

Prvním ze dvou strojů je tříosé frézovací centrum MCV 1210. 
Tento model byl představen na mezinárodním strojírenském ve-
letrhu v Brně v roce 2005, kde sklidil velký úspěch a získal oce-
nění „zlatá medaile“ v kategorii  obrábění a tváření. Stroj je 
konstruován jako portálový s pevným pra- covním stolem. 
V  praxi to znamená, že nosnost stolu je 
čtyřnásobně vyšší než u stroje MCV 1000, 
který používáme již od roku 1997. S kon-
strukčním řešením souvisí i vyšší tuhost a 
dynamika stroje. Příčník se smykadlem je 
uložen na obou stranách stroje a pohybující 
se části mají stále stejnou hmotnost. Díky 
tomu je zrychlení posuvu 5m/s2, pracovní 
posuv 20m/min a rychloposuv 40m/min. 
U konzolové konstrukce, kde posuv vyko-
nává obrobek, musí být pohony dimenzo-
vány pro větší zatížení a není možné dosáh-
nout takové dynamiky. Stroj je vybaven zásobníkem na 30 nástro-
jů, díky němuž se zlepší automatizace provozu a sníží se obslužné 
časy. Budeme ho využívat hlavně pro výrobu desek a rámů forem.

Druhým ze strojů je MCV 1220FA. Jedná se o velmi podob-
ný stroj. Od MCV 1210 se liší ve dvou parametrech. Prvním je 

velikost stolu, 
který je o metr 
delší. Druhým 
parametrem a 
zároveň hlavním 
důvodem poříze-
ní tohoto stroje je 
dvouosá frézovácí 
hlava CYTEC, 
díky níž se ná-
stroj může pohy-

Řadu let američtí lékaři sledovali zdravotní stav zhruba 100 000 
žen. Jejich závěry jsou jednoznačné -  optimistické a veselé ženy žijí 
déle než ty zamračené a zakyslé.

Dámy s negativním postojem k lidem a k životu vůbec trpí řa-
dou zdravotních komplikací, např. zvýšená hladina cholesterolu, 
vysoký krevní tlak, psychické poruchy …. Za sledované období 
jich zemřelo o 16% více než těch pozitivně smýšlejících a dobře 
naladěných!

Velkou roli hrají vztahy s okolím. Osamělost a pocit ohrožení 
totiž také ukrajují délky bytí. Často se s nimi pojí neustálý vztek, 

konkurenti -  obchodní firmy čili pouzí dovozci - vezmou podle 
toho, jak se jim líbí na pohled. Zákonitě se trefí převážně do těch 
šuntových, drekových, zkrátka nevyhovujících. Některé z výsledků 
našich testů uveřejňujeme na www.bravohlidka.cz i s fotografiemi 
hříšníků a důvody nevyhovění.

Na závěr malou rekapitulaci:

Trend odlivu výroby do Číny se nám hrubě nelíbí a osobně jsem 
přesvědčen, že na to Euroamerika jednou šeredně doplatí, ne-li pří-
mo dojede. Není mu  ale, aspoň z nemalé části, vyhnutí.  Pokud 
by vám někdo říkal, že vyrábí všechno své zboží v Evropě, pak lže, 

jako když tiskne. Nicméně dá se stále proti němu něco dělat: 
A.vymýšlet nové vtipné výrobky a vyrábět je doma aspoň do 

doby, než je Číňané okopírují a enormně nízkou cenou trh zkazí a 
výrobu nám vyšpatní

B.uvalit na čínské výrobky přísné typové i sériové zkoušky tak, 
abychom naše zákazníky ušetřili nebezpečí, reklamací a frustrací

Přesně o oba body se naše firma Isolit-Bravo usilovně snaží.

Kvido Štěpánek
Ředitel firmy

bovat v pěti osách. Frézovací hla-
va se automaticky vyklápí o 115° 
na obě strany a otáčí se kolem 
svislé osy v rozmezí +/−200°. Na 
tříosém stroji bylo nutné různě 

n a t á č e t 
obrobek, aby bylo možné obrobit složitě 
dostupná místa. Další možností byla alter-
nativní technologie, např. hloubení. Nyní 
však můžeme beze změny polohy obrobku 
a dalšího najíždění nulového bodu obrobku 
libovolně vyklopit obráběcí rovinu. Nulo-
vý bod zůstává pořád v jednom místě, stroj 
sám napolohuje frézovací hlavu  přepočte 
si souřadnice a obrábí s nastaveným vyklo-
pením nástroje. Tento způsob je označován 
jako 3+2 osy, nebo také indexovatelné pěti-
osé obrábění. Je však také možné obrábět za 
pohybu všech pěti os současně, tzv. simul-

tánní pětiosé obrábění. Tento způsob se používá hlavně na výrobu 
lopatek turbín, ve formařině se používá zřídka.

Tato investice přinese nástrojárně 
podstatné navýšení kapacity CNC 
dílny (ze 7 strojů na 9) v hrubovacích 
pracích i při dokončování. Velkým pří-
nosem bude pětiosý stroj pro frézovaní 
přesných optických ploch automobilo-
vých světel, které jsou v poslední době 
hojně vyráběny. Myslím, že investice 
bude mít v tom nejlepším slova smyslu 
dopad i na naše zákazníky, když bu-
deme moci říci: „Pět os?! Žádný pro-
blém!“

Petr Šťovíček
vedoucí CNC

cynismus , závist a zlomyslnost, které dotyčnou doslova rozežíra-
jí  zevnitř. „Nepřátelské emoce“především zvyšují riziko srdečních 
chorob. V těle se při návalech zloby tvoří jedovaté látky, které mají 
škodlivé účinky jako třeba kouření nebo špatná výživa. Zatím se 
ještě bohužel nezná přesný mechanismus tohoto jevu. Ani se  neví, 
jak se mu dá zabránit.S jistotou víme jen to, že šťastní lidé žijí déle 
a jsou zdravější!

Rady jsou to asi dobré, ale ne vždy lehce plnitelné….

Marta Cerulová
Servisní oddělení

Mikroslavnost k uvedení 5-osého a 3-osého CNC center do výroby jsme uspo-
řádali v pátek 16. července. Nebojte se, šámpáňo i pivo jsou nealkoholické!

MCV1210FA
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nadaČní fond nadanýCh
Následující rozhovor Orlického deníku s Kvido Štěpánkem věnova-
ný patnáctileté činnosti Nadačního fondu nadaných přetiskujeme            

s laskavým svolením redaktorky Šárky Mikulecké.

Jakou hodnotu má podle vás v životě nadání a vzdělání?
Nadání a vzdělání jsou dvě různé věci, které spolu mohou a také  

nemusí souviset. Dříve bývalo mnoho nadaných, kteří z různých 
– například politických – důvodů nemohli dosáhnout vzdělání. 
Dnes vidíme opak. Je mnoho oficiálně vzdělaných lidí, kteří skoro 
nic neumějí. Vzdělání se tím velice diskredituje a devalvuje.Zbývá 
ještě malá hrstka škol neobejdutelných – například medicína.Velká 
většina ostatních nemá valnou hodnotu – v praxi raději vezmete 
člověka nadaného se vzděláním základním než magistra či inže-
nýra, který absolvoval některou z minimálně náročných  vysokých  
škol, žádné nadání nemá a umí málo.

Podal vám osobně v životě někdo pomocnou ruku, nebo to 
bylo přesně naopak, a proto jste fond založil?

Maminka mně umřela ve třinácti letech a příliš jsme si vyskako-
vat nemohli. Nicméně, vždycky jsme doma potřebné peníze do-
hromady dali.Založení fondu tak s mojí dřívější situací nesouvisí.

Koho podporujete – mladé, staré, sociálně znevýhodněné, 
umělce, vědce, jednotlivce, instituce?

Navíc k  situaci popsané v  první odpovědi se ukázalo,že „na-
daných a chudých“ nebo i jen „studujících a chudých“  je v naší 
společnosti kupodivu nečekaně málo.Kdybychom tedy setrvávali 
jenom u nich, naše podpory by byly příliš měkké a dostávali by 
je lidé, kteří je ve skutečnosti příliš nepotřebují. Proto jsme záhy 
„přesedlali“ na hadicapované. Tam se jedná mnohdy skutečně o 
srdcervoucí případy, kterým můžete penězi jenom trochu pomoci, 
ale jejich problém vyřešit nemůžete. Ale aspoň něco.

Kolik lidí fond za těch patnáct let podpořil? Můžete tuto 
podporu pro čtenáře vyčíslit?

Bylo to 122 studentů, 116 rodin s  handicapovanými dětmi a 
množství  dobročinných organizací jako ústavy pro mentálně  a  
tělesně  postižené děti i dospělé, např. Diakonie  České církve 
evangelické, Dětské domovy, Centra pro zdravotně postižené, dal-
ší Církevní instituce, farní úřady, Unie nevidomých a neslyšících, 
Fond ohrožených dětí, charitní domovy, stacionáře,  hospicy, a 
mnoho dalších podobných institucí. Celkem jsme jako fond da-
rovali 15.5 milionu Kč.

Pokusil se fond někdo za dobu jeho fungování zneužít?
To zcela nepochybně, ale nevím o  zneužití hrubém a zásadním.

Zcela určitě byli ne  všichni v  tak akutní situaci, jak psali, zcela 
určitě nepoužili dar ve sto procentech  přesně tak, jak slibovali.Ale 
handicapovaným to nemám za zlé. Považte, kolik trápení mají se 
svým problémem. Peníze jsou pro ně stejně jenom slabou náplastí.

Zůstáváte s  některými nadanými v  kontaktu – přátelském 
nebo pracovním? Kdo vám udělal největší radost, zklamal ně-
kdo naopak?

Zklamání jsem už zapomněl a nemyslím na ně. Potěší, že se 
mnozí  ozvou, pošlou třeba fotografie z výbavy, kterou za pomoc 
nakoupili, výletu, který uspořádali, vysvědčení ze školy, kterou vy-
studovali.Po léta takhle spolupracujeme s Diakonií CČE v Mysli-
bořicích, Domovem Olga v  Blansku, Hospicem svatého Josefa, 
dnes už vystudovanou vozíčkářkou Maruškou Harcubovou, rodi-
nou handicapovaných děvčat Hejdukových, Veselým vozíčkem, 

slash-hokejistou Lukášem Štěpjakem a mnoha dalšími.

Soustředíte se jen na fond, nebo podporujete i jiné dobro-
činné aktivity?

Podporujeme také přímo z firmy. Velikost této podpory je zhru-
ba dvojnásobná ve srovnání s částkou, kterou vkládáme do fondu.
Za dobu existence firmy Isolit-Bravo s r.o. jsme tak dali na dobro-
činnost kolem 45 milionů Kč.Cíle a účely jsou podobné, adresáti 
mnohdy titíž.

Smysl pro solidaritu jste dostal do vínku, vštípili vám jej ro-
diče, nebo jste ho v sobě sám cíleně rozvíjel?

 To je těžko posoudit.Určitě mi rodiče mnoho dobrého vštípili 
a něco podědíte v genech.Nedávno jsem byl na pouti na Hůrce u 
Bojanova v Železných horách, odkud pocházela moje maminka. 
Řeč se také stočila na  podnikání.“No, myslím, že to tvoje podni-
kání musí být takové hodně sociální“, usmál se můj strýček Jiřík, 
její nejmladší bratr. „U nás se zadarmo najedl a vyspal každý žebrák 
a ještě mu babička dala výslužku!“ 

A dědeček z otcovy strany mi jako malému klukovi vyprávěl o 
svém dětství, kdy jako úplní  sirotci čtyři sourozenci bydleli sami  
v rozpadávající se chalupě, vyžebrávali po Jablonném tvrdé chle-
bové kůrky a chodili si je namáčet do potoka. S takovou výbavou 
potom  těžko budete sobcem.

Musela podpora ze strany fondu v době krize klesnout?
Ano, protože do fondu trvale dáváme jedno procento daňového 

základu. Ale dohnali jsme to dary přímo z firmy, takže jsme snad, 
pokud je mi známo, nikoho potřebného neodmítli.

Tomáš Baťa prý řekl, že ekonomická krize je především dů-
sledkem krize mravní. Souhlasíte?

Souhlasím s ním naprosto.Podívejte se kolem sebe. Naše morál-
ní bída je hrozná. Lidem se nechce pracovat, dají výpověď a nahlásí 
se na pracáku jako nezaměstnaní. Dostanou podporu. Cožpak je 
něco takového možné jinde, než v Kocourkově?! Lidé mají iksypsi-
lon možností pracovně růst a samozřejmě si vydělávat více. Využije 
to ale jenom malé procento z nich. Velká většina ne - chtějí mít to-
tiž  pohodu a klídek.Populisticky jsme zrušili povinnou vojenskou 
službu. S výsledkem?! Vlast se stala prázdným pojmem.Za vlast by 
dnes nebojoval takřka nikdo, lidé by se vzdali prvnímu Ahmaníne-
žádovi, který by ještě daleko za kopcem dvakrát vystřelil. S nejvyšší 
námahou a hekáním dáme dohromady jednu rotu a to tak, že si 
najmeme  žoldnéře – tohle hrozné slovní spojení zavání Bílou ho-
rou – a ti se zlobí: „Nebyla tam dodržena bezpečnost práce! Lítaly 
tam kulky!“

Netýká se to jen Čechů. Nedávno byl u nás představitel jednoho 
našeho zákazníka – vysoký manažer z Daimler Chrysler  z Němec-
ka. Slušelo se, abych ho pozval na večeři. Mluvili jsme o všem mož-
ném. „U nás je to hrozné, Herr Štépanek“, stěžoval si hořce.“Lidé 
se ničeho nebojí! Vědí, že pokud něco vyloženě neukradnou nebo 
nezpůsobí dopravní  nehodu, sedět nemohou, a že sociální  systém 
se o  ně vždycky postará, i když se budou flákat! “

Jsem proto skeptický k vlaštovkám, hlásícím konce krize. Krize 
je očistný proces  a situace se doopravdy zlepší, až se zlepšíme my.
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poZdravení po Caminu
Moc zdravíme s Maruškou, pane Štěpánku, už zase z domova a 

z asi 1800 fotek jsem pár vybrala pro představu, jak to na naší Sva-
tojakubské pouti do Santiaga de Compostela vypadalo. Cesta to 
byla nevšední, magická, plná zvláštních situací a setkávání s lidmi 

z celého světa. Maruška diskutovala anglicky každý den s mnoha 
zajímavými poutníky, něco jsem zvládala sama, jinak překládala 
a překládala. Spaly jsme v albergues - poutnických ubytovnách, 
v ložnicích pro dvacet... třicet poutníků, spala jsem na patráku 
nahoře (od dětství poprve), někde bylo logo vozíčkáře a dostaly 

jsme dvoulůžák s koupelnou a madly. Většinou ale měli takovou 
koupelnu zaskládanou, byl to třeba sklad s čistícími prostředky, 
nebo zázemí pro uklízečky, protože nikdy žádného vozíčkáře neu-
bytovávali. Večer co večer jsem balila batohy, po noci přidala spa-
cáky a každé ráno za svítání jsme vyrážely z jiné poutnické uby-
tovny a podle žlutých šipek a svatojakubských mušlí pokračovaly 
ve své cestě. „Buen camino“ jsme zdravily poutníky, na nás Buen 
camino volali taky, ale někteří až poté, co se ujistili, že máme na 
batohu mušli, že jsme taky poutnice. Maru říkala - zas nevěří, co? 
Vozíčkář a peregrino... Byly jsme skoro měsíc poutníky bez vlast-

ní postele, bez televize a počítače, bez všemožných vymožeností 
a samozřejmostí, na které jsme všichni doma zvyklí. Nevěděly 
jsme, jaké naše putování bude, trochu jsme se bály, jak to bude 
fungovat, být poutníci s invalidním vozíkem. Podle fotek je vidět, 
že jsem na to mnohokrát sama nebyla. Camino je plné hodných 
lidí, některé dny šla opravdu Maruška od tlačitele k tlačiteli. Přes 
dlouhou a náročnou kamennou cestu ji přenesli čtyři Francouzi 
a několikrát se pro nás poutník vrátil, aby mi pomohl, protože 
narazil v lese na těžkou cestu. Nevšední zážitky plné soucítění, 
zvláštního soužití úplně cizích lidí a lidskosti... Na pouti do Com-
postely nám z Leonu, přes páramo - tedy roviny a roviny, pralo 
sluníčko, jinde zas foukal nepříjemný vítr, v Galícii jsme vychá-
zely do mlžného rána a jiných pět dnů šly v dešti. Santiago nás 
přivítalo modrou oblohou, a tak to zůstalo celé tři dny. Dostaly 
jsme Compostelu, latinsky psané potvrzení o dokončení naší tak-
řka 300 kilometrové pěší pouti. V narvané katedrále se sloužila 
mše za nás, poutníky - zpívalo se, modlilo se, přijímalo se a veliká  
kadidelnice lítala na tlustém laně až ke stropu. Poslední pozdravy 
Buen Camino a poslední milá setkání s některými poutníky, které 
jsme tady vůbec nečekaly, dovršila naši zajímavou cestu, která stála 
opravdu za to ... Tak až budete mít chvilku čas a chuť, koukněte 
na fotky, omlouvám se - trochu jsou zpřeházené, nepopsané, ale 
myslím dost výstižné... Hezké léto přejeme a hlavně hodně zdraví.  

S úctou Lída a Maruška Harcubovy z Harrachova

nadaČní fond nadanýCh již  15 let  pomáhá potřebným 
Vážení spoluobčané, 
rádi bychom vás při příležitosti 15. výročí založení fondu infor-

movali o  jeho činnosti, která v současné době  již působí  po celé 
republice.  

Vraťme se nejprve do historie. Na počátku všeho byl privatizační 
projekt ing. Štěpánka a jeho partnerů, ve kterém mimo jiné byla 

i klauzule, že když koupí národní podnik Isolit, věnují městu Jab-
lonné po dobu 5 let  vždy 1% z daňového základu. Městská rada 
přijala tento závazek s potěšením a navrhovala, aby tyto peníze byly  
věnovány na sport či  kulturu. Přišel však ing. Štěpánek s návrhem, 
aby se založila Nadace nadaných a tyto prostředky byly použity na 
podporu studentů z Jablonného a spádových obcí,  kteří pocházejí 
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z rodin  finančně slabších. Městská rada po malém váhání nakonec 
tento návrh přijala a 15. července 1995 byla podepsána starostou 
města Jaroslavem Krátkým a ředitelem závodu Isolit-Bravo ing. 
Kvido Štěpánkem  zřizovací  listina nadace. Byl vypracován statut 
nadace s tím, že řídícím orgánem je 6 členná správní rada složená 
ze 3 zástupců Isolitu-Bravo, jimiž jsou v  současnosti ing. Kvido 
Štěpánek, Václav  Vacek a Martin Šlesinger a 3 zástupců města,  
jimiž jsou Miroslav Wágner, Jaroslav Krátký a Eduard Faltus, který 
je zároveň sekretářem fondu a stará se  celých 15 let o jeho bez-
chybný chod. Ku pomoci mu byly sekretářky MěÚ, v  současné 
době to je pí Lenka Kaplanová. Účetnictví vede p. Milan Chaloup-
ka, kontrolní orgán  zastupuje ing. Jiří Bláha.  Předsedou správní 
rady  je vždy jeden rok ředitel Isolitu – Bravo a další rok starosta 
města.  Statut nadace byl několikrát pozměněn, v roce 1998  na 
základě nového  zákona byla nadace přeměněna  na Nadační fond 
nadaných a rozšířil se také statut ve prospěch  humanitárních  a 
obecně  prospěšných záležitostí. 

15. července tohoto roku to bude 15 let, co  Nadační fond na-
daných  přispívá potřebným.  Z  počáteční 5 leté povinnosti ze 
strany Isolitu-Bravo se stala cílevědomá, dobrovolná humanitární  
činnost.  Za toto  uplynulé  období bylo vyplaceno celkem 15,5 
mil. Kč -  z toho studentům 2,22 mil. Kč jako nenávratný  nadační 
příspěvek a 798 tis. Kč  jako bezúročné půjčky, splatné do 5  let po 
ukončení studia.  Celkem získalo tyto prostředky 122  studentů, 
mnozí opakovaně.  Z toho jich bylo z Jablonného 58, z Jamného 
n.O. 6,  z Mistrovic 2, z Verměřovic 8, z Bystrce 11, ze Sobkovic 
2, z Těchonína 5, z Orliček 3, z Mladkova 1, z Letohradu 14, ze 
Žamberka 6 a ostatních 6. V současné době  je nenávratný příspě-
vek vázán na přijetí půjčky.

Celkem 116 rodinám Pardubického kraje, které mají zdravotně 
postižené děti,  většinou imobilní, bylo vyplaceno  celkem 1,38 
mil. Kč na částečnou úhradu nákladů spojenou s činností osob-

ních asistentek, které jsou nepostradatelné pro vzdělání  takových-
to postižených dětí. Mnoha  zdravotně postiženým v rámci  celé 
republiky bylo  finančně pomoženo při nákupu invalidních vozíků 
či jiných nezbytných pomůcek pro jejich život.

Zbývajících 11,1 mil. Kč bylo vyplaceno zejména na huma-
nitární záležitosti, tj. podporu ústavům pro mentálně  a  tělesně  
postižené děti i dospělé, např. Diakoniím  České církve evangelic-
ké, Dětským domovům, Centrům pro zdravotně postižené, dal-
ším Církevním institucím, farním úřadům,  uniím nevidomých 
a neslyšících,   Fondu ohroženým dětí, charitním domovům, sta-
cionářům,  hospicům, Domovu OLGA, společnosti R O S K A a 
mnoha dalším institucím.  

Podstatně menší část z oněch 11,1 mil. Kč je věnována na ve-
řejně prospěšné činnosti  zejména v našem městě.  Fond přispívá  
každoročně základní škole na výměnné pobyty dětí do Hinwilu, 
TJ Jablonné n.O.,. ABK  Bravo,  hasičům,  Rodinnému centru 
Jablíčko, Kamarádům na Jablonského medvídka,  základní umě-
lecké škole, základním školám a mateřským školám v okolních ob-
cích, speciálním školám, gymnáziím a dalším mnoha  institucím 
humanitárního zaměření.  Město nadačnímu fondu  každoročně 
přispívá částkou 50 tis. Kč a nese veškeré náklady spojené s admi-
nistrativou.

Veškeré prostředky nadačního fondu byly vždy do poslední ko-
runy vynaloženy pouze na shora uvedené činnosti, nejsou a nebyly 
z nich financovány  žádné náhrady, mzdy ani jiné požitky pro čle-
ny správní rady. 

Chtěl bych na závěr za všechny členy správní rady poděkovat 
ing. Štěpánkovi, že i v ekonomické krizi těchto let dokázal posky-
tovat  fondu tolik potřebné finanční prostředky. 

Eduard  Faltus 
tajemník fondu

praCovní úraZy
Mezi povinnosti mzdové účetní patří také vyrovnání pracovních 

úrazů po skončení pracovní neschopnosti . Proto bych si dovolila 
zde stručně shrnout jednotlivé kroky, které vedou k následnému 
odškodnění příslušnou úrazovou pojišťovnou a k uspokojení zá-
vazku vůči zaměstnanci.

Hned úvodem bych chtěla podotknout, že každý zaměstnavatel 
by jistě žádné pracovní úrazy rád nezaznamenával, bohužel v praxi 
se s tímto budeme asi i nadále setkávat.

Proto je důležité znát , jak správně postupovat .

Co je vlastně pracovní úraz?
Pracovní úraz je poškození zdraví zaměstnance, ke kterému do-

šlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným pů-
sobením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 
souvislosti s ním /viz.ZP §380 odst.1/.

Je nutné zdůraznit,že pracovní úraz je jen taková událost, o které 
byl sepsán záznam o úrazu nebo který byl  zaznamenán v knize 
úrazů. Údaje v  tomto záznamu je třeba vždy pečlivě a pravdivě 
zaznamenat, neboť se z nich  posuzuje, v  jakém rozsahu má za-
městnanec nárok na odškodnění PÚ. Záznam o úraze sepisuje 
se   zaměstnancem příslušný vedoucí střediska, ve spolupráci se 
zástupcem zaměstnanců pro BOZP. Kopii tohoto záznamu ode-
sílá mzdová účetní příslušné zdravotní pojišťovně a  inspektorátu 
bezpečnosti práce.

Po skončení pracovní neschopnosti /výpočet nemocenských 

dávek a náhrady mzdy je stejný jako u klasické nemoci/dochází 
k následnému vyúčtování.

Pracovník musí donést vyplněný formulář“Hodnocení bolestné-
ho“od příslušného lékaře, který zde vyčíslí celkovou výši bodů za 
bolest a její léčení.Hodnota jednoho bodu=120Kč.Formulář obdr-
ží pracovník v MÚ.Pokud lékař požaduje za vyplnění poplatek, je 
třeba donést do MÚ stvrzenku o zaplacení. 

Odškodňovací komise posoudí míru zavinění PÚ.  Pokud pra-
covník prokazatelně porušil bezpečnostní předpisy, může zaměst-
navatel krátit výši odškodnění až o 66%.

Při odškodňování pracovního úrazu se u nároků, jimž se nahra-
zuje ucházející výdělek, používá průměrný výdělek z předchozího 
kalend.čtvrtletí nebo z předchozího kalend.roku.

Je povinností zaměstnavatele porovnat oba výdělky a použít pro 
zaměstnance ten výhodnější.

Mzdová účetní spočítá celkovou výši ušlého výdělku, odečte  vy-
placenou náhradu mzdy a nemocenské dávky - zde je nutno dolo-
žit potvrzením z OSSZ nebo výpisem z bank.účtu -  a zjistí ztrátu 
na výdělku, ke kterému se připočítá bodové ohodnocení, popř. i 
stvrzenka o zaplacení vystavení potvrzení.Tato celková částka se 
může krátit dle rozhodnutí odškodňovací komise

/viz.výše uvedené/.Mzdová účtárna shromáždí všechny podkla-
dy, vyplní příslušné tiskopisy a následně je odešle do příslušné úra-
zové pojišťovny /naše firma spolupracuje s Českou pojišťovnou/. 
Pojišťovna odvede z hrubé ztráty daň ve výši 15% finančnímu úřa-
du. Pokud je vše v pořádku, splní pojišťovna zhruba do 3 týdnů 
zasláním peněz na bank účet. pracovníka.
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šanCe

slon netanČí sám

pro někoho tip na dovolenou a pro mě 
krásné Zážitky

V Praze, Ve Smečkách č.28  s  NON STOP linkou 222 211 797 
sídlí občanské sdružení Šance, kterému celkem pravidelně přispí-
váme drobnými částkami.

Šance pracuje s deprivovanými dětmi, které se potulují  na ulici 
a skončily by na drogách nebo je už i okusily. Terapií je zde práce 
– možnost vydělat si. V pracovní terapeutické dílně montují propi-
sovačky. Každá taková je zabalena a označena štítkem dítěte, které 
ji smontovalo. Za každou montáž obdrží 2 Kč.

Nemohu za ně ručit, ale jejich činnost  se mi zdá správná, účelná 
a veřejně prospěšná. Nedávno nám poslali balíček propisek a ně-

Taneční partnerky se za ním jen hrnou a on má co nabídnout.
Je libo nejen  doprava, účetnictví, ale i stavební, zámečnické a  
elektroinstalační práce nebo     snad výpočetní technika, nebo do-
konce digitální satelitní komplet???
A co teprve stravování, Gurmán a catering!!! Tam se nestačí otáčet 
a je přímo na roztrhání.
Na prstech jedné ruky bychom mohli spočítat ty, které ho ještě 
neoslovily.
Mají prý před ním úctu… Tak přeci nelamte si už hlavu!
Pro ty nesmělé a ostýchavé  - stačí zavolat
Sloní linka:  724-145-061

Nedávno jsem dostala šanci navštívit s mojí švagrovou známé 
v  Londýně. Bylo to pro mě trošku dilema, zda nechat rodinu 
doma, nebo odmítnout nabídku. 

Jelikož  pobyt vycházel na 4 dny, tak jsem se rozhodla letět. Ma-
ďarská společnost Wizzair nabízí poměrně levné ceny letu a lítá 
každý den na letiště Londýn Luton. Je to určitě menší letiště než to 
pražské a každý se tam hned zorientuje. Což jsem uvítala, protože 
zpět jsem letěla sama.

Londýn mě zaujal hned první den a určitě bylo výhodou, že 
jsme si mohly program naplánovat samy. V trafice jsme si koupily 
Yoster card  za 3 libry – na tuto kartu si dobíjíte kredit a máte na 
ní slevy na dopravu. My jsme si  ji každý den dobily o 3,90 libry, 
to je cena celodenního jízdného na autobusy. A díky tomu jsme  
byly v  kontaktu s  místními lidmi. Chvíli nám trvalo, než jsme 
pochopily složitější autobusový systém a taky, že se jezdí vlevo a že 
i ten autobus přijede z druhé strany. V době dopravní špičky je tu 
docela rušno, dá se říct hlava na hlavě. Ale z patra Double-deckeru  
to bylo zajímavé pozorovat. Téměř nevidíte jiná vozidla než černé 
taxi, červené busy a cyklisty. Z  důvodu nedostatku parkovacích 
míst v centru lidé raději nejezdí svým osobním automobilem.  

Během dvou dnů jsme navštívily zlomek toho nejlákavějšího, 
jako je Trafalgar Square, parlament, Big Ben, British Muzeum, 
Tower Bridge a Tower of London, Wesminsteer Abby, Piccadilly  

Ještě trochu statistiky z naší firmy:
Počet vzniklých pracovních úrazů:
r.2008                             -25
r.2009                             -13
r.2010 /do 20.6./              /-8

Co dodat závěrem? Důsledným dodržováním bezpečnostních 
předpisů, pracovní kázně a používáním ochranných pomůcek  
předcházet riziku jejich vzniku. 

Věra Kalousová
mzdová účtárna

Circus. Přes St James´s park jsme se dostaly k Buckinghamskému 
paláci a dál pokračovaly přes Hyde park – kde jsme nasávaly po-
hodovou atmosféru. Zde se zastavil čas. Lidé si leží v trávě a nebo 
odpočívají v plážových lehátkách, která mohou všichni využívat. 
Na doporučení více návštěvníků  Londýna jsme si zakoupily vstu-
penku na London Eye (velké vyhlídkové kolo). To ale nenaplnilo 
moji představu. Sice jsme měly město jako na dlani, ale za tu cenu 
, dle našeho názoru, to nestálo. Každý rok se vstupné zdražuje a my 
jsme platily už 17,95 liber za 20 min. výhledu na city.

Ale určitě se vyplatilo vydržet v centru do nočních hodin.Osvět-
lené památky vypadaly impozantně. Také jsme si nenechaly ujít 
Royal Observatory Greenwich, místo, kterým prochází nultý po-
ledník.Co se týče občerstvení , chutně a levně  vaří ve   Fish and 
Chips  a čínských  restauracích. Díky našim hostitelům, kteří rádi 
vyjíždí na prodloužené víkendy, jsme se dostaly na jižní pobřeží 
Anglie, konkrétně do Eastbournu a Brightonu.

Co říci na závěr? Londýn je krásné kosmopolitní město, a to mi 
určitě potvrdí spousta lidí, kteří zde trávili nějaký čas.  Mohu jen 
doporučit.

Monika Šulcová
Finanční účtárna

kolik svíček. Napadlo mě :  
Dejme je do skladu k Olině Večeřové, k nim zapečetěnou kra-

bici a kupme si každý, koho výše uvedené vezme za srdce, něco. 
Zaplaťme za to cokoli, co  uznáme za vhodné jako dárek pro Šanci.

Isolit-Bravo tuto částku zdesateronásobí a pošle jim jako dar.
Tak do toho!

Kvido Štěpánek
Ředitel firmy

www.tancicislon.cz

A.Šafářová
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tip na Čtení na práZdniny
Je léto a pravidelně v tomto období se v různých časopisech či 

novinách objevují tipy na knížky na prázdniny, k vodě atd. Rozho-
dl jsem se, že i já jeden tip přidám.

Nejedná se o žádnou „prázdninovou oddychovku“, ale na dru-
hou stranu není to ani kniha, která by byla složitá. Ono to vlastně 
ani není knížka v pravém slova smyslu, jedná se o komiks nebo 

někdo by ji také nazval grafickou no-
velou. 

Kniha se jmenuje Maus a napsal ji 
americký spisovatel Art Spiegelman. 
České vydání vyšlo ve dvou dílech: 
Maus I: Otcova krvavá pouť dějina-
mi (první anglické vydání bylo v roce 
1986) a Maus II: A tady začalo moje 
trápení (druhý díl následoval až v roce 
1991).

Jedná se o dva paralelní příběhy, 
které jsou střídavě vyprávěny - v prv-
ním se popisují  autorovy rozhovory s 

otcem Vladkem, polským Židem, který společně se svou manžel-
kou Anjou přežil Osvětim a po válce emigroval do USA. Druhý 
příběh je záznamem  Vladkova vyprávění z dob před válkou a v 
jejím průběhu.  Na začátku knihy je Vladek mladým obchodní-
kem se slibně se rozvíjejícím textilním podnikem na jihozápadě 
Polska. S rasovou perzekucí se poprvé  setkává v roce 1939, kdy 

jako voják padne do německého zajetí. Po dramatických událos-
tech se mu sice podaří  vrátit se ke své rodině do Sosnovce, ale to je 
již v době, kdy je Polsko rozdělené a celá jeho západní část se stala 
součástí Říše. Situace se přiostřuje: objevují se krádeže židovského 
majetku, později ghetta, selekce a transporty. Až do roku 1944 
Vladek a Anja koncentračnímu táboru unikají a vystřídají něko-
lik úkrytů. Bohužel navzdory snaze uprchnout před Němci jejich 
příběh v závěru prvního dílu končí cestou do Osvětimi ... Tohle je 
velmi stručně převyprávěný první díl - polovina příběhu -  a pokud 
vzbudil vaši zvědavost, nechci prozradit jeho druhý díl.

Zajímavostí knihy je, že v ní nevystupují lidé. Autor přiřadil po-
stavám zvířecí obličej – Polákům prasečí, Židům myší a Němcům 
kočičí a také to, že  není jen tvůrcem textu, ale i celého komiksu.

Art Spiegelman obdržel v  roce 1992 za tento román prestižní 
Pulitzerovu cenu (ocenění za žurnalistiku a 
literaturu).

Pokud kniha vzbudila vaši pozornost a 
přečtete si ji, budu rád, protože si myslím, 
že „za to stojí“.

Michal Hrňa
Sales & Marketing

vZrušujíCí Cestování

kolem ZlatýCh hor

Léto je tady! První paprsky slunce teple zaplály ulicemi. Zelené 
kopce, voňavá vůně mladé trávy a květiny kvetoucí v české zemi, 
kde žiji a pracuji. Léto je krásné. Možná nevíš, kam letos v  létě 
pojedeš, že jo!

Jak je mi známo, mnoho rodin má v plánu camping,  pěší tu-
ristiku, návštěvu starobylého města… někde v blízkosti. Také proč 
cestovat daleko? 

Možná pojedete do Francie. Kromě jedinečné krásy a bohatství 
krajiny si lidé užívají módu, parfémy nebo víno a typickou kuchy-
ni pro západní Evropu. Mnozí lidé milují Paříž - Eiffelovu věž, ka-
tedrálu Notre Dame a další kulturní hodnoty. Existuje mnoho za-
jímavých věcí, které lákají turisty, kteří touží být také jednou zde.

Co si myslíte o Itálii? Toskánsko je nejvíce okouzlující destinací 
nejen v Itálii, ale i v Evropě. Má mnoho krásných, okouzlujících 
a  romantických oblastí.  Nachází se ve střední Itálii se středo-
mořským podnebím,teplým sluncem, malými pláněmi, borovými 
lesy a olivovníky. Má také  pláže s jemným bílým pískem, zlatým 
sluncem. 

To jsou jen dvě z mnoha slavných evropských zemí! A co další 
cesta! Už jste někdy měli někdy v úmyslu cestovat polovinu kolem 
zeměkoule??? Mám skvělý návrh a docela zajímavé pro vás taky!! 
Vietnam!!!

Pohraniční kopec Biskupská kupa ( 888 m n.m. ) na česko–
polské hranici shlíží z výše daleko do Slezské roviny a za pěkného 
počasí skýtá jeho rozhledna výhled na téměř celé Jeseníky.

Rozhledna Biskupská kupa
Výška rozhledny: 19,3 m
Výška ochozu: 17,8 m
Počet schodů:  95

Ale dříve, než dojde na krásné pláže, představím vám hlavní 
město Vietnamu -  HaNoi. HaNoi je město muzeí -  muzeum 
historie, muzeum umění, etnografické muzeum,…Navštívíme trž-
nici Dong Xuang, chrám Ngor Son a vykoupeme se v jezeře Hoan 
Kiem. 

West Lake  je vodní park, zábavné místo v Ha Noi s mnoha ba-
zény a masážními vanami. HaNoi má mnoho slavných kulturních 
památek a hraje také roli v ekonomické oblasti. Je po celá staletí 
kulturním centrem  severu, kde je možné najít a vychutnat si ku-
chyni mnoha jiných zemí, ale hanoiská kuchyně má svůj odlišný 
charakter.

HaNoi je krásné starobylé a slavnostní město a Nha Trang? Nha 
Trang je potápěčské město, 400 km západně od Saigonu. Je to nej-
populárnější městská pláž z celého Vietnamu, dlouhá 6 km. Živo 
je tam nejen přes den, ale i v noci. Pokud toužíte po klidu, zajeďte 
raději do Mui Ne nebo na sever od Nha Trang. 

Prosím, řekněte mi své názory na mé návrhy! Jeďte do Francie, 
Itálie… nebo se  mnou na návštěvu do krásné země Vietnam!! 

Nguyen Bich Lien, D3

Typ>  kamenná konstrukce
Tloušťka zdiva: 0,95 m
Objem zdiva: 280 m3
Nadmořská výška: 890 m n.m.

Biskupská kupa majestátně vévodí 
okolí Zlatých Hor, starého hornic-
kého města.
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‘’musiCie od siebie wymaGać, nawet Gdyby 
inni od was nie wymaGali’’.

Jan Paweł II

V průběhu staletí se svět diametrálně změnil. V době, ve které 
vyrůstá naše generace, již lidské Ego již neznamená Já – občan, ka-
tolík, zaměstnanec, konservativec, ale spíše Já – jednotlivec. Post-
modernismus nám neslibuje pohádkovou budoucnost. Lidé žijí v 
neustálém spěchu. Nemají čas zastavit se a zamyslit. V tomto světě 
není místo pro citlivé povahy. Dnes je důležitější mít, nežli být. 
Upadá model rodiny, víra a morálka jsou odsouvány do pozadí. 
Humanismus již není v módě, mizí úcta k lidskému životu. Potrat, 
euthanasie – to jsou pouze dva extrémní příklady, kromě nich se 
však stačí rozhlédnout kolem sebe, abychom viděli, kolik lidí si 
ničí život pitím alkoholu, kouřením cigaret nebo užíváním drog. 
Z titulních stránek novin se neustále dozvídáme o lidském neštěstí, 
ozbrojených konfliktech a jejich nevinných obětech, útocích jed-
noho státu proti druhému, bezohledné politice, ziscích, penězích, 
obchodování s lidmi – zdálo by se, že to už je dávná minulost, ale 
opak je pravdou – dnes je možné obchodovat se vším, jen když to 
přinese zisk, bez ohledu na to, zda jeho zdrojem jsou lidské orgány 
nebo živí lidé. Cokoliv se dá prodat, je možné i koupit. Hned se 
nabízí otázka: Ve jménu čeho se to děje? Někteří lidé umírají hlady 
a jiní se topí v bohatství.  Někdo někoho udeří, jiný někoho okra-
de a nikdo nic nevidí, každý se otočí zády, přidá do kroku a žádné 
výčitky svědomí si nepřipouští. Svět spěje k záhubě, protože lidská 
srdce jsou stále tvrdší. V dnešní době lze snadno ztratit smysl vlast-
ního jednání, zapomenout, co je opravdu důležité, přehlédnout 
druhého člověka. Zlo a nepoctivé jednání jsou natolik rozšířenými 
jevy, že si jich přestáváme všímat a považujeme je za zcela přiroze-
né.  Přestáváme být citliví k cizímu neštěstí a bezpráví. Lidé pře-
stávají chápat význam skutečného přátelství, obětavosti, solidarity. 
Přední polský filosof Leszek Kołakowski v jednom ze svých článků 
publikovaných v časopise Tygodnik Powszechny napsal: „Jsou v 
nás kořeny zla, které nejsme schopni ze svého našeho života vytrh-
nout, ale je také zárodek dobra, který můžeme zalévat.“ 

Na przestrzeni wieków świat zmieniał się diametralnie. Czasy, w 
których przyszło dorastać naszemu pokoleniu, to czasy Ego określanego 
nie jako Ja– obywatel, katolik, pracownik, konserwatysta, ale jako Ja-  
indywiduum. Ponowoczesność nie maluje nam bajkowych perspektyw. 
Ludzie żyją w ciągłym pędzie. Nie ma mowy o chwili zatrzymania, 
zadumy. Nie ma miejsca na sentymenty. Dziś liczy się mieć, a nie być. 
Upada model rodziny, wiara i moralność odsuwane są na dalszy plan. 
Humanizm wychodzi z mody, zatraca się szacunek dla ludzkiego 
życia. Aborcja, eutanazja to tylko skrajne przykłady, bo przecież 
wystarczy rozejrzeć się dokoła, ilu ludzi marnuje swoje życie pijąc 
alkohol, paląc papierosy, czy biorąc narkotyki. Z pierwszych stron 

Zlaté Hory – dolovat zlato se zde začalo již v 13. století, později 
těžba upadla. Po 2. světové válce se těžba obnovila, podnik RD Je-
seník zde těží hlavně barevné kovy. Ve městě je brusírna mramoru, 
kterou jsme si prohlédli a kde se mi moc líbilo.
Poté jsme se vydali na Biskupskou kupu. K rozhledně se dosta-
neme po žlutě značené stezce . Odtud jsme pokračovali stále po 
žluté, až jsme došli na Petrovy boudy, které jsou nově vznikajícím 
turistickým a lyžařským střediskem.

U Zlatých Hor mě zaujala také historie. Poutní místo -  kostel Pan-
ny Marie -  byl totiž 24. listopadu 1973 odstřelen Lidovými mili-
cemi a srovnán se zemí. V červnu 1992 byla zahájena stavba nové-

ho poutního místa 
které bylo v r. 1995 
slavnostně otevře-
no a vysvěceno olo-
mouckým arcibis-
kupem. Každý rok 
se tam  rádi vrací-
me, je tam klid a 
pohoda.

Poutní místo kostel Panny Marie

Arnošt Macháček 
Montáž D3

gazet bez ustanku krzyczą do nas nieszczęścia ludzkości, wojny i ich 
niewinne ofiary, państwo napada na państwo, bezwzględna polityka, 
zyski, pieniądze, handel ludźmi - wydawałoby się, że to zamierzchła 
przeszłość, tymczasem dziś można handlować wszystkim, byle dobrze 
zarobić i nie ważne, czy są to ludzkie organy ciała czy żywi ludzie. 
Cokolwiek da się sprzedać jest sprzedawane. Od razu nasuwa się 
pytanie w imię czego tak się dzieje? Ludzie umierają z głodu, a obok 
ktoś inny pławi się w luksusie. Ktoś kogoś popycha, ktoś kogoś okrada 
i nikt nic nie widzi, każdy odwraca głowę, przyśpiesza kroku, chowa 
wyrzuty sumienia do kieszeni. Świat się zatraca, bo ludzkie serca stają 
się coraz bardziej twarde. W dzisiejszych czasach łatwo zgubić sens, 
zapomnieć, co jest naprawdę ważne, nie zauważyć drugiego człowieka. 
Zło i nieuczciwe zachowania stają się tak powszechne, że przestajemy 
zwracać na nie uwagę, uznając za coś naturalnego. Ogarnia nas 
znieczulenie na cudzą krzywdę. Ludzie zatracają znaczenie pojęcia 
przyjaźń, poświęcenie, solidarność. Wybitny polski filozof Leszek 
Kołakowski w jednym ze swoich artykułów opublikowanych w 
‘’Tygodniku powszechnym’’ napisał ‘’Jest w nas korzeń zła i nie mamy 
siły, by go z naszego bytu wyrwać, ale jest też nasienie dobra, które 
użyźniać możemy’’

Ve svém článku se zamýšlím nad tím, co máme dělat, abychom 
ve světě, ve kterém žijeme, žili jako slušní lidé, hodní následování. 
Kladu si však otázku, zda takoví lidé na světě ještě vůbec existují. 
Je vůbec možné, že někdo takový mezi námi žije? Je možné, aby 
přežil?  Myslím, že možné to je. Myslím a věřím tomu, že přes to 
všechno dobří lidé mezi námi jsou, jen si jich asi nedokážeme ve 
správné chvíli všimnout. Možná je v každodenním shonu jedno-
duše přehlížíme.

Pisząc ten artykuł zastanawiałam się, co zatem należy  zrobić by 
być szlachetnym, godnym przykładu człowiekiem we współczesnym 
świecie, w którym żyjemy? Czy taki człowiek w ogóle istnieje? Czy 
jest możliwe by ktoś taki żył wśród nas? Czy ma szansę na egzystencję? 
Myślę, że tak. Myślę, wierzę w to, że pomimo wszystko, żyją wśród 
nas ludzie dobrzy, tylko być może my nie zawsze patrzymy na nich w 
odpowiednim momencie. Być może w codziennym biegu po prostu ich 
nie zauważamy. 

Opravdovou etickou výzvou v naší realitě je žít a neztrácet 
schopnost chápat lidské utrpení, bolest, neštěstí, bez kterého by-
chom si často nedokázali uvědomit závažnost dané životní situace. 
Slušný člověk nesmí podléhat náhlému pokušení, bez ohledu na 
měnící se podmínky musí dodržovat své zásady a snažit se vcítit do 
prožitků druhých lidí. Musí být vůči nim tolerantní, bez ohledu 
na jejich vyznání, barvu pleti nebo rozdílné názory. Musí vědět, 
jak se chovat, aby jiným nezpůsobil příkoří, i kdyby se od něho 
všemožně lišili.

Prawdziwym etycznym wyzwaniem, w naszych realiach jest żyć 
i nie zatracić zdolność do zrozumienia ludzkiego cierpienia, bólu, 
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nieszczęścia, które okazuje się niezbędne do uświadomienia sobie 
często trudnych życiowych sytuacji. Czcigodny człowiek nie może 
ulegać nagłym pokusom, pomimo zmieniających się sytuacji, winien 
być wierny swoim zasadom i mieć w sobie dużo empatii. Powinien 
ponadto wykazywać się duża tolerancją wobec innych ludzi, 
niezależnie od ich wyznania, koloru skóry czy poglądów. Powinien 
wiedzieć jak się zachować, by nie sprawić przykrości innym, choćby 
różnili się od niego w wieloraki sposób.   

Žijeme mezi lidmi, ale každý z nás se vyznačuje vlastní osobní 
kulturou, která nám nezřídka pomáhá v životě. Jedním z nejdů-
ležitějších projevů osobní kultury je podle mého názoru úcta ke 
druhému člověku. Člověk už tím, že existuje, že je člověkem, si 
zaslouží úctu.  Úcta, to je základ, vypovídající o hodnotě druhého 
člověka. Jak důležitá je úcta k jiným lidem i k sobě samému, o tom 
snad nemusím nikoho přesvědčovat. Úcta, kterou nám projevují 
jiní, je nám potřebná k životu, jako vzduch a voda. Odvážím se 
dokonce tvrdit, že v podstatě všechno, co děláme, děláme proto, 
abychom si zasloužili úctu nebo uznání v očích někoho jiného. Ne-
smíme zapomínat, že potřeba úcty a uznání se stejnou měrou týká 
lidí starších, dospělých, mládeže i dětí – týká se nás všech, protože 
bychom těžko mohli projevovat někomu úctu, kdybychom si ne-
vážili sami sebe. S politováním však zjišťuji, že se lidé k sobě stále 
častěji chovají hrubě, vulgárně a drze. Bezmyšlenkovitě se účastní-
me „krysího závodu“, nekonečné honby za penězi a kariérou. Měli 
bychom se zastavit a zamyslet se, co je pro nás opravdu důležité, 
jaké jednání je etické. Zaposlouchat se do hlasu vlastního svědomí 
a žít v souladu s ním. V životě se snažme být upřímní, abychom si 
udrželi přátelské vztahy s jinými lidmi a vzbudili jejich sympatie.

Żyjemy wśród ludzi, ale każdy z nas posiada własna kulturę osobi-
sta, która niejednokrotnie pomaga nam w życiu. Jednym z najważ-
niejszych przejawów kultury osobistej według mnie jest szacunek do 
drugiego człowieka. Człowiek z samego faktu istnienia, że jest czło-
wiekiem zasługuje na szacunek. Szacunek to postawa mówiąca o 
wartości drugiego człowieka. Jak ważny jest szacunek do innych i do 
siebie samego nie muszę chyba nikogo przekonywać. Szacunek, którym 
obdarzają nas inni, jest nam potrzebny do życia jak powietrze i woda. 
Zaryzykowałabym twierdzenie, że w zasadzie wszystko, co robimy, 
robimy po to, aby pozyskać szacunek lub uznanie w czyichś oczach. 
Warto pamiętać, że potrzeba szacunku i uznania dotyczy w takiej 
samej mierze ludzi starszych, dorosłych, młodzież,  dzieci- dotyczy nas 
wszystkich, bo trudno jest człowiekowi obdarzać kogoś szacunkiem, 
kiedy sam siebie nie szanuje. Z przykrością jednak muszę stwierdzić, 
że coraz częściej zachowania ludzi wobec siebie są chamskie, wulgarne 
i bezczelne. Bezmyślnie bierzemy udział w  „wyścigu szczurów”. Po-
winniśmy się zatrzymać i zastanowić co jest dla nas naprawdę ważne, 
jakie postępowanie jest etyczne. Wsłuchać się w głos własnego sumienia 
i żyć zgodnie z nim. W życiu starajmy się być uprzejmi, a to z pew-
nością pomoże nam zachować pozytywne kontakty z innymi ludźmi i 
wzbudzić w nich sympatie. 

Stále častěji slyšíme o krizi autorit. Jedním z příznaků tohoto 
jevu je právě chybějící úcta ke komukoliv a čemukoliv. Zatímco 
dříve každý věděl, co se sluší a co ne, protože ho to naučili rodiče, 
dnes se stále častěji stává, že lidé o pravidlech slušného chování 
nemají ani ponětí. Často můžeme být svědky pohrdání, výsměchu, 
příčinou žertů, pohrdání staršími nebo handicapovanými lidmi. 
Klademe si otázku: Proč? Možná proto, že někteří z nás necítí úctu 
ani sami k sobě, protože – jak jsem již uvedla výše – k tomu, aby-
chom si vážili jiných a všeho, co nás obklopuje, si musíme nejprve 
vážit sami sebe!  Svět totiž začíná v nás samotných. Chcete-li, aby 
vás jiní respektovali, projevujte respekt a úctu také vůči nim!

Coraz częściej słyszymy o  kryzysie autorytetów. Jednym z przejawów 
tego zjawiska jest właśnie brak szacunku dla kogokolwiek czy 
czegokolwiek. O ile dawniej oczywistą rzeczą było co wypada, a co 

nie i wszyscy wynosiliśmy tę wiedzę z domu, o tyle teraz coraz częściej 
większość z nas nie ma o tym pojęcia. Często możemy być świadkami 
pogardy, śmiechu, powód do żartów, lekceważenia ludzi starszych 
czy niepełnosprawnych. Nasuwa się pytanie dlaczego tak jest? Może 
dlatego, że niektórzy z nas nie mają szacunku nawet do samych siebie, 
bo przecież taka jak już wspomniałam wcześniej, żeby szanować 
innych i wszystko co nas otacza powinniśmy najpierw zacząć od siebie! 
Świat zaczyna się bowiem od nas samych. Chcesz być szanowany, to 
szanuj innych!

Pravidla slušného chování je nutné dodržovat vždy, všude a vůči 
každému. Důležitým aspektem je také drobné slovo: prosím, pro-
miňte, děkuji, zdravím. Tato slova která vyjadřují velmi důležité 
aspekty kultury. Slušnost druhých lidí nás potěší. Mně vždy vadí 
lhostejnost, hrubé chování, nezdvořilost nebo neuctivost. Stačilo 
by přece jen malé gesto, úsměv, slovo, které nic nestojí, ale tolik 
znamená.

Kultura osobista obowiązuje zawsze, wszędzie i wobec każdego. 
Ważnym aspektem jest również dobre słowo: proszę, przepraszam, 
dziękuje, pozdrawiam. Słowa, które wyrażają bardzo ważne aspekty 
kultury. Grzeczność ludzi sprawia nam przyjemność. Mi bynajmniej 
przeszkadza obojętność, chamstwo, nieuprzejmość i brak szacunku, a 
wystarczyłby mały gest, uśmiech, słowo, to nic nie kosztuje, a znaczy 
wiele.

Nikdo z nás není ideální, ale osobní kultury nás nikdo zbavit 
nemůže. Je projevem existence každého člověka, jeho vizitkou. 
Slušné vychování a dobré způsoby tvoří základ savoir vivre a ne-
znamená méně ani více, než náklonnost k jiným lidem, laskavost, 
toleranci a ovládání vlastních emocí. Tyto vlastnosti v nás musí 
být pevně zakořeněny, vštěpovány od dětství. Jestliže nám osud 
neumožnil získat dobré vychování ve vlastní rodině, nic ještě není 
ztraceno, vše se dá dohonit. Už samotná snaha o bezúhonnost si 
zaslouží pochvalu. Právě dobré vychování z nás činí kulturní lidi, 
vzbuzující sympatie a úctu. Podstatou dobrého vychování je jednat 
s jinými lidmi kulturně. Musíme sami na sobě pracovat, abychom 
splnili nároky, které na nás klade budoucnost. Musíme na sobě 
pracovat pro nás samotné, abychom našli cíl a hodnotu vlastního 
života. Nesmíme být sobečtí, musíme se snažit žít tak, abychom 
zdokonalovali svá srdce, protože láska rodí lásku. Stačí žít podle 
zásady „neškodit“, čili jednat tak, abychom jiným neubližovali, 
abychom nebyli vůči jiným nespravedliví, abychom se vzájemně 
respektovali, jednali slušně a poctivě a stejným způsobem plnili 
své povinnosti.

Nikt z nas nie jest ideałem, ale kultury osobistej nikt nie może nas 
pozbawić. Jest ona faktem istnienia naszej osoby, naszą wizytówka. 
Dobre maniery, dobre wychowanie, poprawne zachowanie, wszystko 
to esencja savoir vivre i nie znaczy ni mniej ni więcej jak życzliwość 
dla ludzi, uprzejmość, tolerancja, opanowanie emocji, te nienaganne 
formy powinny być naszymi nawykami zakorzenionymi i wpajanymi 
od dzieciństwa. Jeśli jednak los sprawił, że nie wynieśliśmy dobrego 
wychowania z naszego rodzinnego domu. Nic straconego, można to 
nadrobić. Sama chęć bycia nienagannym jest już godna pochwały. 
To dobre wychowanie czyni z nas kulturalnych ludzi, budzących 
sympatię i szacunek. Istota dobrego wychowania tkwi w tym, aby 
obcować z ludźmi w sposób kulturalny. Musimy pracować nad sobą, 
by podołać zadaniom, jakie stawia przed nami przyszłość. Musimy 
pracować nad sobą dla nas samych, by znaleźć cel i wartość życia. 
Nie możemy być egoistami, musimy starać się tak żyć, by ulepszać 
nasze serca, bo  przecież miłość rodzi miłość. Wystarczy życie zgodne 
z zasadą „nie szkodzić”, czyli działać tak, żeby nie krzywdzić innych 
ludzi. Szanować się nawzajem oraz rzetelnie i uczciwie postępować w 
życiu i w taki sam sposób spełniać swoje obowiązki. 

Mariola Kraj
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fotbal – stojí Za to věnovat se tomuto sportu? 
Piłka nożna – czy warto uPrawiać tę dyscyPlinę sPortu?

V životě často slyšíme hesla: „sportem ke zdraví“, „ve zdravém 
těle zdravý duch“ atp. Velmi mnoho lidí v naší společnosti pěstuje 
různé sportovní disciplíny. Někteří provozují aerobik, jiní jezdí na 
kole, běhají, plavou, chodí do posilovny, ale většina dává před-
nost kolektivním sportům. Jednou z těchto disciplín – hovoříme 
zde o kolektivních hrách – je fotbal. Já sám jsem si tento sport 
před několika lety zamiloval a dodnes se mu aktivně věnuji. Fot-
bal přináší mnoho štěstí a radosti, jeho provozováním rozvíjíme 
řadu důležitých schopností, které pak využijeme i v každodenním 
životě. Chtěl bych se dnes u této disciplíny na chvíli pozastavit a 
uvést několik argumentů, které potvrzují, že si fotbal lze oblíbit, že 
je možné věnovat se mu aktivně, nebo se alespoň stát fotbalovým 
fanouškem. 

W naszym życiu wielokrotnie słyszymy powiedzenie: „sport to 
zdrowie”, „w zdrowym ciele zdrowy duch”, itp. Bardzo duża liczba 
naszego społeczeństwa uprawia różnego rodzaju dyscypliny sportowe. 
Jedni uprawiają aerobik, drudzy jeżdżą na rowerze, biegają, 
pływają, chodzą na siłownie, ale większość jest miłośnikami sportów 
drużynowych. Jedną z tego rodzaju dyscyplin – mowa tu o grach 
zespołowych - jest piłka nożna. Ja sam kilka lat temu zakochałem się 
w tym sporcie i uprawiam go aktywnie do dziś. Piłka nożna daje wiele 
szczęścia, radości, uprawiając ten sport nabywamy wiele ważnych 
wartości, które przydają nam sie w życiu codziennym. Chciałbym się 
dzisiaj zatrzymać na chwilę przy tej dyscyplinie i przedstawić kilka 
argumentów, które przepowiadają za tym, iż piłkę nożną można 
pokochać, można ją uprawiać, bądź przynajmniej zostać piłkarskim 
kibicem.

Můj fotbalový příběh začal, když mi bylo 13 let. Samozřejmě 
už dříve jsem ho hrál na dvorku nebo ve škole, ale potom mě ro-
diče zapsali do mládežnického klubu MLKS Sudety Międzylesie. 
Začal jsem chodit na tréninky, jezdit na ligové zápasy, poznal jsem 
spoustu nových kamarádů, naučil se radovat z vítězství a přijímat 
porážky.

Moja przygoda z piłką rozpoczęła się gdy miałem 13 lat – oczywiście 
wcześniej kopałem na podwórku, w szkole – ale potem rodzice zapisali 
mnie do młodzieżowego klubu MLKS Sudety Międzylesie. Zacząłem 
chodzić na treningi, jeździć na mecze ligowe, poznałem wielu nowych 
kolegów oraz nauczyłem się radować ze zwycięstw i przyjmować do 
siebie porażki.

Radost z vítězství a schopnost smířit se s porážkou“ – to jsou 
důležité vlastnosti, které právě sport pomáhá rozvíjet a které by 
měly být vlastní každému člověku.  Je mnoho lidí, kteří se neumějí 
radovat ze svých úspěchů a mnoho těch, 
kteří nejsou schopni vyrovnat se s vlast-
ní porážkou, což bychom měli dokázat 
všichni, protože život nepřenáší jen vítěz-
ství – objevují se i prohry. Ve fotbalu se 
můžeme radovat z gólu, z dobře provede-
né akce, z vyhraného zápasu. Naše radost 
je větší, když se spolu s námi radují i jiní 
lidé – spoluhráči, fanoušci. V okamžiku 
porážky nemá smysl vzdávat se, na tento 
neúspěch rychle zapomeneme, protože je 
před námi další týden náročného trénin-
ku a další zápas, který musíme vyhrát.

„Radość ze zwycięstwa oraz umiejętność 
pogodzenia się z porażką” – bardzo 
ważne cechy, które kształtuje w nas sport, 
a które powinien posiadać każdy zwykły 
śmiertelnik. Jest wielu ludzi, którzy nie 

potrafią okazywać radości w chwili sukcesu oraz wielu takich, którzy 
nie potrafią pogodzić się z życiowymi porażkami, a powinniśmy 
wszyscy posiąść taką wartość, bo w życiu nie ma samych wzlotów – 
zdarzają się też przecież upadki. W piłce nożnej można cieszyć się ze 
zdobytego gola, z udanej akcji, z wygranego meczu, radość ta jest o tyle 
większa, że cieszą się z Tobą inni – koledzy z drużyny i kibice. W chwili 
porażki nie można się poddać, nie myśli się wtedy o niepowodzeniu, 
zapomina się o tym, bo przecież przed nami jest wtedy kolejny tydzień 
ciężkich treningów i kolejny mecz, który trzeba wygrać.

Jeden moudrý člověk kdysi řekl: „Hlavu vzhůru! Jedním prohra-
ným zápasem život nekončí. Ještě mnohokrát prohrajeme a nejed-
nou zvítězíme, právě v tom spočívá kouzlo sportu. Za týden nás 
čeká další zápas, na kterém vše napravíme.“

Ktoś kiedyś bardzo mądrze powiedział: „głowy do góry, życie nie 
kończy się na jednym przegranym meczu. Jeszcze nie raz przegramy i 
nie raz wygramy, bo takie są uroki sportu. Za tydzień kolejny mecz, w 
którym będzie lepiej”.

Zmínil jsem se také o dalším argumentu hovořícím ve prospěch 
sportu: o nových známostech, které při jeho provozování můžeme 
navázat. Fotbalový tým není jen skupina lidí, kteří společně trénují 
a jednou za týden se setkají na ligovém zápase, jsou to především 
opravdoví přátelé, a to nejen na hřišti, ale i mimo ně. Fotbalový 
tým tvoří lidé, kteří se také scházejí u kávy, pomáhají si navzájem 
a jeden pro druhého udělají maximum, protože je spojuje jedna 
velká záliba – fotbal! 

Wspomniałem wcześniej też o nowych znajomościach i  tu kolejny 
argument mówiący o tym co daje nam sport. „Prawdziwa przyjaźń” 
– bo zespół piłkarski to nie tylko grupa ludzi, która razem trenuje i 
spotyka się raz w tygodniu na ligowym meczu, to przede wszystkim 
przyjaciele, nie tylko na boisku, ale także poza nim. Drużyna to ludzie, 
którzy spotykają się na kawie, którzy pomagają sobie nawzajem, to 
osoby które zrobią dla Ciebie wszystko, bo łączy Was jedna miłość – 
piłka nożna!

Provozováním této sportovní disciplíny navíc zlepšujeme svou 
fyzickou kondici, tréninky a zápasy nás učí myslet, spolupracovat 
s jinými, učí nás, jak se chovat v kolektivu, jak si poradit s bolestí 
– vždyť fotbalový zápas znamená i velkou fyzickou zátěž, kterou 
ten, kdo sedí na tribuně nebo před televizní obrazovkou, nemá 
příležitost pocítit.

Dodatkowo uprawiając ten sport nabywamy fizycznej aktywności 
– treningi i mecze uczą nas myślenia, współpracowania z innymi, 
zachowania w grupie, radzenia sobie z bólem – bo przecież taki 
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mecz to bardzo duży wysiłek, którego nie odczuje ten kto siedzi na 
trybunach bądź przed telewizorem.

Fotbal je také vhodný způsob pro trávení volného času. Místo 
abyste seděli u počítače nebo sledovali film v televizi a přitom si 
kazili oči a křivili páteř, můžete jít na hřiště a zakopat si s míčem. 
I když mnozí varují, že při fotbalu dochází k poraněním a úrazům, 
já přesto tvrdím, že stojí za to se tomuto sportu věnovat. Radě-
ji budu mít odřené koleno, pár modřin nebo natažený sval, než 
abych v mladém věku zemřel na infarkt způsobený nedostatkem 
pohybu a nezdravou výživou. Ale především dělám to, co mám rád 
a co mi umožňuje žít naplno bez ohledu na drobná zranění, která 
se mi při tomto sportu občas přihodí.

Piłka nożna to także zagospodarowanie własnego czasu. Zamiast 
siedzieć przed komputerem bądź oglądać film w telewizji, a tym 
samym psuć sobie wzrok i krzywić kręgosłup, zawsze można pójść na 
boisko pokopać w piłkę. I chociaż wielu ludzi twierdzi, że piłkarze są 
narażeni na kontuzje, na różnego rodzaju urazy to ja i tak stwierdzam, 
że warto! Ja na przykład wolę mieć stłuczone kolano, parę sińców, 
naciągnięty mięsień, aniżeli miałbym w młodym wieku skończyć 
swój żywot na zawał serca z powodu braku ruchu i niezdrowego 
odżywiania się. A przede wszystkim robię to co kocham i dzięki temu 
czuję się w życiu spełniony nawet za cenę wielkiego niekiedy bólu!

Jacek Zarówny

pobřeží baltského moře 
wybrzeże bałtyku

Milí čtenáři Občasníku, konečně nadešel dlouho očekávaný čas 
prázdnin a letních dovolených. Využiji příležitosti, kterou mi dává 
náš časopis, a udělám krátkou reklamu polskému pobřeží Baltské-
ho moře, které je vynikajícím místem k letnímu odpočinku. Dob-
ře si uvědomuji, že mnohem větší popularitě se dnes těší letoviska 
v Chorvatsku, Itálii nebo Řecku a že Baltské moře může jen stěží 
konkurovat nabídce jaderského pobřeží. Přesto však doufám, že 
představením možností, které skýtá polské pobřeží, se mi podaří 
alespoň některé z vás přesvědčit, aby si za místo své letní dovolené 
zvolili právě pobřeží Baltu. 

Drodzy czytelnicy „Obcasniku”, w końcu nadszedł długo oczekiwany 
czas wakacji i letnich urlopów. Korzystając z tego, że mam możliwość 
wypowiedzenia się na łamach naszego pisma, chciałbym  króciutko 
zareklamować miejsce wypoczynku jakim jest polskie morze, które z 
pewnością jest cudownym miejscem na spędzenie letniego urlopu. Pisząc 
to jestem świadomy, że w obecnej chwili największą popularnością 
cieszą się wczasy w Chorwacji, Włoszech czy Grecji, i że ciężko jest 
Bałtykowi konkurować z ofertami chociażby znad Adriatyku. Mam 
nadzieję że przybliżając nieco ofertę polskiego wybrzeża uda mi się 
przekonać kilku z was na wybranie Bałtyku jako miejsca letniego 
wypoczynku. 

Ve prospěch dovolené u polského moře hovoří už sama vzdále-
nost: pobřežní město Gdaňsk je od Jablonného nad Orlicí vzdále-
no 589 km, tedy kolem 8,5 hodiny jízdy autem. A kdyby někdo 
chtěl využít rychlejší leteckou dopravu, nezaplatí za letenky z Wro-
cławi více než 315,52 zł (přibližně 2000 Kč).

Za urlopem nad polskim morzem przemawia chociażby odległość: 
do Gdańska z Jablonnego nad Orlici jest 589 km, to ok. 8,5 godziny 
jazdy samochodem. Jeżeli ktoś chciałby wybrać szybszy transport 
lotniczy, to cena biletu z Wrocławia nie przekroczy 315.52 zł  (ok. 
2000 Kc).

Baltské moře kromě slunných písčitých pláží nabízí ještě jednu 
důležitou věc, kterou v horách nebo u jezera nedostanete. Jedná 
se o jód, jež má velmi příznivý účinek na naše zdraví. Díky tomu-
to prvku, obsaženému např. v mořských rybách, můžete předejít 
mnoha chorobám, zejména onemocněním štítné žlázy. Chcete-li 
být zdraví a silní, měli byste nejméně deset až dvacet dní v roce 
trávit u moře, proto máte-li k tomu nyní příležitost, neváhejte a 
využijte ji!

Bałtyk, poza słonecznymi kąpielami, oferuje bardzo ważną rzecz, 
której nie dostaniecie w górach czy nad jeziorem. Mowa o jodzie, 
który ma bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Dzięki temu 
pierwiastkowi, który znajduje się np. w rybach morskich można 
uniknąć wielu chorób jak chociażby wole tarczycy. 

Pokud se rozhodnete strávit část prázdnin na baltském pobřeží, 
bude vás čekat hned několik atrakcí v  jediném balíčku. Co tím 
mám na mysli? Kdo má rád vodu, může se koupat v moři a opa-
lovat na písčitých plážích, milovníci odpočinku v lesním prostředí 
zajisté uvítají blízkost lesa a kdo rád chodí po horách, může se vy-
dat na výlet po přímořských dunách a útesech. Takovou nabídku, 
zahrnující moře, lesy i hory, poskytuje například Jastrzębia Góra. 

Jeśli chcemy być zdrowi i silni to powinniśmy przynajmniej 
kilkanaście dni w roku spędzać nad morzem, dlatego jeśli 
macie teraz okazję spędzić wakacje nad morzem to do dzieła! 
Co więcej jeśli zdecydujecie się na wakacje nad brzegiem Bałtyku 
to możecie stwierdzić, że macie wszystko zapewnione w pakiecie. 
Jak to rozumieć? Jeśli lubimy wodę to mamy możliwość kąpieli w 
morzu, wylegiwanie się na piasku zapewniają nadmorskie plaże, 
dla amatorów odpoczynku w lesie gwarancją udanego wypoczynku 
będzie bliskość lasu nad morzem, a jeśli chodzi o wspinaczki górskie to 
zastąpić je mogą wspinaczki na wydmy lub nadmorskie skarpy. Taki 
metaforyczny pakiecik morza, lasów i gór gwarantuje np. Jastrzębia 
Góra.

Příznivci vodních sportů, včetně windsurfingu a kiteboardingu, 
si pro svou letní dovolenou vybírají nejčastěji poloostrov Hel, kde 
panují ideální podmínky k provozování těchto sportů. Protože po-
pularita windsurfingu neustále stoupá, vzniká na polském pobřeží 
stále větší množství velkých a dokonale vybavených windsurfingo-
vých center. 

Wielbiciele sportów wodnych, w tym windsurfingu i kiteboardingu 
zazwyczaj na miejsce swojego letniego wypoczynku wybierają Półwysep 
Helski, gdzie panują idealne warunki do uprawiania tych sportów. 
Ponieważ windsurfing staje się coraz bardziej popularny, na polskim 
wybrzeżu powstaje coraz więcej dużych oraz doskonale wyposażonych 
ośrodków windsurfingowych.

Vidíte, že důvodů, proč strávit letní dovolenou právě u polské-
ho moře, je mnoho a najít jich lze ještě více.  Baltské moře může 
nabídnout hodně. Díky chvílím stráveným na mořském pobřeží 
se budete cítit lépe a zážitky z tohoto pobytu vám zpříjemní celý 
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následující rok – do další dovolené u moře.
Jak widać powodów, które mogą przekonać do wyboru spędzenia 

swojego urlopu nad polskim morzem jest wiele, a znaleźć ich można 
jeszcze więcej. Bałtyk ma wiele do zaoferowania. Dzięki chwilom 

spędzonym nad brzegiem morza poczujemy się lepiej, a nasze wrażenia 
pozwolą nam funkcjonować przez kolejny rok - do następnych wakacji 
nad morzem.

po Zelené ZnaČCe na vrChol klepý 
(trójmorski wierCh)
zielonym szlakiem Jodłów- Horni morava

V dnešní uspěchané 
době je pro nás každá 
volná chvíle vzácná. 
Proto přemýšlíme, jak 
tento čas mezi prací, 
školou, domácností a 
dalšími povinnostmi 
nejlépe využít. Nápa-
dů, jak ho strávit, je 
hodně a každý z nás si 
vybere ten, který mu nejlépe vyhovuje. Patří k nim i pobyt na 
čerstvém vzduchu a kontakt s přírodou, která je v našem okolí 
velmi krásná. Všem milovníkům horských výletů bych proto chtě-
la doporučit jedno zajímavé místo, které jsem nedávno navštívila 
během nedělního výletu. 

W dzisiejszych zabieganych czasach każda 
wolna chwila jest dla nas jak bezcenny 
skarb.  Szukamy więc  pomysłu, jak najlepiej 
wykorzystać moment między pracą, szkołą, 
domem, pożerającymi czas obowiązkami. 
Pomysłów na chwilę dla siebie jest mnóstwo 
i każdy z nas wybiera najkorzystniejszy dla 
siebie. Jednym z takich jest bez wątpienia 
przebywanie na świeżym powietrzu i obcowanie 
z naturą, która w naszych okolicach szczególnie 
zachwyca swym pięknem. Chciałabym polecić 
wszystkim amatorom górskiej wspinaczki pewne 
miejsce, które niedawno okazało się być dla 
mnie wspaniałym wariantem spędzenia wolnej 
niedzieli. 

Vrchol, který chci představit, je součástí 
masivu Králického Sněžníku a nachází se v 
nadmořské výšce 1145 m. Ne bez důvodu ho 
polský propagátor turistiky dr. Mieczysław Orłowicz v roce 1946 
nazval Trójmorski Wierch. Jedná se totiž o jediné místo v Polsku, 
ze kterého odtéká voda do tří moří: Baltského, Černého a Sever-
ního. O tomto výjimečném místě, které v Polsku zatím nebylo 
příliš známé a jen zřídka ho navštěvovali turisté, se dnes mluví 
stále častěji. Je to nepochybně zásluha nové rozhledny, která zde 
byla 8. května zprovozněna. Její 25 pět metrů vysokou konstrukci 
zahlédnete při dobré viditelnosti i z poměrně vzdálené Bystrzyce 
Kłodzké. Na první pohled obtížná trasa k rozhledně je vybavena 
informačními tabulemi, které usnadňují výstup na vrchol hory. 
Cesta není komplikovaná ani příliš strmá, proto ji mohou absolvo-
vat i méně zdatní turisté. Nejsnadnější trasa vede z vesnice Jodłów 
k turistickému hraničnímu přechodu Jodłów - Horní Morava a 
odtud po zelené značce podél hranice. Do určitého místa trasy lze 
dokonce dojet autem. Následný pěší výstup na vrchol pak netrvá 
déle než hodinu. Výlet na horu Klepý (polsky Trójmorski Wierch) 
je proto vynikajícím tipem pro volný čas, a to nejen pro nás dospě-
lé, ale i pro naše děti, které nerady chodí delší dobu do kopce. Po-
hled z rozhledny je nezapomenutelným zážitkem i za nepříznivého 

počasí. Při dobré viditelnosti odtud zahlédneme i značně vzdálená 
města na polské i české straně hranice. Lidé, kteří pečují o les, 
i samotní turisté se postarali o to, aby trasa k rozhledně byla čistá a 
upravená. Procházka lesem je proto velmi příjemná, uklidňující a 
dává příležitost k odpočinku.

Szczyt, o którym mówię znajduje się w Masywie Śnieżnika 
na wysokości 1145 m n.p.m. Nie bez powodów w 1946 roku dr 
Mieczysław Orłowicz określił szczyt ten jako Trój morski Wierch. Jest 
to bowiem jedyne miejsce w Polsce, gdzie zbiegają się zlewiska trzech 
mórz: Bałtyckiego, Czarnego i Północnego. O tym szczególnym miejscu 
w kraju dotąd mało znanym i rzadko wybieranym przez turystów 
obecnie mówi się coraz częściej. Jest tak bez wątpienia za sprawą 
nowej atrakcji, która 8 maja zagościła na szczycie Trójmorskiego 
Wierchu. Wieżę widokową o wysokości 25 metrów można w 
bezchmurny dzień dostrzec nawet z nieco odległej Bystrzycy Kłodzkiej. 
Tylko pozornie trudny szlak prowadzący do wieży wyposażony jest 
w tablice informacyjne, co ułatwia nam dotarcie na sam szczyt. 

Droga nie jest skomplikowana, wejście na 
szczyt nie jest również zbyt strome, co powoli 
podziwiać widoki nawet najmniej wprawionym 
podróżnikom. Najłatwiej dostać się na to 
ciekawe miejsce podchodząc od strony Jodłowa 
do turystycznego przejścia Jodłów- Horni 
Morava, a potem zielonym szlakiem wzdłuż 
granicy. Do pewnego momentu drogi można 
dojechać nawet samochodem, a stamtąd spokojne 
dotarcie na szczyt nie zajmie nam więcej niż 
godzinę czasu. Wycieczka na Trójmorski Wierch 
jest więc doskonałym pomysłem na spędzenie 
wolnego czasu nie tylko dla nas, ale także dla 
naszych pociech, które niechętnie wybierają 
się na dłuższe wyprawy stromymi trasami. 
Widok wywiera duże wrażenie nawet przy 
niezbyt korzystnych warunkach pogodowych. A 
podczas bezchmurnego nieba można stamtąd 
dostrzec nawet sporo oddalone miasta zarówno 

w naszych, jak i w czeskich okolicach. Ludzie którzy dbają o leśne 
środowisko, jak i sami turyści zadbali o to, by trasa prowadząca na 
wieżę zachowana była w czystości i porządku. Spacer po lesie jest więc 
bardzo przyjemny, sprzyja wyciszeniu, jest dla odwiedzających chwilą 
relaksu i uspokojenia.

Výlet na horu Klepý je vynikající příležitostí pro kontakt s pří-
rodou a poznání krás málo známých zákoutí v okolí našeho města. 
Mohu zaručit, že při pohledu z rozhledny brzo zapomenete na ja-
koukoliv bolest nohou způsobenou výstupem.

Wypad na Trójmorski Wierch daje wspaniałą możliwość obcowania 
z naturą i poznawania piękna mało docenianych przez nas okolic 
miasta. Gwarantuję również, że szybko zapomnimy o bólu nóg 
towarzyszącemu wspinaczce, gdy przypomnimy sobie o tym, co 
mieliśmy okazję zobaczyć zdobywając szczyt na Trójmorskim Wierchu.

Alicja Koczergo
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boj proti plžům

roZhovor s panem jaroslavem hamanem

Letos jich je opět všude plno. Z časopisu „ Receptář“ jsem pro 
vás vybrala radu ing. Ivana Hancha, jak se zbavit nepříjemných 
plžů, postrachu mnohých zahrádkářů.

 Jednou manželka dala ke studni odmočit mísu od těsta, v noci 
se v ní utopilo plno slimáků a ještě více se jich k míse blížilo. Po-
znání, že slimákům chutná kvásek a dokáže jej vycítit na  velkou 
vzdálenost, jsem okamžitě využil. Připravil jsem asi litr řídkého 
kvásku, trochu ho přisladil, aby se kvašením vytvořil alkohol, který 
omámí slimáky, a ti se potom utopí. Kvásek jsem rozdělil do misek 
a doplnil vodou do poloviny. Když jsem se byl kolem jedenácté 
večer podívat, zda pastičky fungují, byl jsem zděšen – k miskám se 

Jedno příjemné červnové dopoledne jsem se setkala s panem 
Jaroslavem Hamanem, který je ve funkci místostarosty města Jab-
lonného.  Pan Haman mi pověděl nejen něco o sobě, ale i o svých 
pracovních zkušenostech.

1.)Pane Hamane, odkud po-
chází vaše rodina? Jste rodilým 
Jabloňákem? 

Rodilým Jabloňákem nejsem. 
Narodil jsem se ve vesničce Čer-
vená u Letohradu, ale mládí a stu-
dium jsem prožil v  Písečné. Oba 
rodiče pracovali v dělnických pro-
fesích a bratr Jan na železnici jako 
vedoucí stavebního vlaku.

2.)Kdy jste se tedy přestěhoval 
do Jablonného?

Až po studiu na pedagogické 
škole v  r. 1960 dostal umístěnku 
do Jablonného nad Orlicí a od té doby se toto hezké město stalo 
pro mne i mou rodinu domovem. 

3.)Můžete nám prozradit něco o své rodině? 
S manželkou Evou jsme se seznámili ještě na studiích v Hradci 

Králové. Po svatbě od r. 1964 celý další život učila na zdejší škole 
přírodopis, chemii a rodinnou výchovu. Máme dvě dospělé děti -  
textilní inženýrku Ivu, která pracuje ve významné funkci ve VÚB 
v Ústí nad Orlicí, a syn Luděk je docentem ve Fakultní nemocnici 
Hradec Králové na kardiologii. Radost nám dělají i dvě vnučky.

4.)Jste tedy vystudovaný učitel. Mohl byste nám říci o svých 
učitelských začátcích a zkušenostech?

Dalším studiem na Pedagogické fakultě v Hradci Králové jsem 
získal aprobaci pro obor ruština, hudební výchova a později i sbor-
mistrovství. Učit jsme  s manželkou začali velmi mladí, již v 18 
letech, takže naši první žáci jsou dnes již také v důchodu. Zajímavé 
je, že s  kázní a autoritou jsme nikdy s  tehdejšími dětmi neměli 
problém. 

Po roce 1969 jsem byl označen jako nebezpečný pravicový ži-
vel ve škole a byl jsem přeložen na ZŠ v Těchoníně. 20 let práce 
na málotřídní škole bylo složité období, na učení náročnější, ale 
obohatilo mě mnoha zkušenostmi, poznáním pravého vesnického 
života, úžasného ředitele pana Špinlera, upřímností a tvárností ma-
lých dětí. Spoluprací s rodiči a Obecním úřadem v Těchoníně se 

plazily desítky slimáků, a to už byly některé misky plné! Napustil 
jsem půl kbelíku  vodou, slimáky lopatkou posbíral a naházel do 
vody. Doufal jsem, že se utopí, ale po půl hodině jsem zjistil, že 
se snaží utéct. Řešení jsem našel.Důkladně jsem je posolil. Sběr 
slimáků jsem opakoval vždy jednou za týden. Po třech týdnech 
jsem zjistil, že ježci musí hledat plže po celé zahradě, aby se vůbec 
nasytili. Uznejte, že kvásek je humánnější než pivo.Toho je ostatně 
pro tyto  plže škoda.

Hejlová Václava
D3

mi podařilo vybudovat ukázkovou učebnu se vší tehdy dostupnou 
moderní vyučovací technikou a o Těchonínském dětském sboru i 
chlapeckém sboru bylo slyšet po celé republice nejen na koncer-
tech, ale třeba i na výukové televizní kazetě a na nahrávkách v čs. 

rozhlase.
Na počátku r. 1990 jsem byl po-

žádán, abych se stal ředitelem na 
ZŠ v Jablonném. I když jsem tehdy 
již měl dojednané místo na katedře 
hudební výchovy v Hradci Králo-
vé, nelituji, že jsem se rozhodl pro 
naši školu. 

5.)Kdy jste  tedy skončil ve 
školství?

Po 16 letech ředitelování a cel-
kem 40 letech strávenými s dětský-
mi sbory jsem v  63 letech odešel 
do důchodu. Už jsem se nechtěl 
věnovat přicházejícím změnám ve 
školství, protože jsem nevěřil v je-

jich spasitelnost pro zlepšení pracovní morálky a chování žáků. 
Aby si každá škola musela vypracovat svoje osnovy a měla svůj 
vzdělávací program, jsem pokládal za nesmysl a zbytečné zatěžo-
vání tisíců učitelů.

6.)Jak vidíte školu v Jablonném s odstupem 5 let?
Po 47 letech za katedrou jsem tedy  poznal mnohé, přežil jsem 

19 ministrů školství a mohu srovnávat. Při koncertních zájezdech  
PDPS jsem navštívil desítky škol u nás i v zahraničí. Všude jsme 
měli úspěch a za sborové děti jsem se nikdy nemusel stydět. V Jab-
lonném  máme opravdu pěknou školu, dobře udržovanou a vy-
bavenou. Říkáme jí ,,nová škola“. Ale co je po 33 letech nového? 
Nesmí nás překvapit, že areál školy bude stále potřebovat mno-
ho peněz. Energetický audit ukazuje, jak nevyhovující jsou okna, 
plášť i stropy učebního pavilonu,  rozvody vody a topení začínají 
praskat. A uvnitř budovy? Změn je mnoho. Některým fandím a 
očekával jsem je především od radikální obměny staré generace 
učitelů za mladou,  s  některými změnami se nemohu vyrovnat. 
Výchova  sebevědomých osobností a zdůrazňování neporušování 
práv dítěte je na tenké hranici s překračováním kázeňského řádu a 
s vypěstováním domněnky, že dítě vlastně může téměř vše. Autori-
ta učitelek i učitelů se všeobecně snižuje, snaha po řádném plnění 
povinností, vytrvalosti a píli v učení u mnoha žáků klesá. S  tím 
souviselo i mé rozhodnutí předat sbormistrovství PDPS mladším 
kolegyním.
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roZhovor s panem milanem Chládkem
Milan Chládek je 38 letý  sympaťák, u kterého má většina z nás 

poznávací znamení -  jeho dlouhé vlasy. Pan Chládek bydlí v Jab-
lonném nad Orlicí v domě v Nádražní ulici, který si od základu 
přestavěl, se svojí ženou a třemi dětmi. 

1.) Pane Chládku, jaké je vlastně vaše vzdělání? Studoval jste  
profesi, kterou nyní děláte?

Základní školu jsem vychodil v  Jablonném nad Orlicí a jsem 
vyučen nástrojářem v učilišti OEZ Letohrad pro podnik Tesla Jab-
lonné nad Orlicí.

Velice rád vzpomínám na pana učitele Páchu a mistra pana Váv-
ru, kteří mě opravdu hodně naučili.

2.) Po škole jste se tedy věnoval řemeslu?
Po učení jsem nastoupil do nástrojárny Tesla Jablonné nad Orli-

cí, kde jsem pracoval 2 roky. Nástrojárna byla zaměřena především 
na řezy a tahy. Zde jsem se naučil základy tvarového broušení .

3.) Jak dlouho jste pracoval v Tesle Jablonné nad Orlicí? 
V roce 1989, po tzv. sametové revoluci, to v Tesle nevypadalo ni-

jak zajímavě, tak jsem se domluvil s panem Prokopcem na nástupu 
do Isolitu na opravy forem.

4.) Mohl byste nám tedy popsat své pracovní začátky v IB?
V IB jsem poprvé viděl formu. Začal jsem pracovat na klasické 

konvenční frézce a postupně jsem se učil opravovat formy pod do-
hledem zkušených nástrojařů (Frank, Šulc, Seidlman …). 

Na opravách jsem pracoval rok a poté přišel pan Najman, který 
mě viděl předtím brousit, s nabídkou, zda mám zájem  přejít do 
nástrojárny na brusírnu. Slovo dalo slovo a už jsem byl na brusírně 
a naučil se tvarově brousit pod vedením pana Beneše. Na brusírně 
jsem pracoval 4 roky.  

V roce 1995 Isolit  investoval do prvního CNC MCV 1000. 
Pamatuji si, že jsem byl poprvé pozván do kanceláře pana ředite-
le, kde mi byla nabídnuta práce operátota CNC. V tu dobu jsem 
pochopil, kam se asi bude ubírat obrábění a že tvarového broušení 
bude pravděpodobně ubývat. Práce na MCV 1000 mě velmi bavi-
la, neboť jsem si mohl zorganizovat práci a využít maximálně stroj. 
Celkem obstojně jsem se naučil programovat v  řs Heidenhaim. 
Ve chvílích, kdy jsem si seřídil stroj, jsem se seznamoval s nástroji 
a učil se programovat v sw Surfcam. To především o nočních a 
víkendových směnách.

V roce  Isolit zakoupil druhé CNC a bylo mi nabídnuto mís-
to programátora, což mi nedělalo problémy, jelikož programovat 
jsem uměl. Perfektní bylo si práci naprogramovat a následně i udě-
lat - což mi dalo mnoho zkušeností o teorii a praxi. Programátora 
částečně dělám stále, když technologové nestíhají - mám to takové-

7.)Jak vás tak poslouchám, život ve školství byl vaší celoži-
votní náplní, ale přesto se zeptám, co ještě patří mezi vaše ko-
níčky?

Mezi mé koníčky patří četba, hudba, vnučky,  pes labradorský 
retrívr, zahrada a cestování.

8.)Co byste závěrem rád vzkázal čtenářům Občasníku?
Nejdříve bych chtěl firmě I-B a jejímu vedení jménem radních 

a zastupitelů města poděkovat za spolupráci při starání se o mateř-
skou školu, rekonstrukci čekárny, chodníku u bytovek, oplocení 
koupaliště, za dary do Nadačního fondu a další aktivity firmy pro 

město. Všem bych chtěl touto cestou  vzkázat: Buďme k sobě ohle-
duplní, zkusme se alespoň trochu vcítit do myšlení a potřeb toho 
druhého. Je jen málo lidí, kteří chtějí se zlým úmyslem škodit.  
Obrovská většina občanů Jablonného má zájem na dalším rozvoji 
a příjemném životě v našem městě a za to jim děkuji.

Děkuji vám za příjemný rozhovor a přeji mnoho sil při vaší 
funkci na MÚ.

Lucka

ho koníčka. Po odchodu vedoucího CNC dílny pana Hrdiny jsem 
přešel na jeho post. Postupně s dobou se mi nabalovaly další po-
vinnosti mimo vedení dílny + programování , a to i výběry investic 
strojů do nástrojárny, zadávání kooperačních prací, výběr a nákup 
nářadí a nástrojů. Podílel jsem též  na zavádění technologického sw 
WorkNc náhradou za Surfcam.

V roce  2002 jsem si přibral pod své vedení dílnu EDM a pro-
vedl několik změn, které přinesly zrychlení výroby především od-
bouráním neviditelných bariér mezi pracovišti. Ostatně odbourá-
vání bariér je mou prioritou i nyní.

Dílnu jsem spravoval 3 roky a myslím, že se nemám za co stydět. 
Po odchodu pana Najmana jsem se společně s panem Foglem ujal 
vedení nástrojárny, kde jsme měl na starost výrobní záležitosti, ale 
od ledna 2009 vedu nástrojárnu sám.Hodně se učím a stále se mu-
sím hodně učit. Především lisařské problémy, se kterými jsem za 
celý svůj pracovní život nepřišel do kontaktu.

5.) Dostal jste se tedy až na pozici vedoucího nástrojárny. 
Můžete nám tedy říci, jaké jsou klady a zápory takové pozice?

Nevím, co říct. Funkci vedoucího nástrojárny chápu jako 24 
hodinovou  povinnost vůči spolupracovníkům, zákazníkům, no 
prostě všem. Záporem je neustálý vtíravý pocit, že něco není v po-
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řádku, něco nejde tak, jak by mělo, a neustálé nutkání něco, něko-
ho hlídat, starat se, řešit, postrkovat atd.

6.)Jaké jsou priority při vedení kolektivu?
Mám rád pořádek a disciplínu. Nesnáším chlapy, kteří říkají 

něco a myslí něco jiného. Vím, že občas jsem zbytečně cholerický 
a přikládám věcem větší důležitost, než je na místě, ale bez toho to 
někdy opravdu nejde.

7.) Co patří mezi vaše koníčky, tedy kromě práce?
Koníčky? Velkým koníčkem mi je především moje rodina, vě-

nuji ji maximum svého volného času. Také rád a hodně čtu his-

torickou literaturu, především fakta a svědectví, věnuji se sbírání 
známek, horské turistice a nesmím zapomenout na hudbu, a to 
hlavně rockovou a punkovou, i když v poslední době je pro mě 
nejkrásnější hudbou ranní zpěv ptáků.

8.) Máte své životní motto?
Doba se mění , lidé se mění, smůlu má ten, kdo to nepochopil. 
Pokud jsi jediný, kdo to může udělat, tak prostě musíš!

Děkuji za rozhovor a přeji hodně pracovních úspěchů.

Lucka

roZhovor s panem tomášem křížem 
Tomáš je 31 letý mladý muž, kterého, když procházím lisovnou, 

je vždy všude plno. Od malinka žil se svými rodiči a třemi souro-
zenci v Letohradě, ale kvůli práci v IB se přestěhoval do Jablonné-
ho nad Orlicí.

1.)Tomáši, pracujete ve firmě od roku 1997. Je firma I-B va-
ším prvním zaměstnavatelem?

To už je tak dlouho? Ano, firma I-B 
je mým prvním zaměstnavatelem. Hned 
po nedokončeném studiu na Středním 
odborném učilišti automobilním v Ústí 
nad Orlicí jsem šel do Isolitu na zauče-
nou.

  
2.)Možná jsem moc zvědavá, ale 

proč jste vyučení nedokončil?
Neměl jsem bohužel zázemí  a ani fi-

nanční prostředky od rodiny a táhlo mě 
to postavit se na vlastní nohy. Už jsem 
nechtěl být na nikom závislý a někoho se 
o něco doprošovat.

3.)Jaké byly vaše pracovní začátky v I-B?
Nejdříve jsem nastoupil jako lisař a byl jsem za toto místo veli-

ce rád. Po dvou letech mi bylo panem Bednářem a panem Syro-
vým nabídnuto místo směnového seřizovače. Při práci směnového 
seřizovače jsem měl ještě na starost tampoprint a sítotisk. Místo 
technologa, kterého dělám dodnes, mi bylo nabídnuto po 8 letech 
v IB, a to po odchodu pana Bednáře a pana Vaníčka z této funk-
ce. Nechci se chválit, ale myslím, že jsem se s pouhým základním 
vzděláním dostal na pěkné místo. Musím ale taky říci, že jsem nej-
více školy dostal tady v I-B a taky díky firmě jsem získal mnoho 
cenných certifikátů. Plastikařina se nedá naučit z knížek, člověka 
to musí hlavně bavit a chtít se učit nové věci. Stále se pokoušíme 
vymýšlet a dávat do provozu nové technologie. Bohužel v dnešní 
době vládne světem angličtina, která mi stále chybí, i když se sna-
žím dohánět, co se dá.

4.) Když jste to už nakousl, mohl byste nám něco o nových 
technologiích prozradit?

Je to například technologie TWINSHOT  - nastřikování méně 
kvalitní hmoty a následné obstříknutí kvalitním originálním ma-
teriálem. Dále třeba WELDLESS – ohřev nástroje na vysokou 
teplotu a následně proběhne rychlé ochlazení. Tato technologie 
pomáhá odstranit vady výlisku. Jinak také zkoušíme technologii 
MU-CELL. Víc neprozradím a informace o nových technologiích 

můžeme nechat do příštího čísla.

5.) Zatoužil jste někdy po změně zaměstnání?
Jsou samozřejmě dny, kdy bych se viděl z I-B pryč, ale těch je 

opravdu málo. Práce mě baví a to je pro mě důležité, takže o změně 
jsem prozatím neuvažoval.

6.) Můžete nám prozradit , jak trá-
víte svůj volný čas, co patří mezi vaše 
zájmy a koníčky?

Svůj volný čas se nejvíce snažím trá-
vit se svým 11 letým synem Tomášem, 
se kterým se věnujeme sportu - nejvíce 
plavání, volejbalu i fotbalu a nesmím za-
pomenout na rybaření. 

Mým velkým koníčkem je také čtyř-
kolka. Rád cestuji. Navštívil jsem známé 
destinace -  Itálii, Chorvatsko, Maďar-
sko, Německo a nesmím zapomenout na 
Egypt. Ale Česká republika je taky pěk-
ná. Pěknou dovolenou dělají hlavně lidi, 

se kterými tam jste, a jak se umíte bavit.

7.) A co veselá historka ze zákulisí firmy anebo nějaký vtí-
pek? Byl  by?

Historku a vtípek raději ne (smích). Rád bych, aby si všichni 
přečetli tento text:

Celý svět potřebuje takového vůdce!
Předseda vlády Kevin Rudd – Austrálie:
Muslimové, kteří chtějí žít podle islámského práva Sharia, byli 

ve středu vyzváni, aby opustili Austrálii, čímž se vláda zaměřila na 
radikály ve snaze odvrátit možné teroristické útoky.

Rudd sám pak rozhněval některé australské muslimy prohláše-
ním, že podporoval  špionážní agentury ve sledování národních 
menšin. Cituji:

„Přistěhovalci, ne Australané, se musí přizpůsobit. Přijměte to, 
nebo odejděte. Jsem unavený obavami tohoto národa u toho, zda 
nejsme ohroženi nějakými jedinci či jejich kulturou. Od teroristic-
kého útoku na Bali jsme u většiny Australanů zaznamenali nárůst 
vlastenectví.“

Naše kultura se vyvíjela během více než dvou století bojů, po-
koušení a vítězství milionů mužů a žen, již usilovali o svobodu. 
Mluvíme převážně anglicky, ne španělsky, libanonsky, arabsky, čín-
sky, japonsky, rusky nebo jakkoli jinak. Tudíž, pokud se chcete stát 
součástí naší společnosti, naučte se jazyk! 
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roZhovor s panem váClavem horákem 
S panem Václavem Horákem jsem se sešla minulý rok na pod-

zim a udělali jsme společně rozhovor nejen o jeho působení ve 
firmě, ale i o Hradiskách. Pan Horák nám Hradiska přiblížil velmi 
krátce, tak jsem se s ním sešla ještě jednou a požádalo ho o popsání 
krásné cesty Hradisky a o jiné další informace s tímto spjaté…

1.)Pane Horáku, budeme se opakovat, ale mohl byste nám 
ještě jednou říci, jakým směrem se tedy vydáme, pokud bude-
me chtít vyjít  směr Hradiska z náměstí v Jablonném?

Rád, tak tedy znovu: vydáme se východním směrem a sleduje-
me červenou turistickou značku, po které dojdeme ke koupališti 
a k rybím sádkám, kde začíná krásné rozsáhlé údolí jménem Hra-
diska.

2.)Cesta jistě pokračuje do Orliček,  jakou cestou se vydáme?
 Je to již zmiňovaná Jiráskova horská cesta ( dříve Jiráskova stez-

ka), která nás zprvu vede  po silnici, ale posléze  stoupá severním 
svahem  a červené značky obcházejí výrazný, v  lese ukrytý, útvar 
,,Panskou skálu“- nejznámější skalní útvar zdejšího údolí. Tento 
necelých dvacet metrů vysoký a padesát metrů dlouhý skalnatý 
hřbet ční mezi údolím Orličského potoka a Dolského potoka. 
Vztahuje se k ní pověst o úkrytu bystřeckého rytíře Waltera za hu-
sitských válek. Ten pak prý věnoval z  vděčnosti Hradiska „obci 
Jablonské“.

Značky vás dále vedou po hřebenu nazývaném ,,Hříva“, přes 
,,Hrubý kopec“, části lesa s názvem ,,Na dílech“, nad horní částí 
údolního severního svahu a došli byste až do Orliček. Stezka je na 
vyhlídkových bodech doplněna množstvím laviček , kde je krásný 
výhled a příjemné posezení.

3.)Teď jste nám přiblížil cestu ,, lesem“, ale myslím, že zají-
mavá cesta je i po silnici. Je to tak?

Cesta vede podél Orličského potoka .  Než vstoupíme do údolí 
Hradisek, musíme projít žulovou soutěskou „Bránou“ se skalou 
„Žižkovou“ po naší pravé straně a se skalou „Zdeňkou“ na straně 
levé. Nápisy Jan Žižka a Zdeňka, kterými byly skály označeny, ješ-
tě starší občané pamatují.

4.)Promiňte, že přerušuji, skála ,,Zdeňka“je ta,, kde je obraz 
sv. Bartoloměje?

Ano, je to ta skála. Sv.Bartoloměj je i patronem jablonského 
kostela. Na ,,Zdeňce“ trénují svoji zdatnost i horolezci. Horolezci 
také rádi překonávají skalisko ,,Tlama“, které je na jižní straně, za 
dnešním poldrem (protipovodňová nádrž). V těchto místech byl 
dříve vybudován taneční parket se stolky a se stánkem s prodejem 

Většina Australanů věří v  Boha. Není to žádný politický pra-
vicový nátlak, ale prostý fakt, neboť právě křesťanští muži a ženy 
založili tento stát na křesťanských principech, což je jasně zdoku-
mentováno. A je jistě vhodné, aby to bylo vyobrazeno na stěnách 
našich škol. Pokud vás Bůh obtěžuje, navrhuji vám, abyste uva-
žovali o jiné části světa jako svém domově, neboť Bůh je součástí 
naší kultury.

Vaši víru můžeme akceptovat, a nebudeme se ptát proč. Vše, co 
žádáme, je, abyste vy akceptovali tu naši a žili s námi v souladu a 
pokojném soužití.

Tohle je naše země, naše půda a náš způsob života a dáme vám 
veškerou příležitost k tomu, abyste toho všechno mohli užívat. Ale 
jakmile jste si začali stěžovat, naříkat a remcat o naší vlajce, našich 
závazcích, naší křesťanské víře nebo našem způsobu života, velmi 

vám doporučuji využít další přednosti naší skvělé australské svobo-
dy - právo odejít. Pokud jste nešťastní, odejděte. Nenutili jsme vás 
sem přijít. Požádali jste, abyste tu mohli být. Tak přijměte zemi, 
která přijala vás.“

8.) Co byste rád vzkázal vašim spolupracovníkům a čtená-
řům Občasníku?

Chtěl  bych všem popřát hezké léto,  které je třeba si užít naplno!

Tomáši, děkuji vám za rozhovor a přeji mnoho nových technologií a 
také hezké léto s příjemnými  cestovatelskými zážitky.

Lucka

nápojů. 

5.)Je zde také krásné údolí, jaké to nese jméno?
Myslíte údolí, které je v úrovni bývalého tanečního parketu? To 

je údolí zvané „Zamilované“, kterým  protéká Dolský potok. To 
má asi ze všech míst v Hradiskách nejvíce různých jmen. Přezdí-
valo se mu též „V dole“, „Eden“, „Vackův důl“, „Jamenský dol“, 
nebo „Čamrdůl“. Údolí odjakživa lákalo zamilované páry svou 
skrytostí a zároveň blízkostí od města, bylo zde také umístěno ně-
kolik laviček. Dařilo se zde zábavě a sportu, v roce 1920 zde byl 
postaven kuželník s občerstvením. Ještě dnes jsou dobře znatelné 
základy této stavby. Na Dolském potoce stávala i valcha na roztlou-
kání kůry stromů. 

6.)U tanečního parketu je prý jedna zajímavost, jaká?
V místech, kde byl taneční parket, byl na druhé straně potoka 

malý objekt, vodojem starého vodovodu. Dříve sloužil vodovod 
jen k dopravování vody do městské kašny. Později již v železných 
rourách byla voda dopravována i do jednotlivých domů.

7.) Nepůjdeme-li po Jiráskově cestě do lesa k Panské skále, 
ale půjdeme-li  po silnici, jaké zajímavosti potkáme?

Nedaleko  je v zákrutu silnice „Vašíčkova skála“ a od ní je jen 
kousek k místu zvanému „U korýtka“. Zde ze svahu vyvěrá slabý 
pramen vody. Jen na dohled je místo „U sv. Anny“. Obrázek je na 
pomníku, který sem byl přemístěn v roce 1928 ze starého hřbito-
va. Kolem pomníku přitéká ze stráně slabý potůček. Ten protéká 
strží s názvem „Janův důl“. Kdybychom vystoupali tímto dolem 
až nahoru, došli bychom na dřevěný mostek, po němž je vede-
na Jiráskova stezka. Cesta Hradisky pokračuje dále. Přibližně po 
sto metrech od svaté Anny odbočuje vlevo do stráně lesní cesta, 
která zvídavého poutníka  dovede k místu „ U sv.Václava“. Místo 
je to romantické, na dřevěném kůlu je obrázek sv. Václava, vedle 
pramen vody vytváří malou studánku a ke chvilce zastavení láká i 
lavička.

8.) Trochu jsme si zašli do těch Orliček, nebo ne?
Ano, musíme se tedy vrátit zpět do údolí (na silnici). Další za-

jímavostí je socha anděla, také přemístěna v roce 1928 ze starého 
jablonského hřbitova. U anděla se tu však říkalo již mnohem dříve 
– od tzv. „útěku čermenských“. Přímo nad „Andělem Strážcem“ 
(další označení identického místa) se zařezává do stráně tentokrát 
„Urbanův důl“. Přibližně v polovině svahu, tam, kde lze pozorovat 
změnu osázení (začíná mladší les) je tklivé místo a říká se tu „ V za-
hradě Getsemanské“. Na stromě zde visel obrázek „ Ježíš v zahradě 
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Getsemanské“, který v současnosti čeká na své obnovení. 

9.) Dále tedy budeme pokračovat po silnici směr Orličky?
Přesně tak, při naší pouti pokračujeme po silnici směr Orlič-

ky. Nejdříve dojdeme k lesní cestě odbočující vlevo, která vede do 
míst zvaných „Filipův důl“, dále míjíme místo, kde se říká „U tří 
Karlů“ a  po pár metrech chůze nás upoutá obrázek na stromě. To 
je místo známé pod názvem „ U sv. Jana“. Pěkná vyhlídka bývala 
na Jiráskovu cestu a Suchý vrch z protější, za potokem se nalézající 
skály nazvané „Jelení skok“.

10.) Nemýlím-li se, už bychom  mohli být v Orličkách?
Správně , blížíme k závěru našeho putování . Po levé straně je 

pověstmi opředený „Kamenný důl“. Za silniční zákrutou uvidí-
me trámový mostek přes Orličský potok. Za ním začíná les a vrch 

nazvaný Bulík. Jsme v cíli, za poslední serpentinou jsou skaliska, 
která vytvářejí pomyslnou horní bránu Hradisek. Les se vzdaluje 
od cesty, údolí se rozšiřuje a my již vidíme první stavení Orliček. 

11.) Cestu máme za sebou, co byste nám tedy řekl závěrem?
Jak je zřejmé z množství rozličných názvů a z historie Jablon-

ného nad Orlicí, je život jeho obyvatel s Hradisky velmi spjat. Je 
zajímavé, že na straně jižní (bystřecké) je také množství krásných 
zákoutí, skal a pramenů, ale nemají většinou pojmenování. Vy-
právění o Hradiskách je založeno na starých názvech poloh, na je-
jichž význam si již často lidé nevzpomenou, a na starých pověstech, 
které tak rychle odumírají. Byla by škoda, kdyby měly upadnout 
v zapomnění nebo zaniknout docela.

nová bravo-škola práCe

abk – bravo informuje

Základním cílem a posláním Bravo-školy práce vždy bylo a je  
kvalitní nadstandardní vzdělávání spolupracovníků. Toto vzdělání, 
spojené s praktickými dovednostmi a širokým záběrem vybraných 
oborů, slouží jako pomyslný odrazový můstek k dalšímu profesní-
mu rozvoji vybraného pracovníka. 

Na začátku projektu byla výuka realizována formou přednášek 
z  různých oborů (technické kreslení, údržba, účetnictví, sklado-
vá evidence, zákonná nařízení, BOZP apod.), které se konaly ve 
čtrnáctidenním cyklu. Účast frekventantů hradila firma a model 
v  podstatě kopíroval vysokoškolský semestr včetně závěrečných 
zkoušek.

Vzhledem ke změně situace, která byla z části zapříčiněna hos-
podářskou recesí a částečně změnou složení posluchačů, jsme při-
stoupili k reformě naší Bravo-školy práce. Tato reforma je založena 
na větší adresnosti  výuky a její specializaci. Dříve se totiž stávalo, 
že se jednotliví posluchači soustředili pouze na „svůj“ obor a ostat-
ní informace brali jako doplňkové a nepodstatné, což bylo v roz-
poru s posláním projektu. Příklady aktivit nové Bravo-školy práce:

Dne 12.09.2010 bude místní Atletický běžecký klub ABK-
BRAVO pořádat další ročník běžeckého závodu Jablonné –Jamné 
- Suchý vrch. Závod je součástí Českého poháru v bězích do vrchu 
2010 a Iscarex Cupu 2010. Co se týče obtížnosti, je tento závod 
čtvrtý nejtěžší z dvanácti v kategorií A. Měří 9,5 km a převýšení má 
535 m, takže žádná legrace. Na to musí být člověk již velmi dob-
ře připraven, aby to zvládl! V loňském roce, kdy jsme závod pro-
dloužili až na Suchý vrch, se nám dostalo uznání od organizátorů 
Českého poháru a závod byl ohodnocen 97% ze 100% možných. 
Velmi si vážíme skutečnosti, že stále naším hlavním sportovním 
partnerem zůstává firma ISOLIT-BRAVO Jablonné nad Orlicí. 
Věříme, že i letos nám firma prostřednictvím pana ředitele Ing. 
Kvida Štěpánka přispěje věcnými cenami pro závodníky. Předem 
děkujeme za ochotu. Tento závod, který pořádáme, se stává rok od 
roku populárnějším. Důkazem toho je každoroční nárůst sportov-
ců, běžců, kteří k nám přijedou závod si zaběhnout. To je pro nás, 
velmi malou skupinu pořadatelů, to nejlepší vysvědčení. Věřím, 
že i letos to zvládneme všichni společně. Součástí závodu je také 
lidový běh v délce 500 m pod názvem Buď Fit. Zveme vás všechny 
buď jako aktivní běžce, nebo diváky. Přijďte povzbudit závodníky 
a sami sebe třeba inspirovat. Start běhu Buď Fit bude mít začátek 

Rozšíření kvalifikace strojní údržby v oboru automechanik a  
služeb pneuservisu.
Rozšíření kvalifikace vybraných pracovníků v oboru instalatér-
ských prací + oficiální rekvalifikační kurz.
Rozšíření kvalifikace vybraných pracovníků v oboru zateplová-
ní staveb + oficiální rekvalifikační kurz „Zedník“.
Rozšíření kvalifikace elektroúdržbářů v oboru instalace a pora-
denství satelitní techniky.
Rozšíření kvalifikace vybraných THP pracovníků v počítačo-
vém programu EXCEL.
Výuka českého jazyka pro cizince atd..

Jak je patrné, Bravo škola nespí, ale naopak i v době krize nabízí 
rozšíření toho nejpodstatnějšího pro udržení dobré práce – vzdě-
lání a vědomostí.

M.Šlesingr
Personální oddělení

v 10 hodin a hlavní závod v 10.45 hodin, vše od Základní školy v 
Jablonném nad Orlicí. Za pořadatele V. Dobšíček ředitel závodu
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tak, a je to tady…500. motúČko

příslušenství k motůČku

Čeština pro CiZinCe v  ib

poděkování

Při přípitku na 500. objednané MOTÚČKO jsem si vzpomně-
la, jak jsme se sešli při 100. objednaném MOTÚČKU, a že to není 
tak dávno.

Tak už je to tady!! Paráda! To byla věta, kterou jsem si na začát-
ku června řekla, když mi přišla 500. objednávka na MOTÚČKO. 
Byla jsem ráda, ale i zároveň trochu zklamaná ze svého vnitřního 
neúspěchu, protože jsem si dala předsevzetí, že 500 jich budeme 
mít už na konci května, ale ani 10. červen nebyl k zahození.

Prodej MOTÚČEK se výrazně zvýšil na konci měsíce března, v 
dubnu a květnu. Je to zapříčiněno tím, že se tento pomocník po 
dlouhé zimě opět hodil na zahradu, chatu atd.

Prodej se zvýšil i díky účasti MOTÚČKA na výstavách. První 
výstava byla na konci března, v dubnu jsme navštívili dvě výstavy 
a v květnu čtyři. Květen byl náročnější, ale nakonec se dala dohro-
mady parta lidí, kteří na výstavy jezdí rádi, a šlo to. Všem tímto 
děkuji. 

Už při vývoji Motůčka po prvních zkouškách jsme viděli, že by 
byla škoda nevyužít tak silný pojezd i k další práci. 

Prvním doplňkem se stal naviják k přiblížení břemen z nedo-
stupných míst. Je většinou montován na Mokař k přitahování špal-
ků dřeva v lese. 

Druhým doplňkem je pluh na sníh s radlicí výklopnou napravo 

Každý týden se schází 8 mongolských a 11 vietnamských zaměstnanců firmy, aby se seznámili se základy češtiny – obtížného slovanského 
jazyka.
Se svými konverzačními a dorozumívacími dovednostmi se dokáží  zapojit  do rozhovoru o 
rodině, bydlení, práci, zdraví, nákupu…Kromě toho zvládli i základy gramatiky a pravopisu.
Výuku jsme zpestřili poslechem a četbou jednoduchých textů z dětské literatury a z denního tisku.
Čtyři naši „studenti“úspěšně složili na Gymnáziu a jazykové škole ve Svitavách zkoušku z českého jazyka pro cizince nezbytnou k získání 
trvalého pobytu v ČR.

Mgr. Alena Šafářová

Velký dík a uznání kolektivu vynikajících kuchařek I-B pod vedením paní Evy Čadové a hlavní kuchařky paní Hany Kačírkové za výji-
mečné a bezkonkurenční cateringové služby.

Mgr. Alena Šafářová

Výstavy byly různé, od výstavy pro kutily až po výstavu pro od-
borníky, ale všude jsme měli s MOTÚČKEM , dle mého názoru, 
úspěch. Návštěvníci, ale i ostatní vystavovatelé byli z našeho vy-
nálezu nadšeni. V loňském roce jsme se ještě setkávali s posměšky 
a nedůvěrou k novému výrobku, ale tento rok už je u mnoha lidí 
MOTÚČKO  v povědomí, a to hlavně díky pořadu Rady ptáka 
Loskutáka, TV novinám a jiným mediím. Na výstavách jsou velice 
rádi, že se s ním můžou setkat ,,na živo“ a vyzkoušet si ho. Do-
konce bylo i pár návštěvníků, kteří zamířili na výstaviště hlavně 
kvůli samotnému MOTÚČKU. Ať už se jen chtěli ze zvědavosti 
na MOTÚČKO podívat, odzkoušet si ho nebo přímo objednat či 
koupit.

A jedna otázka na závěr: Kdy myslíte, že přijde na řadu MO-
TÚČKO s výrobním číslem 1000?

Lucka Pávková

nebo nalevo. 
Pluh přinesl zákonitě nápad třetího doplňku, opatřit pneuma-

tiku řetězem. Nápad pluhu i řetězu se zrodil na počátku uplynulé 
zimy, ale stihli jsme jej realizovat tak, že se už během zimy prodá-
valo. Těšení se na jaro a začali jsme vyvíjet a hned realizovat další 
trojici pomocníků rozšiřujících možnosti Motůčka -  

provzdušňovač trávníků, válec na jarní urovnání trávníků a hrá-
bě na vyhrabání mechu, staré trávy nebo listí. Všechny doplňky 
jsou samozřejmě předváděny na výstavách zároveň s Motůčkem a  
Mokařem. Máme další nápady. Jen co je domyslíme a realizujeme, 



24

Občasník - 2/2010

opět vás s nimi seznámíme.

Jiří Dušek
inženýrské středisko, zkušebna
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