
                              

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

Tisk / Tisk AS s.r.o.  -  www.tiskas.cz   Grafi cká úprava / Voslař Libor 
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Falešný lesk a morální bída euroamerické společnosti

Na téma příčin současné krize byly už popsány  terrabyty pamě-
ti. Přesto podle mého názoru žádný z autorů však nepřekonal Ba-
ťovu lapidární definici – tedy že se jedná o krizi morálních hodnot, 
jinými slovy o morální bídu nás všech. Tu je  bezesporu příslovečný 
pes zakopán a  bídy ostatní jsou od něho odvozeny. Podívejme se 
nyní na současnou bídu euro-americké společnosti.

V roce 1991 jsme začínali spolupráci s britskou firmou D.H.Ha-
den – tehdy špičkovým výrobcem elektrických rychlovarných 
konvic, firmou s vlastním vývojem, desítky let dlouhou tradicí a 
proslulou značkou na anglickém trhu. Přes všechny pozitivní as-
pekty firma balancovala na pokraji krachu – drtila ji první bída 
euroamerického průmyslu – neférově  levná konkurence z Číny. 
Co na tom, že ještě dnes často při nahlédnutí do kuchyně v restau-
raci vidím, že i v takovém náročném provozu vaří na této původní 
konvici, zatímco vedle stojících čínských za tu dobu už vyhodili 
postupně  dvacet třicet!?! Anglická přece stála o tři eura víc, a dneš-
ní lidé ve své morální bídě neuvažují dlouhodobě. Za párek tři eura 
rádi dají, ale průmyslový výrobek chtějí skoro zadarmo. Vydranco-
vat suroviny, zničit životní prostředí, zadlužit státy bez šance splatit 
– to je krédo dnešního člověka,vydatně podporované zleva zprava, 
protože politici musí být přece zvolení. D.H.Hadenu podobné si-
tuace obcházejí posledních dvacet let euro-americké podniky jako 
příslovečné Marxovo strašidlo  naruby. Renomovaní výrobci celků 
se chovají podobně dětinsky jako běžní spotřebitelé – nakupují 
své subdodávky v  Číně. Přesun výroby na Dálný východ je ne-
změrný. Subdodavatelé, kteří v západním světě zbývají, se dostávají 
do totálně podřízeného postoje, protože je jich přebytek. Výrobci 
hotových výrobků jsou na tom zdánlivě o něco lépe – ale i je už 
nekalá dálnovýchodní konkurence drtí a ve snaze přežít přesouvají 
celé výroby na Dálný východ. Automobilový průmysl na Zápa-
dě, zdá se, tomuto přesunu ještě jakž takž odolává. Zdání ovšem 
klame. Statisíce euroamerických školitelů, instruktorů, auditorů, 
mistrů a  předních dělníků o sto šest předávají technologické zna-
losti, jejichž vývoj trval zde dvě stě let, na stříbrném podnosu za 
dobu desetinásobně  a více kratší vědění hladovým čínským pra-
covníkům. A zadarmo – říká se tomu globalizace. Číňané už dnes 
úspěšně vyrábějí vlastní  auta a není daleko doba, kdy jimi zaplaví 
náš trh. Uvolnění pracovníci na Západě kupodivu zatím až tak 
moc nepřebývají – zmizeli na (euro)úřadech a ve službách – ro-
zuměj stříhat psy, sekat trávníky, provozovat aromaterapii a ma-
nikúru, pedikúru či stát se Avon lady.. Technologických machrů 
se navíc na Západě nedostává – ti staří odešli  do předčasných 
důchodů a nekvalitní školy sice chrlí bakaláře a inženýry jako o 
závod, ale titulem znalosti nenahradíš. Z průmyslu se vytratil cit 
pro soudnost, technickou erudici nahrazuje asertivita (spíše snad 
agresivita?) rychlokvašených manažerů/manažerek, v tomto oboru 
povinně školených. Náznakům krize jsme se všichni hloupě divili: 
Co si to ta ekonomika dovoluje?! Jak to, že nevykazuje pravidelný 
růst?! Vždyť je papírově všechno v pořádku?! Populisté Mirek Topo-
lánek a Miroslav Kalousek nezapomněli přispěchat s prohlášením, 
že ČR se ekonomická krize nedotkne.

Jako by to nebylo málo, přistupuje druhá -morální- bída eu-
roamerické společnosti: Chováme se  valnou většinou jako úplní 
hlupáci. Místo, abychom zabrali, drželi při sobě a ve smrtelném 
ohrožení vymýšleli a pracovali dvanáct hodin denně jako o závod 
( a skutečně je to závod o holé přežití), jsme předchozím a součas-
ným dostatkem dočista zdivočelí a zhlouplí. Vyhoudáme, že „to 
ne já, to musí někdo jiný“, nemáme  zodpovědnost, neučíme se 
jazyky, nevzděláváme se, nezlepšujeme se. Ne, že bychom ve firmě 
nezaznamenávali zlepšení a mnohdy dobré výkony – ale problém 
tkví v tom, že je to vše pod tlakem a za neustálých kontrol. Zá-

kazníkům, kteří možná čtou náš Občasník a myslí si : “My vám 
to, pane Štěpánku, často říkáme, že máte dostatek nedostatků,“ se 
omlouvám – vezmu jim  teď tak trochu vítr z plachet.

 Ono totiž není tohle průšvihové neomluvitelné chování pra-
cujících výsadou naší firmy. Seděl jsem večer ve Filipinu s jedním 
manažerem  světové automobilové jedničky. „U nás je to hrozné, 
Herr Stepanek,“ stěžoval si mi. „A to nejen v naší firmě, ale v celém 
Německu. Lidé jsou lemplové a ničeho se nebojí! Vědí, že když 
nikoho nezabijí a nic vyloženě neukradnou, nemůže se jim v pod-
statě nic stát! Vždycky dostanou  nějakou sociální pomoc!“

Jenže – od té doby krize značně pokročila, i když se přesně v in-
tencích jeho řeči nikoho v podstatě nedotkla. Jenom Euroamerika 
se beznadějně zadlužila o asi tři-čtyři biliony  (americky dokonce 
triliony) dolarů či euro – ono je v podstatě jedno čeho a kolik, 
protože tyhle dluhy stejně nikdo nikdy není schopen zaplatit a ani 
o tom nikdo neuvažuje. Bude následovat celospolečenský krach 
Euroameriky. Tančíme na palubě  Titaniku, hudba nám hraje, ale 
podpalubím se už dere a řítí se na nás ledová voda.

Nemohu tedy jinak a na standardní novinářskou otázku, zda už, 
pane Štěpánku, krize skončila, kolik stála a zda všechno zase půjde 
hladce, odpovídám:

Neskončila, nepůjde. Krize teprve začne! Ono ani nic hladce 
nešlo – jenom jsme pár let vykusovali rozinky a mandle v ko-
láči. Krize skončí, až napravíme shora jmenované příšernosti. 
Až zaplatíme nasekané státní dluhy. Až dáme vzdělání někdejší 
smysl a kvalitu, začneme vyrábět trvanlivé výrobky, a tak pře-
staneme drancovat suroviny a ničit životní prostředí. Až přesta-
neme pro pětikorunu nevidět pětistovku. Až přestaneme kazit 
lidi šidítkem falešné demokracie, na kterou nejsou vyspělí, vy-
hlašováním téměř nekonečných práv a bezmála nulových po-
vinností. Až se přestaneme chovat jako totální idioti a začneme 
jednat jako lidé toho slova hodní.

Jestli toho všeho jsme schopní, nevím. Vím jenom, že bez splně-
ní nelze o konci krize hovořit. A co víc - pokud nesplníme, bude 
tato krize  i krizí poslední – ale nikoli v tom smyslu, jak by si přáli 
naivní optimisté.

Kvido Štěpánek
Ředitel firmy
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černá a bílá

Vážení spolupracovníci,
jednoho zimního večera loňského roku jsem seděl s kamarádem 

při sklence a on přišel s věštbou jakési staré paní, která předpově-
děla tři události pro rok 2010. 

Konců světa bylo předpověděno hned několik, některé se vážou 
k Mayskému kalendáři, některé ke kávové sedlině, některé jsou 
možná loveny z křišťálové koule. Nikdy jsem nevěřil na pověry 
jako pátek 13., nikdy jsem za sebe neházel sůl, nikdy jsem nehle-
děl, jestli vykračuji z domu pravou nohou, a dokonce jsem měl 
doma i černou kočku. Když si s kamarády dáme trochu dobrého 
pití, probíráme různá témata s hlubokou myšlenkou o vlastní pod-
statě bytí, posmrtných životech, hloubce vesmíru, ale také se někdy 
ponoříme do úplně nesmyslné rozpravy. Tuto, o další předpovědi 
„konce světa“, jsem bral na lehkou váhu, smál jsem se jí a nadále 
jsem celou myšlenku vypustil z hlavy. Dnes jsem se ohlédl zpět a 
vzpomněl si na debatu nad skleničkou. Zamrazilo mi v zádech. 

První fází předpovědi, věštby nebo proroctví, nazvěme si to 
každý po svém, bylo předpověděno, že se na jihu zvedne vlna 
chaosu a násilností, problémů ekonomických, s nimiž je pří-
moúměrná  i síla davu. V souvislosti s touto větou mi naskočily 
před očima hrůzyplné obrázky z řeckých ulic, kde ekonomická si-
tuace způsobila davová šílenství, nezaměstnanost a s tím související 
rabování, násilnosti a oběti na životech. První fáze tedy započala a 
doufejme, že se situace nebude šířit dále.

Druhou fází předpovědi byla ekologická katastrofa nedozír-
ných rozměrů, největší v historii Země, ze které se bude lidstvo 
vzpamatovávat velmi dlouho. Zapnu televizní noviny -  a co ne-
vidím? Ekologická havárie, únik ropy, ekologové umývají ropou 
zamořenou zvířenu z oceánu. Nemáme ani zdaleka představu, ko-

lik ropy z vrtu společnosti BP vlastně do vody uniklo, a nikdo si 
nedokáže představit, co se vlastně stalo. Nemyslím po stránce tech-
nické, ale po stránce ekologické. Myslím, že druhá část proroctví 
byla naplněna - bohužel.

Třetí fází, ze které mám největší obavy, je zahájení válečné-
ho konfliktu velkých rozměrů, zjednodušeně označeného jako 
WWIII (Third world war) - česky třetí světová válka. Tato fáze 
byla předpověděna na podzim roku a ten je tu. Nikde se nic ne-
děje? OMYL! Jihokorejská válečná loď se potopila vlivem zásahu 
torpéda údajně vypáleného Severokorejci. Jižní Korea reaguje a jen 
tak si ve svých vodách udělá „přátelské mírové cvičení“ s armádou, 
námořnictvem a letectvem Spojených států amerických. Severo-
korejci se bouří a hrozí použitím jaderných zbraní. Nedivím se. 
Zajímalo by mě, jak by reagoval Washington na „přátelské mírové 
cvičení“ komunistické Kuby s komunistickou Čínou někde pár 
námořních mil od slunných pláží amerického Miami. Američané 
se jen tak „nakufrují“ do jihokorejských vod s armádou o síle osmi 
tisíc vojáků, sta bojových letounů a flotily letadlových lodí. Přijde 
mi to jako zbytečné dráždění hada bosou nohou, navíc když si 
nikdo není jistý, jak je vlastně ten had (Severní Korea) jedovatý. 
Nechci raději domýšlet, co by se dělo, kdyby došlo na použití ja-
derných zbraní.

Doufejme, že k ničemu nedojde, a tak tato předpověď nebude 
naplněna. Nechci šířit katastrofické scénáře. Přeberte si to každý 
po svém. 

Honza Pávek
Opravy forem

atletika trochu jinak
Dovolte, abych vám představil netradiční sportovní odvětví.
Když se řekne požární sport, většina z nás si představí sedmičlen-

né družstvo pokoušející se dostat alespoň trochu vody do terčů ně-
kde vpředu.  Na okrskových soutěžích to vypadá leckdy úsměvně, 
ne jako sport. Ale tím to nekončí. Požární sport má více disciplín 
jak individuálních, tak týmových. Na úrovních od okrsků, krajů, 
národní extraligy a mistrovství až po světovou třídu. 

Podle mě nejhezčí pro diváka a nejnáročnější pro sportovce je 
disciplína zvaná „Výstup do 4. podlaží cvičné věže“.  Startuje se 
32 m před věží, která je vysoká 11 m. Soutěžící je vybaven 4 m 
dlouhým a 8,5 kg vážícím hákovým žebříkem. Ten zavěsí do okna, 
vystoupá po něm a vysedne na parapet, pak žebřík převěsí na další 
okno. Čas se zastaví, když se oběma nohama dotkne podlahy ve 4. 
podlaží. V této disciplíně je důležitá výbušná síla a přesná pohybo-
vá koordinace. Ti nejlepší borci se nahoru dostanou  dříve než za 
14 vteřin. To už jsou výkony srovnatelné s atlety světové špičky, od 
kterých se liší jen povinným opaskem a přilbou! 

No vlastně jsou pro nás ještě o něco víc -  jeden den je můžete vi-
dět na soutěži a druhý den třeba u dopravní nehody. Drtivá většina 
„věžařů“ jsou totiž hasiči z povolání. Pokud byste takový výstup na 
věž chtěli vidět na vlastní oči, budete si muset počkat až do května. 
Pak vyrazte do areálu IZS v Ústí nad Orlicí. 

Bc .Petr Šťovíček
Pilotní programátor Nástrojárny
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pojďme si zastávkovat…!
V poslední době sledujeme vzrušenou debatu na téma škrtů ve 

státním rozpočtu. V době, kdy každá rozumná vláda napříč Evro-
pou šetří a napravuje tak rozmařilé plýtvání z let minulých, hrozí 
v ČR generální stávka a společenská revolta nevídaných rozměrů. 

„Bude nás v ulicích milion, možná i víc!“ zní temné výhrůžky 
odborových bossů. A proč to všechno? Stát  a vláda poprvé nahlas 
řekly to tajemství, léta pečlivě střežené: Když nezačneme okamžitě 
šetřit a chovat se alespoň trochu rozumně, zkrachujeme!!! Ne něja-
ká banka či fond, to už nás bohužel tolik nepřekvapí, ale zbankro-
tuje celý STÁT!!! 

A je to venku – konečně našel někdo odvahu  veřejně říct to, co 
každý rozumně uvažující člověk věděl už dávno – že nelze žít do 
nekonečna na dluh, a dokonce si tuto filosofii  zvolit jako politický 
program!  Jen ve chvíli, když píšu tento článek, dělají  úroky ze 
státního dluhu neuvěřitelných 43 767 651 780 Kč! Úroky! Mi-
mochodem, na našich internetových stránkách je velmi povedená 
„dluhová“ kalkulačka a čísla tam rostou  rychleji než otáčky moto-
ru u závodní formule.

Tak třeba Státní správa, která léta bobtnala v podstatě bez ja-
kéhokoliv omezení, má nyní zeštíhlet a snížit si platy. Vybrané 
prostředky ji už prostě neuživí. To je přece politická sebevražda! 
Považte, není to důvod k spravedlivému protestu? Vyjít do ulic a 

pořádně vykřičet, že téhle vlády bylo už dost a že chceme jinou, 
která by někde přece jen ty peníze půjčila, a zase by bylo dobře? A 
co takhle si při tom zakřičet i za „Příplatek za včasný příchod do 
práce“, který tak úspěšně zavedli v Řecku? Nebo nelíbil by se kratší 
pracovní týden, pochopitelně plně placený? 

Pokud máte pocit, že přeháním, tak pečlivě sledujte mediální 
vystoupení příslušných pohlavárů. Soukromník, který si tvrdě vy-
dělává na živobytí, těžce shání zakázky, minimalizuje režijní výdaje 
a ještě to celé platí z daní, asi nevěří svým očím a uším. Ale stejné 
pocity má nutně každý rozumný člověk. Otázkou je, zda už není 
pozdě. Spirála zadlužování je roztočená a nabírá na obrátkách. 
„Hlas ulice“ nelze v našich zeměpisných šířkách ignorovat a bude 
bohužel opět hodně míchat kartami. Dost možná se dobře míněné 
úsporné kroky rozmělní a změkčí, až nakonec budou zcela k ni-
čemu. Je to přece jen politika a ta je u nás, bohužel, především o 
spokojených voličích.

 Nezbývá než doufat, že zvítězí základní lidský instinkt – pud 
sebezáchovy – a že se nakonec skutečně začneme chovat rozumně. 
V opačném případě si rezervujme lístky do první řady na ne zrovna 
pěkné představení s názvem „Státní bankrot“.

Martin Šlesingr
personalista

advent a vánoce

vánoce přicházejí........
vánoce, kouzelné slovo, při jehož zvuku se rozzáří oči.

Co znamená advent?
Doba před Vánocemi se nazývá adventní - příchod ,očekávání. 
Délka adventní doby je proměnlivá  - vždy 4 neděle před 25.pro-
sincem. Aby se ta  dlouhá doba očekávání zpestřila, zdobíme si své 
byty adventním věncem se čtyřmi svícemi, které postupně každou 
neděli zapalujeme. Děti dostávají adventní kalendáře. K adventu 
také patří stavění vánočních stromů a vánoční výzdoba.

4. prosince - svátek má Barbora. Třešňová větvička v tento den 
uříznutá rozkvete na Štědrý den.
6. prosince Mikuláš – Mikuláš, anděl, čert -  hodné odměňují, 
zlobivé kárají. 
13. prosinec - Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
24. prosinec - Štědrý den. Byt je vánočně vyzdoben stromečkem a 
voní různými dobrotami. Během dne by měl být půst, večer násle-
duje tradiční sváteční večeře - nejčastěji bramborový salát a smaže-
ný kapr, zpívají se koledy, rozsvítíme stromeček, bez kterého si Vá-
noce neumíme představit. K Vánocům také patří stavění betlémů.
26. prosince - Štěpán, dříve se koledovalo.
6. leden - svátek Tří králů. Advent a Vánoce nejsou o tom, jestli 
koupíme drahý dárek, napečeme  mnoho  druhů cukroví, ale Vá-
noce jsou svátky, kdy si máme udělat čas na sebe, svoji rodinu a 
své blízké.

Romana Uhrová
montáž D3
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nevěšte hlavy aneb pohled nováčka

Dobrý den vážení čtenáři,
dovolte mi touto douškou se s Vámi podělit o dojmy a postřehy 

nováčka ve společnosti Isolit-Bravo s.r.o.
V průběhu letních prázdnin jsem dostala příležitost se zařadit do 

řad spolupracovníků společnosti. Krátkou matematikou dojdeme 
k závěru, že mám za sebou téměř čtvrtletní působení mezi Vámi. Je 
to přesně taková doba, za kterou člověk rámcově pozná vztahy na 
pracovištích a poodhalí jejich klady a zápory. Zároveň je to přimě-
řená doba pro vytvoření úsudku nezatíženého provozní slepotou, 
která se, bohužel, nevyhýbá žádné firmě ani osobám.

Mám za sebou několikaletou kantorskou činnost na středoškol-
ské úrovni v  oblasti všeobecného strojírenství a téměř desetileté 
zkušenosti ze slévárenského a strojírenského průmyslu, tzv. těžké-
ho průmyslu. A tak si mohu dovolit vyslovit některá uznání, soudy 
a postřehy.

Řada z Vás si asi také nyní klade otázky, které jsem dostávala od  
sousedů ve svém bydlišti. „Proč zrovna Isolit-Bravo a ne některá 
jiná firma v okolí? Vždyť se o ní říká...“.

Má odpověď zněla: „No, pracovat se musí všude a má babička 
říkávala, že chleba je všude o dvou kůrkách.“ Ale abych byla k Vám 
upřímná, ve skutečnosti mě při výběru nového působiště, kromě 
ekonomických parametrů, ovlivnila samotná značka Isolit-Bravo. 
Znám ji již od jejího prvopočátku, kdy se na český trh prosadila se 
svými fritovacími hrnci. Ten první, dvoulitrový s perfektním ko-
vovým olejovým filtrem a lívanečníkem, jsem si pořídila do své 
domácnosti z jedné ze svých prvních výplat. To bylo již v minulém 
století :-), tady je vidět, jak je tato značka dlouhodobě zavedená 
:-). Časem se  počet výrobků v  naší rodině úctyhodně rozrostl 
o topidla, fény a nové modely topinkovačů, jogurtovač apod. A 
kdybychom s kvalitou těchto výrobků nebyli spokojeni, jiné další 
bychom nepořizovali.

Další faktory, které ovlivnily moji volbu, byly certifikáty a oce-
nění, které firma vlastní. Z předchozího zaměstnání nám několi-
kaleté zkušenosti z obdobných certifikací, a tak vím, kolik nejen 
finančních prostředků, ale především lidské práce se za tím vším 
skrývá.

Ano, najdou se jistě mezi námi tací, kteří všechny tyto certifiká-
ty a především systémy práce, které se za nimi schovávají, zneva-
žují a označují za zbytečnou papírovinu a byrokratismus. Ovšem 
je důležité vědět, že bez těchto certifikátů firmy či výrobků je na 
současném trhu firma bezcenná a její výrobky neprodejné. Také 
je dobré vědět, že řada těch systémů je právě tvořena námi a my 
sami si určujeme, jak složitý a byrokratický ten systém práce bude. 
Nesmíme však zapomenout na to, že ať je to ISO nebo TS/ISO, 
neříkají v jádru nic jiného, než že je potřeba dávat potřebné infor-

mace v potřebném čase na potřebná místa, aby se mohlo včas a 
správně rozhodovat, vykonávat dané činnosti a dokladovat jejich 
realizaci. Na jakém médiu již tyto informace jsou, systém nepřika-
zuje. Jak má totiž kterýkoliv manager, a tím nemyslím jen projek-
tového managera, ale i každého vedoucího či mistra, rozhodnout 
o čemkoliv, když mu příslušný procesní partner – referent, dělník 
nedá informaci včas nebo sdělí polovičatě?

Ze své životní praxe znám i firmy, které investovaly nemalé fi-
nanční prostředky do různých sofistikovaných informačních sys-
témů, ale stejně jim byly k  ničemu, protože po jeho nastavení 
nedokázaly udržet jeho aktuálnost i z důvodu nedisciplinovanosti 
uživatelů. Ti si mnohdy z různých důvodů nechávali informace o 
plánech, výhledech, změnách termínů v objednávkách, rezervacích 
materiálů … ve svých hlavách nebo na načmárané někde na papíře 
či „svačinových pytlících“. Následkem toho se pak dělaly chybné 
předpovědi či rozhodnutí anebo v lepším případě si stejně člověk 
musel všechny informace ještě znovu ověřit, ale to zase vedlo k ča-
sové náročnosti, nepružnosti a přepracovanosti některých pracov-
níků či nárůstu operativního řízení.

Vy jste toho dokázali doposud hodně a je škoda, že jste na někte-
rých místech polevili, což se projevilo u posledního auditu Auto-
motive Lighting CZ, který nedopadl v celkovém hodnocení dobře.

Jeden z příkladů nedodržování systémových postupů vidím také 
v  tom, že občas dostávám od některých spolupracovníků různé 
dokumenty a tabulky neautorizované, tj. bez podpisu kdo a kdy 
vytvořil, jaká je to revize apod. Ale proč? Bojí se snad podepsat 
či autorizovat svou práci? Vždyť přeci,  pokud dělám svoji práci 
svědomitě a poctivě, nemám se zač stydět! Je to také právě základ-
ní pravidlo pro tzv. „řízení dokumentů a záznamů“ z ISO 9001, 
podle kterého jsme certifikováni, tj., zavázali jsme se tato pravidla 
zavést a udržovat. A mimo jiné je to také pravidlo základní lidské 
slušnosti se pod svou práci podepsat. I ten Tomáš Baťa to po svých 
zaměstnancích důsledně vyžadoval.

Věřím tomu, že ze záporných bodů různých auditů se brzy sta-
nou naše silná místa a při dalších auditech vyjdeme již bez ztráty 
kytičky. Jsem pozitivní člověk a věřím tomu. Vždyť se toho tolik 
dokázalo a byla by škoda to vše ztratit.

Na úplný závěr mi dovolte popřát všem slovy nejmenovaného 
meteorologa „ Slunce v duši“ a já ještě dodávám „Hlavu vzhůru a 
úsměv na tváři!“

pohodové vánoční svátky a šťastný nový rok.

Šárka Slavíčková
manažerka SaM

vánoce už brzy!
Nevím, jak začít, vlastně nevím, o čem psát! Ale téma v  tomhle 
období se v podstatě samo nabízí!
 Brzy budou Vánoce a každý se snaží to všechno zvládnout! Tak 
vlastně tahle rada slouží i pro mě a pro všechny převážně něžného 
pohlaví! 
Každý z  nás musí zvládnout práci, rodinu a předvánoční shon! 
Dnešní doba nabízí řadu vymožeností,  a tak si můžeme leccos 
ulehčit, abychom nemuseli být zbytečně ve stresu. Přijdeme pozdě 
z práce, musíme obstarat rodinu, proto vánoční nákupy můžeme 
nechat i na večer. Internet skýtá řadu výhod. Radost uděláte jak své 
rodině, tak i svým přátelům. 
 Pokud si nevyberete na internetu, tak si můžete vybrat třeba z na-

bídky výrobků naší firmy. Když  ale vaši blízcí mají představu ji-
ného dárku, tak bych vám mohla doporučit z  nabídky různých 
dárkových poukazů na wellness pobyty, masáže nebo adrenalinové 
sporty.
Možností máme tedy několik. 
Vánoce už jsou za pár týdnů, ale  když se podíváme z okna, ani  to 
tak  nevypadá.
Co nás vlastně  ještě čeká? Pečení, vaření a předvánoční úklid. Ale 
při tom všem musíme taky myslet na to, že všechno zvládneme a 
nebudeme se zbytečně stresovat. Máme před sebou ještě dost času, 
stihneme něco napéct, a když nezvládneme 10 druhů, tak třeba 
něco dokoupíme! Hlavně když bude klid a pohoda! 
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 Přijdu domů z práce a přemýšlím, jak ten čas letí! Chtěli jsme ten-
hle rok stihnout tolik věcí, ale všechno se bohužel nepodařilo. Měli 
jsme tolik plánů, ale taky všechny nedopadly! Tak co s tím? Bude 
přece nový rok 2011! Můžeme začít s  novými plány a všechno 
špatné, co v roce 2010 nevyšlo, tak se v novém roce podaří!

Novoroční předsevzetí ať se vám vyplní,
srdce ať se radostí zaplní,

do nového roku ať vstoupíte s radostí,
se zdravím, štěstím a bez starosti přeje

Eva Brdíčková
Finanční účtárna

Finanční účtárna

co se dělo v jablonném nad orlicí před 5o a více lety

Co vlastně znamená finanční účtárna pro firmu?
Každý podnik má stěžejní pracoviště. V naší firmě tomu není ji-

nak! U nás k těmto pracovištím patří lisovna, nástrojárna, montáž 
nebo obchodní oddělení!

Ani finanční účtárna by se ale neměla umisťovat někam na dolní 
hranici tohoto žebříčku! Žádné  pracoviště by přece nefungovalo, 
kdyby nemělo v pořádku fakturaci, nedodržovaly se termíny splat-
nosti, nezaúčtovaly se faktury, zápočty, nehlídali by se neplatiči a 
jiné věci, které jsou nezbytnou součástí našeho oddělení.

Každá účetní má na starost různá pracoviště! Kromě této práce 
musíme evidovat majetek firmy, rozpočítávat náklady na jednotli-
vá střediska, evidovat nájemné v bytovém domě, půjčky zaměst-
nanců a vést veškerou administrativu. 

Tím bychom chtěli poukázat na to, že i naše pracoviště je velmi 
důležité. Každý zaměstnanec v  této firmě má určitou pozici, za 

Uvádíme úryvek     
z připravované pub-
likace Zapomenutá 
země vzpomíná.

Sousedské vztahy 
Tehdy nebylo to-

lik zábavy, dá se říci 
nakupované /dnes 
televize, rozhlas, do-
vážené pořady atd./. 
Většina pocházela z 
místních zdrojů za 
větší či menší účasti 
všech občanů. Jistá 
forma zábavy po-
kračovala i v soused-
ských vztazích, kdy 
se se vším nechodi-
lo na úřady, a když 
už, tak se tyto věci  
řešily s jistým nad-
hledem. O tom je i 
následující povídání.  
Někdo se rád věnu-
je chování zvířectva, 
jiný ne. A tak se jed-
noho dne stalo, že 

kterou  zodpovídá . Ne vždy je to jednoduché. Jsou věci, které se 
musí vyřešit hned  a ne je neustále odkládat.

 Blíží se Vánoce, a proto se snažme najít řešení a problémy, které, 
nám narostly, dořešit. Jelikož chceme, aby naše práce byla efektiv-
nější a rychlejší, myslíme si, že rezervy nejsou jenom na našem od-
dělení. Ke své práci potřebujeme i vás, a proto vás žádáme, abyste 
nám byli vždy co nejvíce nápomocni. 

Předem vám děkujeme za vstřícnější a rychlejší vyřizování účet-
ních případů.

Za celou finanční účtárnu  přejeme krásné Vánoce. 

Eva Brdíčková
Finanční účtárna

pan Vašíček, pracovník místní elektrárny, z nějaké pohnutky zjistil, 
že by nebylo marné vyrobit trochu legrace.

Protože jeho sou-
sed p. Kubelka, mající 
tehdy koloniální ob-
chod, mohl produkty 
svých barevných sle-
piček prodávat pří-
mo, choval jich pár 
ve svém kurníku. Jeho 
soused sice nechystal 
nic zlého, ale přece 
se mu zdálo, že by 
nebylo marné učinit 
takový pokus. Vzal 
tedy zbytek vápna od 
malování a V nestřeže-
ném okamžiku v podvečer  barevné slípky tím vápnem přebarvil 
na bílo. Večer šel majitel slepiček pustit své oblíbenkyně do kurní-
ku, ale po jeho otevření se tam hrnuly slepice bílé, tedy cizí. Začal 
proto hledat své barevné. Když žádné nebyly v  dohledu, tak to 
zhodnotil tak, že se nedá nic dělat, ale když se k němu ty bílé tak 
hrnuly, že je do kurníku pustí. Když se jich ale dotkl, přišel věci na 
kloub. Hned věděl, kdo to má na svědomí, a vyčkal na vhodný čas.  
Ten čas přišel o jablonské pouti. Jak bylo tehdy zvykem, o ná-
vštěvy nebyla nikdy nouze, a tak se majitel slepic rozhodl jed-
nu návštěvu sousedovi „vyrobit“. Nějakým způsobem si opat-
řil jisté adresy jeho mimojablonských zpřízněných občanů. 

pan Krejsa č.p. 103
pan Vašíček č.p. 121

pan Kubelka č.p. 36
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Napsal jim zvací dopisy s  přáním, že je třeba s ohledem na 
svůj věk se sejít a že pouťové posezení u řízku by bylo to pravé.  
Problém začal hned  po příjezdu ranního vlaku do Jablonné-
ho, když se příbuzní už na nádraží divili, cože tak najednou, 
ale na setkání po letech se asi těšili. Horší to bylo u branky u 
domu, kde se kolona příbuzných zastavila a s úsměvem na tvá-
ři se všichni začali vítat. No, když už jste tady, že? Řízků zdale-
ka tolik nebylo, ani bramborového salátu, o dalším netřeba 
hovořit. Jak to celé dopadlo s dvaceti deky masa na neděli a s 
tolika hosty, se už neví. Dá se předpokládat, že se po vysvětle-
ní všichni tomu zasmáli a nakonec byli se setkáním spokojeni.  
Leč nic netrvá věčně, ani radost z jedné příhody. 

Když uběhl nějaký čas, přišla chvíle na sladkou pomstu. Jak to 
ale provést, když už skoro všechno bylo vyzkoušeno??? No přece se 
něco našlo! Pouťový hostitel přišel na nápad. Jednoho rána se vydal 
do Pražákovy tiskárny, kde pracoval všem známý Karlíček Milerů, 
se sdělením,  že soused dnes v noci zemřel a vdova, která nemůže na 
nohy, ho požádala, aby došel do tiskárny nechat vytisknout parte a 
rozeslal je. Parte bylo rozesláno z opatrnosti jen mimojablonským 
příbuzným s tím, že pohřeb je v neděli o půl třetí s následnou smu-
teční hostinou. Přijeli příbuzní až z Moravy. Údajný zesnulý byl 
velice oblíbený, a tak hostů šlo od vlaku hodně. Je pravda, že tako-
vý průvod s věnci a pohřebními kyticemi od nádraží v době, kdy  
v Jablonném nikdo pohřeb neměl mít, budil údiv. Větší zděšení  
však nastalo před domem zesnulého, když první smuteční host 
zazvonil u vchodu - a co se nestalo. Místo vdovy stál ve dveřích 
sám „zesnulý“. Pár slabších nátur to neustálo a v mdlobách, s vě-
domím, že jim v hlavě už straší, je bylo třeba podepřít a zabrá-
nit jejich zhroucení. Jak lze odhadnout, smuteční hostina nebyla. 
Přestože z toho nebylo žádné řízení, tak určitě byl závěr tohoto 
neplánovaného setkání přátelský a radost ze setkání se stále živým 
příbuzným přehlušila štrapace s cestováním. 

A když už je řeč o posledních věcech člověka, tak ještě jednu pří-
hodu jako bonus pro ty, kteří to dočetli až sem. Jeden další tehdejší 
soused p. Mašek ze stejné ulice /dnešní dům paní Krejsové H./ 
měl pole blízko kostela a jak tehdy bylo zvykem, každá přeprava 
na pole a zpět s nákladem se dělala vozem taženým koněm nebo 
kravičkou. Byla doba kopání brambor a u toho pomáhali zejména 
příbuzní a známí. Odměnou jim byla část dobývané úrody. Na-
máhavost těchto zemědělských prací nebyla mnohdy v souladu s 
věkem a kondicí majitele polnosti, a tak se jednoho dne stalo, že 
při této práci majitel na poli skonal. Jediné řešení s dopravou jeho 
ostatků z pole bylo jeho naložení na fůru pytlů s  brambory na 
poslední cestu domů, kde se tehdy odehrávalo pohřební loučení.

Tak se vůz vydal cestou od kostela kolem hřbitova dolů kolem 

dnešní drogerie. Naproti drogerii bylo řeznictví pana Pomikálka 
a tam bylo potřeba na chvíli kvůli nákupu zastavit a nechat tedy 

vůz i s nebožtíkem bez dozoru. Co čert nechtěl, šel zrovna kolem 
někdo nahoru od náměstí, možná z některé hospody, a zastavil se 
u vozu. Začal třepat  nebožtíkem v domnění, že asi usnul po těžké 
práci nebo že si dal víc likéru, než snese. Co tehdy na nebožtíka 
volal, se už nikdo nedozví. Faktem je, že když tehdejší spolucestují-
cí vyšli Z místního obchodu k vozu, nevěřili svým očím a nevěděli 
ani, co říct.  

Josef Krejsa
č.p. 103

Firma roku 2010
Jako zástupce Isolit-Bravo jsem se účastnil předávání cen Firma 

roku Pardubického kraje 2010, které probíhalo v  hotelu EURO 
v Pardubicích. 

O soutěži
Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2010 a Zlaté 

stránky.cz Živnostník roku 2010 jsou soutěže určené všem pod-
nikatelům a živnostníkům. Svým všeoborovým a regionálním za-
stoupením jsou největším podnikatelským kláním v zemi. Zásadně 
se odlišují od podobných projektů ve snaze dosáhnout objektivi-
ty hodnocení a vytvořit tak zcela ojedinělé vzájemné porovnání 
účastníků v jednotlivých regionech a za celou Českou republiku. 
Pro rok 2010 získaly záštitu všech hejtmanů České republiky.

Letošní kolo
Do soutěže firem se letos se přihlásilo 179 společností, z nichž ti-

tul Firma roku Pardubického kraje 2010 získala firma TVARME-
TAL, která se zabývá kovovýrobou zaměřenou na ohýbání trubek. 
Za naši firmu  jsem přebíral  pěkné třetí místo. 

Podle člena poroty Romana Sodomky z  Hospodářské komo-
ry měla porota těžké rozhodování. „V hodnocení jsme se snažili 
zohlednit co nejširší spektrum parametrů, jakými jsou například 
optimalizace sortimentu, inovativnost, objem exportu, trvalý roz-
voj, vliv zaměstnanosti na region a sociální zodpovědnost firmy,“ 
upřesnil Roman Sodomka.

Další ocenění
Kromě třetího místa jsem přebíral i ocenění Odpovědná firma 

pan Mašek čp. 95
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roku Pardubického kraje 
2010 . Při přebírání této 
ceny si mě moderátor akce 
„odchytl“ a absolvoval jsem 
s ním krátký rozhovor (viz 
fotografie níže). Zajímal ho 
především přístup firmy ke 
svému okolí a životnímu 
prostředí. 

Napsali o nás
Letos se poprvé uděluje 

i titul Odpovědná firma 
roku Pardubického kraje 
2010, který získala společ-
nost Isolit-Bravo z Jablon-
ného nad Orlicí. Důvodem 
ocenění je fakt, že firma je 
hlavním sponzorem Nadač-
ního fondu nadaných, kte-
rý se stará o handicapované 
děti, a za 17 let podnikání 
věnovala na charitu přes 40 
milionů korun. „Snažíme 
se v našem podnikání cho-
vat odpovědně a být svému 
okolí co nejlepším sousedem. Rozhodli jsme se proto v každém 
kraji ocenit místní firmy, které vnímají odpovědnost za rozvoj své-
ho regionu, jsou šetrné k životnímu prostředí a podporují veřejně 
prospěšné aktivity,“ uvedl Přemysl Filip, Senior manažer společen-
ské odpovědnosti společnosti Vodafone, která titul udělila. 

Ludvík Stejskal
Manažer projektů

Seznam vítězů:
Soutěž Vodafone Firma roku Pardubického kraje 2010
1. místo – TVARMETAL s.r.o., Vysoké Mýto, výroba komponentů do 

automobilového průmyslu
2. místo – LIMES spol. s r.o., Litomyšl, výroba stavebnicových sklení-
ků a dílů pro kolejová vozidla
3. místo – Isolit-Bravo, spol. s r.o., Jablonné nad Orlicí, lisování plas-
tových výtisků, konstrukce a výroba forem
Soutěž Zlaté stránky.cz Živnostník roku Pardubického kraje 2010
1. místo - Milan Horský, Svitavy, výrobce bio těstovin
2. místo - Petr Papák, Lázně Bohdaneč, výroba cukrářských výrobků
3. místo - Jiří Hrma, Česká Třebová, internetový portál zaměřený na 
komunikátory
Ocenění Odpovědná firma roku Pardubického kraje 2010
Isolit-Bravo, spol. s r.o. - je významným zaměstnavatelem v regionu 

a je hlavním sponzorem Na-
dačního fondu nadaných, 
který podporuje handicapo-
vané děti. Za 17 let své čin-
nosti věnovala firma na nej-
různější dobročinné akce přes 
40 milionů korun. Za tyto 
aktivity v roce 2007 obdrže-
la prestižní cenu Via Bona. 
 
Ocenění Vodafone Byznys re-
bel Pardubického kraje 2010 
PAPERA s.r.o. – firma pro-
dává široký sortiment kan-
celářských potřeb a podpo-
ruje prodej českých výrobků. 
Propracovaný systém slev a 
bonusový program je doplněn 
osobním přístupem obchod-
ních zástupců, kteří rychle 
reagují na potřeby a poža-
davky každého zákazníka.
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chvála servisu ib

jak je těžké sehnat práci

jak jsem se stal akvaristou

Možná málokdo z nás ví, že slovo SERVIS je přejaté z angličtiny, 
ale každý zná jeho význam a umí ho běžně skloňovat.

Kde sídlí SERVIS? Jdu do SERVISU. Jak daleko je k SERVISU? 
Navštívil jsem SERVIS. Ty skvělý SERVISE! Máš reference o SER-
VISU? Jsem spokojený se SERVISEM.

I když firma IB vyrábí vysoce kvalitní české domácí elektrospo-
třebiče, které zaručují bezpečnost, praktickou funkčnost a život-
nost, jejich téměř každodenním používáním se nějaký ten defekt 
časem objeví.

To se pak s  důvěrou obracíme na servisní střediska výrobků 
BRAVO, kterých napočítáme více než sedmdesát  a  která zajišťují 
záruční a pozáruční opravy drobných spotřebičů, elektrických spo-
ráků, automatických praček a malé černé techniky.

Z vlastní zkušenosti znám, že obcházet pracovní místa, takřka 
dům od domu, a ptát se na práci, skončí tím, že vám personalista 
hned oznámí, že momentálně pracovní místa nemají.

V lepším případě vám dají dotazník, vy ho vyplníte a pak 
přichází na řadu osudová věta:,,Ozveme se!´´ Ale to by-
chom čekali marně!!!! Při hledání práce nám mohou vždy 
nejlépe pomoci agentury nebo poradny  pro lidi, kteří jsou 
bez práce, nebo pouze hledají práci novou. Můžeme se  
pokusit najít zaměstnání na internetu a marně rozesílat životopis. 
Další možností je denní tisk, tam většinou ale najdeme různé práce 

V tomto článku bych vás rád seznámil se svou vášní - akvaristi-
kou. Jak jsem se k ní dostal - až po současnost.

Vše začalo asi před  4 lety, když jsem ještě studoval na VUT v 
Brně. Bydlel jsem v tradiční ubytovně pro studenty, na kolejích, 
ještě se 2 kamarády. 3postele, 3židle, 2stoly a nějaká skříň na ob-
lečení, toť celé vybavení pokoje. Prostě mrtvo. Řekli jsme si, že to 
musíme oživit nějakým zvířátkem. Vzhledem k časové vytíženosti 
školou, bydlením v jedné místnosti a odjezdy na víkendy domů 
moc na výběr nebylo. V úvahu přicházely asi jen rybičky, možná 
papoušek, křečci a podobní hlodavci nebo možná nějaký králík....

A tak jsme začali přemýšlet, co je nejméně hlučné, nedělá to 
bordel, nesmrdí to, nekřičí to, když  má hlad, a není to náročné ani 
na údržbu a hlavně levné na pořízení i na provoz.... Ano, vyhrály 
to rybičky!!! 

Následující týden jsem si půjčil starou akvarijní nádobu (ještě 
litou) asi 20 l od strejdy, koupil kamínky na dno, asi 3rostlinky a 
akvárko bylo založené. K osvětlení postačovala lampička, kterou 
jsem měl u postele. Mezi první obyvatele patřila 2paví oka (Freddy 
a Jason).

Jak jsem zmiňoval výše, tak akvárko bylo nevzhledné a půjče-
né, tak jsem začal shánět vlastní... Asi za 3měsíce jsem na inzerát 
sehnal akva lepené, stejného půdorysu, jen asi o 10cm vyšší, ale 
i s filtrem a krycím sklem. Tím jsem měl o něco víc místa a ryby 
doplnil o neonky a Black molly.  A když mi v akvárku plavala i ně-
jaká malá, mladá rybička, tak to byl snad nejvyšší vrchol radosti :-)

Toto akva nám dělalo radost i dekoraci asi 2roky. Vlastně až do 
konce mého pobytu na kolejích. Vždy, když jsem přišel ze školy, 
sedl jsem k akvárku a kochal se někdy i hodiny... V tomto skleně-
ném domečku se střídaly především živorodky a časem jsem dopl-
nil i krevetky. Tenkrát to byla novinka, v obchodě dost drahá, ale 

Pro nás, Jabloňáky, je situace poměrně jednoduchá. Máme ser-
visní středisko přímo ve firmě. Naše nejschůdnější cesta tedy vede 
do firemní prodejny BRAVO – ELEKTRO nebo k telefonnímu 
číslu 465 616 278. Přihlásí se opravdoví, na slovo vzatí odborníci 
a odbornice.

Spolehlivě stanoví diagnózu „nemocného“ elektrospotřebiče a 
dokonale, bez zbytečných řečí a výmluv ho “uzdraví“.

A proto chválím a doporučuji.

AlenaŠafářová
učitelka

na doma, ale jsou to většinou podvody.
Nejlepším řešením je poptat se u přátel a rodiny. Zde je největší 

pravděpodobnost, že práci najdete. 
Já už jsem práci našla po třech měsících usilovného hledání ve 

firmě Isolit - Bravo a jsem ráda. Tak hodně štěstí vám všem!!!

Andrea Pankallová
montáž D3

podařilo se mi je sehnat zadarmo (vlastně za benzín projetý přes 
Brno a jednu pokutu za špatné odbočení :-D). A tak jsem měl i 
něco, co jiní neměli :-)

Krevetky Red cherry

Díky kráse samotného akvárka a jeho relaxačním účinkům jsem 
začal studovat různé druhy ryb, které se kam hodí, jejich náročnost 
a samozřejmě, které se mi líbí víc a které méně... Tou dobou mě 
začínala akvaristika bavit a často jsem navštěvoval různé zverimexy, 
kde jsem porovnával rybičky živé a vybíral budoucí obyvatele no-
vého akvária. Ano, to současné 40 l bylo dobré, ale malé :-( Moc 
se tam toho nevešlo. „Jeden kámen, jeden kořen, pár rostlinek a 
bylo nacpaný“. Na pokoji jsme pro větší ani neměli místo, tak jsem 
vybíral až na konci svého studia to, který si pořídím domů.

Mělo být kolem 100 l (80*35*35cm) takové klasické, s černým 
plastovým krytem a vlastním osvětlením. Jenže se mi dostala na-
bídka na 220 l (100*45*50cm) zabudované ve skříni s dřevěným 
krytem... prostě už akvarijní komplet vyšší úrovně. Neváhal jsem 
a bral ho všemi 10ti. Toto akva jsem založil až po skončení studia. 
Nemohl jsem se dočkat, až ho osázím a vypustím do něj rybky. 
Konečně dostatek místa pro spoustu rostlinek i pořádný kořen!!! 
Jako základ tvořilo hejno neonek, rasbor a 2 nádherné skaláry. Sa-
mozřejmě i nějaký ancistrus a pancéřníčci na dno... UWAU!!! To 
bylo super, a té zeleně!!! To byl relax a nádhera!!!

Jenže, co se stalo časem.... Ne, neprasklo :-), jen se mi samo-
zřejmě po čase zdálo zas malé :-( Kořen se do toho vešel už větší, 
rostlinek taky už více, ale rybám tam nezbývalo už moc místa na 
plavání. Miluju totiž tu krásu přírodní zeleně, rostlinek, tak bylo 
skoro jak prales :-)

Takže touhou po větším prostoru jsem začal shánět akvárko 
větší. Měl jsem v úmyslu do něj přestěhovat současné osazenstvo 
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220tky a řádně navýšit hejno neonek, razborek a hlavně další rost-
linky. Do stávajícího mě lákalo zkusit, pro mě nový druh rybek, 
tlamovce. Jde o úplně jiný druh rybek, než jsem byl zvyklý, a to 
jak z hlediska chování, tak i co se týče biotopu (prostředí), kde žijí. 
Zatímco jsem preferoval zarostlá akvárka, tak tlamovci mají pouze 
jemný bílý písek a kameny jako skály. Téměř bez zeleně. Ale ryb-
ky jsou mnohem barevnější a atraktivnější. Samozřejmě záleží na 
vkusu každého. No, nabídek jsem měl dost, ale buď byly z daleka, 
nebo mi připadaly drahé. Samozřejmě jsem hledal mezi použitý-
mi, neboť cena nového kompletu se pohybuje kolem 30 000kč, a 
to je moc.

Asi před půl rokem se zadařilo sehnat komplet o objemu asi 
450 l (150*50*60cm), což už je pěkná vana :-). Dokonce jsem to 
koupil i s osádkou vytoužených tlamovců. Jenže jich bylo tolik a 
byli tak velcí, že by se mi do stávajícího 220 l akvária nevešli, tak 
jsem je ponechal v tomto. Ještě větší akva nemám v současné době 
kam dát, ale plánuji na to vyčlenit samostatnou místnost. V plá-
nu je tak min. o délce 2,5m. Jen ale 
ještě nevím, jak ho přestěhuji, bo to 
současné vážilo okolo 150 kg a nést 
ho ze 3. patra po schodech byl cel-
kem nášup.

Afrika-moji tlamovci

V současné době si to nedovedu 
bez akvárka ani představit. Je to nád-
herný relax, a ta pohoda a klídek ve 
skleněné nádrži.... Fakt super! Vřele 
doporučuji!!! A je pravda, že čím vět-
ší, tím lepší! A to jak na pohled, tak i 
na údržbu. Větší akvárium je stabil-
nější a vytvoří si vlastní rovnováhu.

Přehled akvárek s  osazenstvem, u 
kterých doma relaxuji:
450l - tlamovci a ancistrusi
220l - skaláry, čichavci, pancéřníčci, 
ještě nějaká neonka … 
          a hlavně zeleň
40l – paví oka a nějaký krevetky sa-

mozřejmě v houští zeleně :-)
50l – hlavní krevetkárium s red 
cherrynama, endlerkama
         a platama korálovýma
54l – akvárko s mladýma tlamovce-
ma
20l – druhý akvárko s mladýma tla-
movcema

Jo a letos postavené zahradní jezír-
ko asi 8*5m, hl. 2m – tam přijdou 
nejspíš pstruzi.

Celá moje údržba o akvária spočí-
vá v denním krmení a vždy tak půl 
neděle čištění, výměny vody apod... 
Samozřejmě nečistím akvárka všech-
na najednou, ale třeba jen jedno 
nebo dvě malý, další týden jiný, 
atd....

Akvaristické stránky taky sleduji 
denně a mezi nejoblíbenější patří asi 
www.rybicky.net, www.akvarko.cz a 
www.i-fauna.cz

Zatím jsem takový akvarista amatér, rybičky ani rostlinky nepro-
dávám, ale rozdávám ZADARMO!!! Kdybyste měl někdo zájem, 
tak se klidně ozvěte a nějak se domluvíme :-)

Třeba tlamovců mám teď asi 50ks mladých různých druhů.

Pro představu, jak se u mě rybičky mají, zkuste odkaz http://
rybicky.net/profil/17324

Akvaristika je nádherná, taková živá krajinka, pro mě je to druhá 
TV :-) Zkuste a uvidíte :-)

Michal Fišer
konstrukce D2
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můj cíl a můj sen
Zabývám se prodejem v naší firmě již skoro 14 let. 
Mým cílem vždy bylo, je a bude spokojenost zákazníka s našimi 

výrobky, a když už se vyskytne nějaký problém, tak i s našimi služ-
bami, které tento problém řeší. 

Kdo tvrdí, že existuje firma, kde se nikdy nevyrobil chybný výro-
bek, ten buď lže, anebo je to takový blázen, že neví, o čem mluví, 
a směle může zaklepat na dveře patřičného ústavu. Každý ví, že 
podstatné pro zákazníka je to, jaký má firma systém kvality a jak 
ho dodržuje. Důkaz kvalitního systému jakosti je mimochodem i 
zákaznické portfolio.  

Pokud má firma zákazníky neznámé, nikomu nic neříkající, tak 
: „Pozor!!!“. Pokud ale jsou v zákaznickém portfoliu firmy zvučná 
jména jako Philips, Bosch-Siemens, Black & Decker,  DeWalt, 
VW, Škoda Auto, ...., tak poté to je již dostatečná záruka, že výro-
ba a systém jakosti  v dané firmě jsou na velmi dobré úrovni.

 Ano, nyní již mluvím o nás, o Isolitu-Bravo. Jenom pro dokres-
lení. V současné době začínáme projekt pro firmu Bosch-Siemens 
a tam po nás požadují záruku 400 PPM ( tzn. maximálně 400 
ks z milionu neboli 0,000004% ) při dvouleté záruce. Maximál-
ně 400 ks špatných kusů z 1 milionu vyrobených – no to je pěkná 
výzva! Ale to ještě nic není – automobilky po nás požadují až 180, 
100, 50 PPM.  

Tak, to by můj profesní cíl a co sen ( taky profesní ) .  Mým 
snem bylo a stále je, aby nám zákazníci po koupi našeho výrobku  
volali, psali e-maily, posílali děkovné dopisy, že jsou s naším výrob-
kem spokojeni, jak  jim ulehčuje práci, .... 

Teď si jistě říkáte: „Blázen, píše o nich výše a sám by měl na 
dveře patřičného ústavu zaklepat. A to co nejdříve.“  Věřte nebo 
nevěřte, klepat nikde nebudu, tento sen se mi již splnil.

A to díky Motúčku !! Lidé posílají e-maily, volají, dokonce na-
táčejí i videa o tom, jak jim Motúčko ulehčuje práci, jak jsou spo-
kojeni, .....

Samozřejmě jsou i někteří, kteří mají nějaké připomínky, něco 
se jim nelíbí, ale naprostá většina je prostě nadšená. Stalo se vám 
někdy, aby zákazník natočil video o tom, jak rychle uvařil vodu 
v konvici, jak upekl chleba v pekárně? Myslím, že ne. Důvodem 

je určitě obrovský přetlak daných výrobků na trhu a také náš kon-
zumní způsob života.

 Ale když se na trhu objeví výrobek jedinečný ( v tomto případě 
naše Motúčko - nikdo na světě ho nemá, opravdu to funguje  a 
člověku pomáhá  ) , tak tento výrobek dokáže lidi doslova probudit 
z letargie a nadchnout tak, že píšou dopisy, e-maily, točí videa, ...  
No a takové výrobky my potřebujeme. 

Napsali a natočili o Motúčku (uvádím pouze několik případů) 
• Motúčko dobrý. Udělal jsem Vám reklamu v jednom odborném 
časopisu pro VS. Milan Rytíř
• Motúčko je skvělé, jen by nevadily delší rukojeti,  tak 20cm.
• Jsem po chemoterapii, tj. slabý jako děcko, přesto jsem na naší 
kopcovité zahradě odvezl za léto víc než předchozí roky. Děkuji. 
Rechner.
• Dobrý den, s Motúčkem jsem spokojena velice a můžu ho jen 
doporučit. Ulehčí mi hodně práce. Děkuji.
• Dobrý den, s Motúčkem jsem spokojen, pracoval s ním 1dělník a 
současně 2 dělníci s normálním kolečkem, dělník s Motúčkem od-
vezl 15 koleček, 2 dělníci s  kolečkem a lanem pouze 10 koleček 
-  vozili beton do kopce.
• Chtěl bych z toho udělat tříkolku neb když vozím kamení, tahá 
mi to ruce. Nepřemýšlíte o tom ( přidat 2 kola ke stojnám)?  Díky 
za odpověď.  Dr. Vastl  
Horní Žďár Ostrov(KV)
a mnozí další  .................................
• Pan Josef Vala z Příboru dostal od rodiny k 70-tinám naše Mo-
túčko. Jeho příbuzní natočili z předávání dárku krásné video, které 
nám zaslali.
• Lukáš Karlík natočil svoji maminku, jak vyváží na Motúčku hnůj 
od koňů ze stáje a toto pěkné ozvučené video nám také zaslal.
• ................

Petr Bodlák
vedoucí SaM

svatý mikuláš
Czy wyobrażacie sobie Święta Bożego Narodzenia bez choinki, 

pierwszej gwiazdki i prezentów od Mikołaja? Od wieków wszyscy 
zadają sobie to samo pytanie - skąd on pochodzi i przywozi nam 
podarki? Z bieguna, z Laponii a może z... Turcji?

Cožpak je možné si představit  svátky Božího narození 
bez smrčku, první hvězdičky, a dárků od Ježíška?! Po staletí si 
klademe stejnou otázku – odkud pochází a odkud přiváží své 
dárky?”! Z pólu, Laponska či z Turecka?!

Bez względu na wiek, wszyscy w grudniu co roku czekają                         
na prezenty. Nie wystarczy jednak czegoś pragnąć, trzeba jeszcze                
o to poprosić. Ale kogo? Każde dziecko wie, że Świętego Mikołaja.               
To przecież taka miła tradycja pisać list do niego. Tylko skąd się wzięła 
data 6 grudnia jako Jego dzień ? 

Bez ohledu na věk všichni očekáváme v prosinci dárky Nestačí 
jen toužit, musíme o ně poprosit. Ale koho? 

Každé dítě ví, že v Česku jednak Mikuláše – na dárky večer 
5.prosince a potom na dárky hlavní Ježíška. V Polsku to máme 
jednodušší - svatý Mikuláš zařídí dárky obojí. Je taková milá tradice 
napsat mu dopis se seznamem, co bychom si  představovali dostat..

Svatý Mikuláš, biskup z Myry se narodil kolem roku 280 v Patře 
v Lykijském městě na břehu Středozemního moře, v dnešním 
Turecku. Byl synem bohatého kupce. Jak praví legenda, zůstal          

v mládí zavalený v ruinách zříceného kostela. Jakoby zázrakem jej 
vyprostili a živého a zdravého předali jeho plačící matce. Otec brzy 
zemřel a zanechal mu ohromný majetek. Zbožný Mikuláš se jej 
rozhodl věnovat na dary chudým. O jeho dobročinnosti se vypráví 
mnoho legend.

Jeden boháč z Myry, který všechen svůj majetek utratil, neměl 
nakonec na věno pro své tři dcery, které by v té době bez věna 
skončily v nevěstinci. Mikuláš se jim  rozhodl pomoci. A to tak, aby 
nikdo nevěděl, odkud peníze pocházejí.Přikradl se pod otevřené 
okno jedné dcerky a vhodil do něj peněženku. Okna zbývajících 
byla zavřená. I rozhodl se Mikuláš vhodit jim peněženky komínem, 
takže spadly do na krbu se sušících ponožek.. V mnoha zemích                                                                 
to později založilo tradici, podle níž Mikuláš dává dárky                                                                    
ke stromečku nebo do punčoch u krbu.

Święty Mikołaj Biskup z Miry urodził się około 280 roku n.e. w 
Patrze, w Lykijskim mieście leżącym u wybrzeży Morza Śródziemnego, 
znajdującego się na terenie dzisiejszej Turcji. Był synem bogatego 
kupca handlującego zbożem. Jak głosi legenda, we wczesnej młodości 
został przygnieciony w ruinach zawalonego kościoła. Cudem wydostał 
się cały i zdrowy, trafiając prosto w objęcia płaczącej matki. Jego 
ojciec wcześnie zmarł, pozostawiając mu ogromny spadek. Bogobojny 
Mikołaj postanowił spożytkować go na dary dla ubogich. Podanie 
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głosi, że pewien bogacz z Miry utraciwszy cały swój majątek, nie 
miał pieniędzy na posag dla swoich trzech córek. Mikołaj postanowił 
pomóc mu, jednak w taki sposób aby nikt nie wiedział skąd pochodzą 
pieniądze. Zakradł się pod uchylone okno najstarszej z córek i 
podrzucił sakiewkę. W pokojach dwóch pozostałych, okna były 
pozamykane. Postanowił, że wrzuci sakiewki przez komin, wprost do 
suszących się skarpet. W wielu krajach to wydarzenie zapoczątkowało 
tradycję obdarowywania dzieci prezentami w okresie poprzedzającym 
święta Bożego Narodzenia. “Mikołaj” pozostawia swoje prezenty pod 
choinką lub wrzuca je wprost do skarpet suszących się przy kominku.

K životu a činnosti Mikujláše se váže mnoho dalších legend. 
Modlitbou utišil rozbouřené moře. Zachránil celou loď                                  
s námořníky a stal se tak patronem námořníků a poutníků. Jindy se 
zjevil  lodníkům v bouři a dovedl jejich loď bezpečně do přístavu.

Z życiem i działalnością Mikołaja wiąże się wiele ciekawych 
legend. Ponoć podczas powrotu z  pielgrzymki do Jerozolimy modlitwą 
uspokoił wzburzone morze. Uratował cały statek jak również trzech 
marynarzy, którzy zostali wciągnięci w odmęty. Od tej pory Mikołaj 
stał się patronem marynarzy i podróżników. Inna legenda mówi o tym, 
że Mikołaj objawił się żeglarzom, których nękał sztorm u wybrzeży 
Lycji i doprowadził ich bezpiecznie do portu. Być może dlatego kościoły 
znajdujące się blisko morza są poświęcane jego imieniem. 

Pewnego razu Mikołaj podróżował do sąsiedniej Miry. Właśnie w 
tym czasie zmarł tamtejszy biskup, nie ustanowiwszy swojego następcy. 
Postanowiono więc, że nowym biskupem Miry zostanie pierwsza 
osoba, która następnego dnia o świcie przekroczy próg świątyni. Tym 
człowiekiem okazał się Mikołaj. W swoim życiu dokonał wielu cudów. 
Podczas wielkiego głodu, który gnębił Mirę, zawinął do portu statek 
płynący z Aleksandrii do Bizantionu. Mikołaj uprosił marynarzy, by 
dali mu trochę kukurydzy dla głodującego miasta, a on zagwarantuje, 
że dowiozą do portu pełny ładunek. Tak też się stało: statki szczęśliwie 
dotarły do celu. Inna opowieść głosi, że Święty wskrzesił trzech 
utopionych małych chłopców. Dlatego uznano go za patrona dzieci, 
młodzieży i uczniów. W czasie zarazy, jaka nawiedziła okolice Miry 
usługiwał chorym z narażeniem własnego życia

Po długich latach posługi biskupiej, mając ponad 70 lat, Mikołaj 
zmarł 6 grudnia między rokiem 345 a 352.

Jednou  jel Mikuláš do  Myry, kde právě  zemřel biskup, aniž 
by ustanovil svého nástupce. Řekl jen, že se jím stane ten, kdo 
následujícího dne za úsvitu jako prvním překročí práh svatyně.
Tím člověkem se stal Mikuláš.

Ve svém životě vykonal mnoho zázraků. Za hladomoru, který 
panoval v Myře, uprosil námořníky z projíždějící lodi, aby mu 
dali  pro hladující kukuřici, kterou vezli z Alexandrie, a on že jim                     
za to zajistí bezpečný dojezd do místa určení. Tak se i  stalo.Jiná 
pověst zase praví, že vzkřísil tři chlapce, které zlý hostinský zabil 
a naložil do sudu se solí.Proto také se stal patronem mládeže                                                                                                        
a učedníků.

Po dlouhých letech biskupské služby zemřel Mikuláš 6. prosince 
mezi léty 345 352.

Skąd się wziął czerwony strój? Jak widać Mikołaj, jakiego znamy 
dzisiaj, nie zawsze chadzał w czerwonym płaszczu, czerwonej czapce 
i z workiem na plecach. Skąd w takim razie pomysł na stworzenie 
takiego obrazu tego sympatycznego staruszka? Choć nie jest to fakt 
historyczny, wieść niesie, że charakterystyczna postać Mikołaja została 
zaprojektowana w latach trzydziestych XX wieku przez pewnego 
artystę na zlecenie. Zlecającym był najpopularniejszy chyba dzisiaj 
koncern Coca-Cola, a wtedy istniejący na amerykańskim rynku już 
trzydzieści parę lat. I tak od tamtego czasu, postać Mikołaja, jakiego 
znamy współcześnie rozpowszechniła się na całym świecie.
Odkud se vzalo červené oblečení?

Má se zato, že Mikulášovo červené oblečení (v Česku na něj 
ale samozřejmě nic nedáme), pochází až se třicátých let dvacátého 

století z USA a bylo vyprojektováno oděvními designéry Coca 
Coly a studiem Walta Disneye.
Kocha go każde dziecko 

Dla wszystkich dzieci Mikołaj jest magiczną postacią. To on przez 
cały rok obserwuje przecież ich wszystkie postępki. Skrupulatnie 
odnotowuje sobie zachowania godne pochwały i te mniej chwalebne 
wybryki. Mikołajowi nic nie jest w stanie umknąć. I nawet, jeśli roczny 
bilans malucha nie jest najlepszy, dzieci zawsze mają nadzieję, że to 
właśnie on, Mikołaj, jest w stanie im wybaczyć wszystkie naganne 
wyczyny i dać szansę na poprawę. Po to, aby w kolejnym roku znowu 
mógł zawitać z prezentem. Odziany w czerwony płaszcz, z bajkowo 
siwymi włosami i brodą, z zaprzęgiem reniferów, dzwoneczkami, 
workiem prezentów i swoimi małymi pomocnikami, Mikołaj w 
oczach dzieci oprócz prezentów, na które tak czekają zawsze ma w 
sobie wiele radości i skierowanej do nich życzliwości. Jeśli Mikołaj 
kocha dzieci, jakże by one nie miały go kochać.
Každé dítě ho miluje.

Pro děti je Mikuláš pohádkovou postavou. To on je celý  rok 
pozoruje, zapisuje plusy a mínusy, chválu i výtky a dává šanci na 
polepšení. V červeném plášti s pohádkově bílými vlasy i vousy, 
zvonečky,pomocníky, přináší dlouho očekávané  dárky.

Ať chceme či nechceme, Mikuláš je hluboce zakořeněný                          
v našich zvycích předvánočních, že  bez něho si začátek prosince 
nelze představit. Hodné děti  odměňuje, zlobivým dává šanci                   
na zlepšení. Které dítě nechtělo by dostat dárek od svatého 
Mikuláše?!

Chcemy czy nie, św. Mikołaj tak głęboko jest zakorzeniony w 
naszych corocznych zwyczajach przedświątecznych, że bez niego 
początek grudnia nie przynosiłby tyle radości. Nie tylko dzieciom, ale 
także dorosłym, bo możliwość otrzymania od Mikołaja rózgi zamiast 
prezentu, już niejednemu niegrzecznemu dziecku dała do myślenia i 
wywołała u niego chęć poprawy. Bo które dziecko, nie chciałoby dostać 
prezentu od Św. Mikołaja?

Mariola Kraj
Montáž D3

Poznámka redakce:
Každoročně se nám tu opakují  

dojemné články na vánoční 
téma. Je to v danou chvíli 
hezké, adventní, příjemné a 
potěší, pošimrá. Pravidelní 
kostelní abonenti v Česku 
bývají rok co rok totálně 
zaskočení tsunami vlnou  
jinak celoročních ateistů, 
kteří berou o štědrovečerní 
noci kostely útokem hlava 
nehlava, dožadujíce se účasti 
na půlnoční mši.

Autorka článku o svatém 
Mikuláši zřejmě nechtěně 
uhodila hřebík na hlavičku: 
Mikuláše si v nedávné době 
přetvořila Coca Cola v Santa Klause 
Dnes už to skoro nikdo neví, a tak  za 
nějakou dobu asi budou lidé věřit, 
že skutečně chodil v Myře Santa 
Klaus  v červeném hábitu s opilecky 
červeným nosem, stále se smál a měl  velké břicho. Narážím tím na lidskou 
potřebu mít mýty a modly a upínat se k nim. Je to velká škoda, protože pod 
urputnou snahou si realitu přetvářet podle vlastních iluzí je potom pro ty 
soudné poškozováno vlastní jádro věci, které je i tak úžasné a úchvatné. 

Vynikající polský biblista a věřící vědec Zenon Kosidowski napsal na téma 
boření neplodných mýtů několik knih, z nichž za nejlepší považuji „Na 
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počátku bylo slovo”. Knihu doporučuji k četbě jak ateistům,  tak věřícím. Je 
úžasná a obdivuhodná mimo jiné tím, že do posledního řádku nepoznáte, na 
čí straně to vlastně autor stojí.

Zenon Kosidowski tu na str. 259 zmiňuje také legendárního svatého 
Mikuláše, kterého všechny křesťanské barvotiskové kalendáře omílají jako asi 
druhého nebo třetího nejuctívanějšího světce. Podle něj byl Mikuláš docela 
bezvýznamným  a minimálně kontroverzním člověkem, snad i námořním 
lupičem, který byl dokonce  roku 1926 vyškrtnut papežem  ze seznamu 
katolických svatých. Přiznám se, že se mi tuto informaci zatím nepodařilo 
ověřit z dalších zdrojů, ale učiním tak v některém z příštích Občasníků.

A abychom vzali vánočním patos z jedné vody na čisto, pak Zenon 
Kosidowski upozorňuje na to, že narození Ježíše v Betlémě  je zřejmě fikcí, 
protože o údajném sčítání lidu se nelze v jiných zdrojích dočíst a navíc, proč by 
Římané nesečetli lidi, tam kde jsou?  Datum narození Ježíše jakož i narození 
z panny a ve chlévě, kde jej zahřívala zvířátka, se podivně a neuvěřitelně  ve 
všech bodech shoduje s narozením boha Mitry – mitranství bylo náboženství, 
které s křestanstvím na začátku našeho letopočtu ostře soupeřilo, chvíli se zdálo 
vítězit, a nakonec prohrálo.

Společně se Zenonem Kosidowskim také já  věřím v Boha . Nicméně pouťové 
pozlátko křesťanských tvůrců dějin nepotřebuji a nesedí mi. Před několika lety 
proběhla světem hysterická vlna – v Jeruzalémě se našla pohřební schránka 
s kostmi ukřižovaného člověka, na které bylo jméno Ježíše Nazaretského. 
Hysterie nespočívala - jak byste  se mohli nesprávně domnívat – v nadšení a 

v případné  nové vlně  uctívání či přílivu nových věřících, ale naopak v tom, 
že se od něj množství ortodoxních křesťanů hrozilo odvrátit. Jeden významný 
německý kardinál tehdy prohlásil : „Ukáže-li se, že ostatky jsou pravé, 
přestávám věřit!” „Proč?” Ptám se zase já. „ Snad proto, že by se ukázalo, že 
legenda o nanebevstoupení s fyzickým tělerm je skutečně  nesmysl a  výmysl?!”

Mojí vírou by to naopak nikterak neotřáslo. Počítám s tím klidně, že 
Ježíš byl člověkem,  že  byl  vychován  esejci, kteří také celou událost pečlivě 
zrežírovali. A příběh se odehrál jinak, než nám líčí  evangelia. Ale co na tom?! 
Jde přece o podstatu věci, o dobro, o správnou stranu a nikoli o dogmatizmus a 
vytváření model! Největší přece není ten, kdo umí dělat z titulu nadpřirozené 
moci zázraky, ale ten, který prožije život jako Člověk a obětuje se hroznou 
smrtí pro druhé. A to  Ježíš vykonal, ať už byl třebas jen člověkem a zázraky si 
vymyslili „Disneyové” třetího století našeho letopočtu.

Tak přeji krásné Vánoce a to  nikoli v Coca-Cola režii  Walta Disneye ani 
v pozlátku a purpuru církevních otců, nýbrž v hloubi vašich upřímných srdcí 
stojících na správné straně nadpozemského zápasu Dobra se Zlem! 

Zdravím,

Kvido Štěpánek
Ředitel firmy

poděkování

jablonský Gurmán : poslední menáž před pevnostmi

Milý pane řediteli,
touto cestou bychom chtěli poděkovat za Vaši ochotu a štědrost, 

kterou projevujete, kdykoliv se na Vás obrátíme.
Po revoluci se nám více otevřely možnosti spolupracovat se ško-

lami v zahraničí. Naši žáci se tak mohli obohatit o zkušenosti z 
poznávání jiných kultur a navázat nová přátelství. Velmi si ceníme 
finanční pomoci Vaší firmy a Nadace nadaných, která nám tyto 
aktivity značně usnadňuje realizovat.

Obzvláště bychom chtěli poděkovat za milé přijetí a štědré po-
hoštění na konci května tohoto roku. Naši kamarádi ze Slovenska, 

Pomalu a váhavě, jako by ten průběh sám ztělesňoval všechny 
naše špatné vlastnosti, začala vyrůstat  na okraji pozemku firmy i 
okraji zájmu zúčastněných  3D reklama  Jablonskému Gurmánu. 

Musela překonat  mnoho nástrah  - záští Stavebního odboru 
MÚ počínaje a  napařením lodiček jako beranic jedním naším 
údržbářem snad už konče  Za svůj dosavadní krátký život musela 
již vyslechnout na traktorový valník hloupých keců.

Vlastně -  STOP -  on každý už jistě pochopil, že to reklama 
není, neboť jako taková by byla příliš drahá, náročná a málo sro-
zumitelná. Prostě jsem zase jednou využil toho, že nepatříme nad-
národnímu koncernu, protože tam by mě jako ředitele za takovou 
investici rovnou vyhodili. Vyhodili, jelikož jim nejde o povznesení 
lidí, ale o chladnou, měřitelnou výkonnost pro jejich koncern. 

Pokusím se nyní vysvětlit, proč tři zdánliví „pajduláci v zelených 
a bílých hadrech“ sice jistě nepřinesou přímé měřitelné zvýšení vý-
konnosti naší firmy, ale v konečném efektu povznesou i ty z nás, 
kteří se jim nyní třebas i smějí, až se za břicho popadají.

Polní kuchyně stojí u železniční trati a u silnice, kde  26. a 27. 
září 1938  proudily transporty s desetitisíci odhodlaných – nestyď-
me se toho slova – hrdinů, přijíždějících s nasazením života bránit 
Vlast. Vlast, která je dnes prázdným pojmem, jejíž brannou povin-
nost jsme populisticky zrušili a kterou bychom  – lépe, - už jsme -  
prodali za hamburger, ponechali napospas nepříteli ze strachu před 
džihádem či zpustošili její průmysl  zběsilým nákupem čínského 

Finska, Turecka a Velké Británie neskrývali svůj údiv nad tím, jaká 
je v našem malém městečku velká a úspěšná firma, na kterou se my 
můžeme kdykoliv obrátit. 

Přejeme Vám hodně zdraví a elánu do další práce. 
Za žáky a učitelský sbor ZŠ Jablonné n.O., 

Valéria Fáberová 
učitelka

zboží (nekupte to, když je to tak laciné!). Tyhle věci už probíhají, 
už možná překročily svůj nevratný bod a právem k nim tedy patří 
„už jsme“, spíše než „bychom“.

Figuríny měly být částečně automaticky pohyblivé, což  měla za-
jistit naše Elektroúdržba. Nicméně nedostatek jejich nadšení tomu 
prozatím zabránil – věřme, že vše časem ještě napraví. Uniformy 
jsou šité na míru,věrně  podle prvorepublikových,  krejčím-speci-
alistou. Polní kuchyně je skutečná armádní, stejně tak bedny dě-
lostřeleckých granátů, maskovací sítě a další prvky. Všechno jsou 
to věrné, velmi slušné repliky, nicméně stále tu chyběla originální 
součást, která  skutečně prvorepublikovou armádu i mobilizaci za-
žila a prodělala na vlastní kůži..

Mám to štěstí, že jsem pro ni nemusel chodit daleko, a mám i  
to štěstí, že mě k ní váže zcela osobní vztah. Je to dřevěný vojenský 
kufr mého otce,  se kterým absolvoval povinnou vojenskou službu 
a který s ním také narukoval 26.září 1938 do právě mobilizova-
né československé armády. Kufr má původní nátěr, kování i jme-
novku a prošel s tátou a jeho bratrem čáslavská kasárna, pevnost 
Boudu  a posléze i smutný návrat domů přes obec Těchonín, kde 
z bezmocného vzteku nad zradou s kamarády - vojáky - vytrha-
li druhou kolej v železniční stanici. Pamatuji se, jak jsem se jako 
malý kluk často otce ptával:“ A tati, jak dlouho byste v pevnostech 
vydrželi?!“, načež  mi tatínek pokaždé odpovídal rituálně stejně : 
„Až do úplného konce!“ 
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zpráva o výsledku pracovní cesty z k-veletrhu v düsseldorFu 
ve dnech 27. 10. -3. 11. 2010
Přítomnost na stánku:
Sebastian Plaskonka, Michal Hrňa (27. –  30. 10. )
Ludvík Stejskal, Pavel Marek (31. 10. – 3. 11. )

Průběh veletrhu – obecně:
Za dobu trvání veletrhu bylo nashromážděno 79 kontaktů, 

z nichž zhruba dvě třetiny byly nové kontakty (buď první/všeo-
becný zájem o firmu, nebo již konkrétní zájem – formy a liso-
vání). Zbytek tvořili stávající zákazníci či zákazníci z  minulosti, 
kteří chtěli projednat osobně nějaké body ohledně poptávek či již 
probíhajícího projektu, a jiní přišli spíše na zdvořilostní návštěvu a 
informovat se, co je v naší firmě nového, popřípadě obnovit starý 
kontakt. 

• Největší část potencionálních zákazníků, kteří nás navštívili, byla 
z Evropy – zhruba dvě třetiny. Zbylá třetina návštěvníků připadá 
převážně na jižní a východní země jako Čína, Indie, Rusko, Tunis, 
Sýrie, Filipíny, Izrael, Saudská Arábie, Japonsko. 
• Stánek byl vhodně umístěn v hale č. 8 mezi firmami zabývajícími 
se výrobou plastů a nástrojárnami. I když patřil k těm nejmenším, 
byl vcelku hojně navštěvován. Nejvíce upoutaly kolemjdoucí vy-
stavené výlisky, konkrétně součásti světel automobilů (Opel Zafi-
ra). Nevýhodou bylo rozložení stánku (spíše hlubší než širší) - bylo 
pak obtížnější pro další příchozí dobře vidět na vystavené kusy, 
pokud kolem předního panelu (sloupce s výlisky) již někdo stál. 
Pro příště by bylo lepší naplánovat stánek více do šířky než do 
hloubky, pro lepší přehlednost a přístupnost.
• Na veletrhu bylo celkem 19 hal (5, 6, 7 a/b, 8 a/b) zaměřených 
na nástrojárny, výrobce granulátu, atd. Další haly (1-4 a 9-17 a část 
haly 8b) byly zaměřeny na lisy, přístroje a zařízení na zpracování 
plastů či výrobu z plastů, pro výrobu obalových materiálů, zařízení 
pro přípravu materiálu (granulátu) či výrobci standardizovaných 
dílů pro formy a různých zařízení používaných při výrobě plastů.
• Letošní výstava byla v návštěvnosti slabší oproti minulým roční-
kům. Nízká návštěvnost byla pravděpodobně způsobena zhorše-
nou ekonomickou situací napříč téměř celým světem. 
• Výstavy se zúčastnilo 15 českých firem, např. Silon, Plastika, 
GDP Koral, Soma, Compuplast,…

Poptávky na výstavě:
Truck-Lite – zájem o formy
OEZ Letohrad – poptávka po výliscích na nový projekt
UTSCH AG – formy + výlisky
3A associates –TPU výlisky a kovové pochromované dílce
mnoho dalších všeobecných poptávek 
Poptávky po výstavě:
Francotyp – Postalia – poptávka po formách
Hach – Lange – poptávka po formách a lisování
Schurter – poptávka po termoplastech i termosetech, domluvená 
návštěva
Profim – formy 
další, ještě nedošlé poptávky (např. Tupperware)

Návštěvy současných zákazníků a firem, kteří se už u nás po-
ptávali:
OEZ Letohrad – návštěva, poptávka
Sortimo – p. Burger a Schindler – přátelská návštěva
CRH – p. Aydin – přátelská návštěva
Tupperware – p. Hamme – přátelská návštěva, očekávána poptáv-
ka
Hella Mohelnice – přátelská návštěva
AL CZ – zdvořilostní návštěva
Tyco Electronics – p. Jacobs – zdvořilostní návštěva
BSH – zdvořilostní návštěva

Celkový dojem z veletrhu:
Pokud bychom měli srovnat K2010 s K2007, je zřejmé, že klesl 

počet poptávajících a ubylo konkrétních poptávek přímo na stán-
ku. Na druhou stranu se dá předpokládat, že díky ekonomické 
krizi na výstavě ubyly „slabší“ firmy a zbylo více „velkých hráčů“. 
Oproti K2007 se také zvýšil podíl firem z Asie, především mezi 
prodejci strojů a zařízení. 

Byl také poměrně příznivý poměr návštěvy (zájmu) potencio-
nálních zákazníků a různých dodavatelů, kteří chodili po stáncích 
a nabízeli spolupráci, materiál, různé zařízení či standardizované 
díly – cca 80:50 návštěvám. 

Hodně firem vsadilo spíše na design stánku a buď téměř nevy-

A tak mě napadlo zastavit  čas aspoň na malém místě několika 
čtverečných metrů  a podržet na nich  atmosféru oněch zářijových 
dnů památného roku 1938. 

My všichni lépe či hůře bojeschopní teď tedy  míříme obsadit 
pevnosti . A naše ženy, na nichž bude nyní spočívat tíha  váleč-
né výroby a celého zázemí, nám nečekaně, na rozloučenou, ne-
boť  mnozí z nás se už nikdy nevrátí, připravily Poslední menáž 
před pevnostmi. Zcela bez nároku na odměnu navařily, napekly, 
postavily přístřešek a občerstvují vojáky z projíždějících transpor-
tů. Není divu, že k  tomu využily kuchyně a zásoby firmy Isolit. 
Jedná se o vaření ve velkém stylu, kde počet porcí během tří dnů 
jde do desetitisíců a naše firma je známá tím, že  nikdy na peníze 
nehleděla, když podporovala pravdu, právo a správnou věc. Nyní 
jde navíc o všechno. Nezbabráme to jako jiní naši předkové v roce 
1620, kteří, dobře si vědomi své neschopnosti, už  celý rok před 
Bílou horou takto usilovně  se modlili : „Kéž by náš milý pánbůh 
učiniti ráčil, aby se hrdinní skutkové z hub našich do oudů našich 
přelili!“ Modlitba je sice výborná  věc, ale bez patřičného fortelu 
nezafunguje.

A potřebný fortel, ten my dnes máme! Ještě nevíme a v této za-
mrzlé časové kapsli se nikdy ani nedozvíme, že spojenci nás zane-
dlouho hanebně zradí. Naše polní kuchyně zůstává v čase stabilní 
jako spící královský dvůr v pohádce O Šípkové Růžence. Trvale 
z ní  vyzařuje odvaha, nadšení, radost, odhodlání a obětavost – 
všechny ty pozitivní emoce a charakterové vlastnosti, které dnešní 
době tolik scházejí a  velmi chybí. Zastavte se u ní, postůjte několik 
okamžiků a ucítíte je, jak se vám vlévají do žil a zápasí s dosud tam 
kolující břečkou, na kterou nám zadělala takzvaná moderní doba.

Přál bych si, aby se mobilizovat už nikdy nemuselo, i když by 
bylo pošetilé to zcela vylučovat. Přál bych si, abychom ze 
zamrzlých osmi metrů čtverečných z 26.září 1938 dokáza-
li čerpat ony zmíněné pozitivní vlastnosti a použili je snad 
tedy, věřme, ne nutně k obraně vlasti, ale  k transformaci  
do pozitivních vlastností pracovních a životních, kterých se 
nám taktéž zoufale nedostává. 

Kvido Štěpánek
Ředitel firmy
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stavovaly své produkty, či jen málo. U takovýchto stánků bylo jen 
velmi těžce rozpoznatelné, čím se daná firma vůbec zabývá, a byly 
navštěvovány spíše stávajícími zákazníky. Protipólem tomu byly 
např. stánky některých výrobců strojů, jejichž expozice dosahovaly 
mnohdy monumentálních rozměrů. O poměru investice a přínosu 
těchto stánků by se dalo polemizovat, je však nepopiratelné, že při-

táhly velké množství návštěvníků, i když spíše z řad soukromých 
osob než firem.  

V Jablonném nad Orlicí 16. 11. 2010

Ludvík Stejskal, Pavel Marek, Sebastian Plaskonka, Michal Hrňa
manažeři SaM

zdravá výživa
Zásady zdravé výživy jsou velmi prosté – měli bychom se stravo-

vat pestře, pravidelně a s mírou, používat kvalitní suroviny, které 
budeme dobře skladovat a šetrně zpracovávat, aby ze 

své kvality ztratily co nejméně. 
Současný způsob živo-

ta a naše zvyklosti 
stravování jsou 

bohužel v 
p ř í m é m 

rozporu 
s tě-

m i -
to 

j e d n o d u -
chými pravidly. Přehledně a jasně o pilířích zdravé stravy vypoví-
dají tzv. potravinové pyramidy. Nejen že ukazují, jakého poměru 
by v našem jídelníčku měly dosahovat jednotlivé typy potravin, ale 
postavení v základně či hrotu vypovídá o tom, jak jsou prospěšné 
pro zdraví. Bez problémů bychom tedy měli být schopni sestavit 
zdravý jídelníček.

Obecně platí, že místo potravin a jídel bohatých na vlákninu 
- tedy zeleniny, ovoce či celozrnného pečiva - převažují v našich lu-
zích a hájích na talíři maso, masné výrobky, bílé pečivo a sladkosti. 
Vyhnout se umělým sladidlům není tak snadné, jak by se mohlo 
zdát, jsou totiž i tam, kde bychom je ani nečekali. Nejsme však 
zcela bezmocní a vydaní napospas „bílému moru“, hojně nám totiž 
obchody i kuchařské knihy nabízejí zdravé sladkosti a cukroví, sta-
čí vyzkoušet zdravější alternativu. Na etiketách potravin stále čas-
těji každý, kdo o informace stojí, najde složení výrobku. Tak kde 
je zakopán pes? Největším problémem zdravé výživy není v Česku 
neznalost zdravých ingrediencí, ale naše stravovací návyky, které se 

mění pozvolna, pokud jsme vů-
bec změny schopni.

Radikální řez jsou ochotni 
udělat jen ti, kterým to velí zdra-
votní stav. Běžně jsme spíše na-
kloněni postupně vyměňovat pro 
nás chutnější, ale nezdravé jídlo a 
pití za zdravé konkurenty. Začít 
můžeme u toho nejzákladnější-
ho – vody, která by měla nahra-
dit sladké nealkoholické nápoje. 
Kávu můžeme alespoň občas vy-
měnit za čaj, sladkosti za ovocný 

salát, kalorickou přílohu může zastoupit zelenina a vepřové maso 
může ustoupit rybímu. Každý takový krok nás přibližuje zdravé-
mu, vyváženému jídelníčku.

Kapr na modro po staročesku

Česká ryba číslo jedna - to je určitě kapr. Jeho chov má v Če-
chách a na Moravě už několik staletí dlouhou tradici. Obdobně 
starý je i recept na jeho přípravu.

Suroviny:
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut
1 očištěný kapr s neporušenou
kůží
Doba vaření: 45 minut
(hmotnost asi 1,5 kg)
2 l vody
2 cibule
2 mrkve
1 malý celer
1 malý pórek
kousek celerové natě
zelená petrželka
100 ml bílého vína nebo octa zředěného vodou
1 bobkový list
10 kuliček pepře
Sůl
citronová šťáva

Postup:

Ve větším hrnci přivedeme vodu k varu a vložíme do ní olou-
panou a na kolečka nakrájenou cibuli, očištěnou a drobně rozkrá-
jenou mrkev, celer a pórek spolu s opranou petrželkou, celerovou 
natí a bobkovým listem. Osolíme, přidáme víno nebo rozředěný 
ocet, pepř a na mírném ohni 20 minut vaříme. Kapra opereme a 
dbáme přitom, abychom nepoškodili kůži, neboť jinak by se kapr 
nezbarvil pěkně domodra. Vnitřek kapra osolíme a zakapeme ci-
tronovou šťávou. Vložíme jej opatrně do zeleninového vývaru a 
připravujeme 15 - 20 minut (nesmí se vařit, vývar udržujeme stále 
jen pod bodem varu). Měkkého kapra podáváme na nahřáté míse 
obloženého vařenými brambory s máslem. Můžeme podávat s ma-
jonézou ochucenou křenem.

Žanda Vacková
kuchařka
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vzpomínka na ježíška
Vánoce patří všude ve světě k těm nejkrásnějším svátkům v roce. 

Měly by být především svátky klidu, pohody, odpoutání se od kaž-
dodenního pracovního shonu a příležitostí k upevnění rodinných 
vztahů. Největší radost dělají však Vánoce dětem, těšícím se na 
ozdobený stromeček a dárky, které jim přinese Ježíšek. Kouzlo dět-
ských Vánoc si v sobě každý neseme po celý život a rádi se k němu 
v dospělosti o Vánocích vracíme.

Ani já jsem nebyl jako malý kluk jinačí. Nedočkavě jsem počítal 
každý den s očekáváním štědrovečerní nadílky. Samozřejmě jsme 
se vždycky se sourozenci dočkali a Ježíšek k nám byl velice štědrý. 
Sice to nebyly takové dárky, na jaké jsou zvyklé dnešní děti, ale 
přesto Vánoce v té době jednoznačně patřily k těm nejkrásnějším. 

Chtěl bych se  zmínit o jedněch, které měly tak trochu neo-
byčejný průběh. Všechno to vlastně začalo myslím někdy kolem 
Mikuláše, kdy mi můj starší bratr sdělil zdrcující zprávu, že letos 
nám Ježíšek žádné dárky pod stromeček nenadělí! Ne, že bychom 
nebyli dostatečně hodní, to bychom si stejně ani při nejpřísnější 
sebekritice nepřiznali. Dárky nebudou jednoduše proto, že Ježíšek 
nikdy žádné dárky ani nenosil! Když jsem tyto pádné argumenty 
odmítl vzít na vědomí, tváře se značně nechápavě, dostalo se mi 
expresního školení o tom, že dárky nám vlastně kupují rodiče. Byl 
jsem velice zklamaný! Chudší o jednu iluzi jsem se žalostně rozpla-
kal. Bratr, který si odjakživa dokázal zachovat chladnou hlavu, však 
nepropadl panice a rozhodl se převzít iniciativu pevně do vlastních 
rukou. Rozhodli jsme se poprvé v životě koupit rodičům, babičce 
a dědečkovi vánoční dárky. Nakonec, co nám zbývalo, když Ježíšek 
přece žádné dárky nenosí. Nu co, rozbili jsme naše růžové pra-
sátko a vydali se na nákupy. Nakonec jsme domů přinesli malou 
vázičku, tatínkovi nejlacinější pěnu na holení a babičce alpu na 
mazání nohou. To bylo radosti, když jsme dárky schovali do skří-
ně s očekáváním, kdy je budeme moci nepozorovaně položit pod 
rozzářený stromek!

Jak se tak chýlil čas štědrovečerní večeře, bratr začal mít obavu. 
Rodiče by mohli své dárky ve skříni objevit a bude po překvapení. 
V tom bratr dostal nápad. „Víš, co uděláme?“ zeptal se mne. Skříň-
ku zamkneme a klíček schováme. Abychom měli úplnou jistotu, 
že skříň neotevřou jiným, vyzkoušíme, jestli se k ní nehodí nějaký 
další klíček. A protože byl opravdovým mužem činu, nelenil, a jak 
řekl, tak udělal. Stalo se však něco nečekaného. Klíček od druhé 
skříně, který jsme strčili do zámku, se nám vzpříčil a nakonec zlo-
mil. A my ne a ne ho dostat ven. Co teď? Dostali jsme strach, a 
proto mi bratr rychle nařídil zamknout i dveře od pokoje. Rodiče 
přeci nesmí zjistit, co jsme vyvedli. Ale ani to jsme neměli dělat, 
protože ze strachu jsme se zamkli tak důkladně, že jsme potom 
vůbec nedokázali odemknout.

Netrvalo dlouho a rodiče nás už volali k večeři. Nedalo se nic 
dělat, museli jsme s pravdou ven. A tak, ještě dřív, než jsme usedli 
ke štědrovečernímu stolu, musel náš tatínek vylézt po žebříku a 
oknem se dostat k nám do pokoje. Ještě štěstí, že bydlíme v příze-
mí. Otci se sice podařilo dveře otevřít, ale když se dozvěděl, že si 
ještě bude muset poradit i se zlomeným klíčkem od skříně, zatvářil 
se velice znechuceně. A jak to nakonec dopadlo? Protože jsme ne-
chtěli rodiče připravit o vánoční překvapení, musel tatínek skříň s 
dárky, které tam pro ně Ježíšek nechal, vypáčit. 

Konečně zavládla v naší rodině vánoční pohoda a my jsme si 
spokojeně vydechli. Ony ty svátky dají člověku někdy pořádně za-
brat…

Touto cestou bych vám chtěl popřát krásné a ničím nerušené 
vánoční svátky.

Bartoníček Petr
recepce

prosím, pojďte dál a posaďte se.
Prosím, pojďte dál a posaďte se.

 Zanechte na chviličku toho věčného 
shánění, shonu a nervozity.

Zastavme se  a staňme se  na okamžik
zase dětmi, které se těší na VÁNOCE!

Snad žádné období během roku není spojeno s tolika pověrami 
a kouzly jako právě Vánoce. 

Spousta obřadů a mýtů pochází z dávných předkřesťanských dob 
a byly spojeny se slavením zimního slunovratu. V dobách, kdy o 
životě a smrti rozhodovala sklizeň a plodnost domácích zvířat, se 
magické praktiky týkaly především zajištění dobré úrody.  Věštilo 
se ale i o budoucnosti, zdraví, dětech, lásce...

Po čase se některé z magických obřadů proměnily ve společen-
skou zábavu, oživující Štědrý den i noc o prvek tajemna a jiné byly 
zapomenuty.  

Povězme si alespoň o některých.

Podle tradice mělo být na štědrovečerním stole devatero pokr-
mů. Magickou moc měla plachta, pokrývající stůl. Na jaře z ní 
hospodář rozséval obilí, aby bylo pěkné a nebylo potlučené od 
krup.

Pro hojnou úrodu bylo třeba sníst nejprve lžíci hrachu. Někde 
vařili polévku s dlouhými nudlemi, aby mělo žito dlouhé klasy. 

Večeře  začínala a končila modlitbou, ve které se vzpomínalo na 

zemřelé členy rodiny. Hospodyně nesměla vstát od stolu, jinak by 
jí neseděly slepice na vejcích, obsluhovala tedy děvčata. Zbytky 
jídla byly zakopány do země, aby byla úrodná. 

Když hospodyně připálí vánočky, bude o Vánocích stonat. Kdo 
si pod štědrovečerním stolem bos šlápne na sekeru, toho nebudou 
bolet nohy a celý rok zůstane zdráv. Při štědrovečerní večeři přivo-
lávají pokrmy z čočky a jáhel bohatství, drobná mince pod talířem 
peníze. 

Vdavekchtivé děvče má na Štědrý den jedinečnou příležitost. 
Stačí, když tajně sebere devět patek od vánoček, a do roka je pod 
čepcem. 

Večer před Štědrým dnem si položte k posteli ořech. Po probu-
zení ho rozlouskněte a snězte. Po celý rok by vám měly dát pokoj 
blechy a štěnice.

 Sníš-li při štědrovečerní večeři kousek okoralého chleba, bude 
tě držet štěstí. Rozliješ-li víno, čekej do roka křtiny. Česnek a med 
pojišťují zdraví, hrách dodává sílu. Kdo nosí u sebe tři šupiny ze 
štědrovečerního kapra, toho se drží peníze. Řetězem ovázaný trnož 
stolu ochraňuje rodinu před zlými duchy. 

Co přináší smůlu?
- před půlnoční mší se nesmí šít, plést - protože by pak myši 

dílo zničily 
- na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, pak by dobytek 

kulhal 
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- na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu a neštěstí do 
domu 

- na Štědrý den nepište své milé - milému zamilované psaní, 
jinak by to mohlo znamenat rozchod

Co přináší štěstí?
- když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem k Měsíci 
- čerstvý chléb upečený 25.12. a čerstvá vejce snesená 25.12 - 

mají kouzelnou moc
-Štědrý den v pondělí - dobrá úroda, hodně medu
-Štědrý den v úterý - bude hodně vína a obilí
- Boží hod ve čtvrtek - podařilo se výhodně prodat dobytek
- Boží hod v pátek - bude horké léto a krásný podzim 

JAK SE SLAVÍ VÁNOCE V RŮZNÝCH ČÁSTECH SVĚTA?

Argentina
Štědrovečerní večeře je v Argentině nejčastěji servírovaná v za-

hradách. Mezi tradiční jídla patří pečené selátko nebo pro nás exo-
tická pečínka z páva. Pavím peřím bývá často dekorován i vánoční 
stůl.           Večer 6. ledna děti v Argentině dávají své pečlivě vy-
čištěné boty pod vánoční stromeček nebo vedle postele. Ven před 
dům se položí snítka sena a miska s vodou. Dle pověr je to proto, 
aby měl kůň Magiho, dostatek jídla a pití na své pouti za Ježíškem 
do Betléma. Magi je postava, která naděluje Argentinským dětem 
dárečky.

Austrálie
V Austrálii slaví Vánoce stejně jako ve Velké Británii - jen s tím 

rozdílem, že místo lyžování a koulování vrcholí v Austrálii léto a 
děti si užívají letních prázdnin, které s oblibou tráví na pobřeží 
oceánu s celou rodinou.Vánoční stromečky mají buď umělé nebo 
zasazené v květináči. Vánoční hostina má většinou formu pikniku 
pod otevřeným nebem s nezbytnými barevnými balónky. Pijí se 
ovocné šťávy, australské pivo a australské víno. K jídlu se podá-
vají studené obložené mísy, chlazené ovocné a zeleninové saláty a 
přeslazené dorty a zákusky. Nesmí chybět meloun. A kdo si chce 
jídelníčkem připomenout historii své země jako jedné z bývalých 
britských kolonií, dá si o štědrovečerní večeři jako dezert teplý 
švestkový nákyp s hrozinkami a ořechy polévaný vaječným ko-
ňakem. O vánočních svátcích s oblibou navštěvují své příbuzné, 
přátele a známé a vůbec jim nevadí, když musejí jet na návštěvu 
několik set mil

Bulharsko
V pravoslavném Bulharsku se vánoční svátky slaví až 6. ledna, a 

tak si milovníci Vánoc mohou nadělovat dárky hned dvakrát - 24. 
prosince a 6. ledna. V žádné bulharské domácnosti nechybí o Vá-
nocích ozdobený stromeček. Dárky pod něj dává děda Koleda.Tra-
dičním vánočním jídlem je v Bulharsku vepřové maso, čočka, fazo-
le, rýže a zelí. Místo vánoček, na které jsme zvyklí u nás, připravují 
Bulhaři ze sladkého kynutého těsta pečivo ve formě kroužků.

Finsko
Dárky roznáší dárky veliký Ukko, pomáhají mu pidimužíci, kte-

ří prý zlobivé děti odnášejí do svého ledového království.Finové 
jako my prožívají vánoční generální úklid. Na Štědrý den ráno se 
jí rýžová kaše a pije švestkový džus. Často se také na Štědrý den 
chodí na hřbitov zapáli svíčku svým drahým zesnulým.

Před návštěvou Santy se většinou jde rodina ještě na chvíli 
„ohřát“ do sauny.

Dánsko
Vánoce jsou v Dánsku ale spojeny především s dárky a nikdy se 

na nich nešetřilo. Připravují se s několikaměsíčním předstihem a 
Dánové dělají s jejich nákupy velké tajnosti. Podle starého obyčeje 
totiž musí být každý dárek pro obdarovaného velkým překvape-
ním. Lidé v Dánsku věří, že čím větší překvapení, tím šťastnější 
budoucnost je čeká. Dárky rozdává vánoční posel a balí je ales-
poň do dvaceti vrstev vánočního papíru a krabic. Dárek musí být 
vtipný a poukazovat na některou ctnost nebo charakterovou vadu. 
Ke štědrovečerní večeři se podává husa, kachna, vepřová pečeně 
s červeným zelím, teplá šunka, pepřená treska s ředkvičkou a horká 
rýže politá studeným mlékem, pivní a pšeniční chléb, a jako dezert 
sladký rýžový nákyp se zapečenou mandlí. 

Anglie
Večeří se hrachová polévka a šunka. Pečeného krocana krájí pán 

domu pod trsy jmelí a cesmínových větviček.Na stůl putují i bo-
chánky plněné jižním ovocem a pudink. Než jdou děti 24. pro-
since spát, věší na krbovou římsu punčochu. Santa Claus se buď 
spouští komínem, nebo v noci přijede na saních tažených sobím 
spřežením a nadělí jim dárky. Slavnostní večeře je až příští večer.

Přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a něco dobrého si 
doma uvařte, třeba například

Tvarohovou štolu Milady Štěpánkové

Suroviny:
250 g tvarohu, 180 g cukru moučka, 500 g polohrubé mouky, 2 vejce, 
1 prášek do pečiva, 200 g másla, 
3 lžíce rumu, dle chuti ořechy, madle , rozinky , kandované ovoce.

Postup práce:
Máslo s cukrem utřeme do husté pěny a postupně přidáme vajíč-
ka a tvaroh. Dále po částech přidáváme mouku, rum a prášek do 
pečiva. Vše spojíme v hladké těsto a vmícháme dle chuti  ořechy, 
madle , rozinky nebo kandované ovoce. Hotové těsto vyválíme na 
pomoučeném vále na kulatou, asi 2-3 cm vysokou placku, kterou 
srolujeme. Opatrně přeneseme do pekáče bravosky.

Tepelná úprava:
Pekáč bravosky vytřeme máslem. Přenesenou štolu pomažeme na 
povrchu rozpuštěným máslem a pečeme. Pečeme na stupni 6-7 
asi 45 minut. Ještě horkou štolu vydatně potřeme rozpuštěným 
máslem smíchaným s rumem.

Radka a Eva Benešovy
dcera studentka, maminka kuchařka
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Quo scelesti, ruitis? kam se to, blázni, ženete?! 
…Přemýšleli už staří Římané, když viděli nesprávný běh tehdej-

šího světa. Čas od té doby výrazně  zrychlil, bláznů je víc a blázni-
vých směrů nepřeberné množství. Mohli bychom se vyplakat na-
vzájem na rameni a stále si jen stěžovat, jako když se lidé baví a ko-
rupci v politice. Ale to by nemělo být cílem, dokud dýcháme, měli 
bychom se snažit o nápravu a nikoli o pusté, neúčelné nadávání.

Jedním ze znaků dnešní doby je neustálé zlevňování průmyslo-
vých výrobků a s tím, bohužel, spojená jejich snižující se kvalita. 
Vzpomínám třeba na domácí robot ze Skuhrova nad Bělou, kte-
rý si moji rodiče koupili jako svátost a jako investici nadosmrti. 
Nevím už přesně, ale jeho cena se blížila tak ke dvěma tehdejším 
výplatám a jeho výdrž se měřila nikoli léty, ale generacemi. Bylo 
jasné, že robot jednou podědí někdo z dětí. Že by se polámal, to 
bylo vyloučené. Převodovka by utáhla traktor, většina dílců byly 
ocelové odlitky, mísy ze silného  nerezového plechu, materiály jako 
dural, nedej Bože plast, neměly na tomto přístroji žádnou šanci.

Přešla generace a pohybujeme se ve zcela jiných dimenzích. Ro-
boty jsou celoplastové, stojí nikoli dvě stě, ale sedm procent prů-
měrné výplaty a vydrží s bídou do příštích Vánoc – těsto na cukro-
ví mnohdy nepřežijí. Co je lepší ?! Myslím, že povzdechnout si se 
starými Římany: Quo scelesti, ruitis?! Kam se to, blázni, ženete?!

Ve zblázněném světě vidíme my, jako značka Bravo, svoji je-
dinečnou cestu. Robot určitě nemůže stát co kdysi. Vyrábíme 
produktivněji, plasty nahrazují kovy, konkurence tlačí výrobce 
s  cenami na mikrominimum. Až potud je to víceméně správné. 
Co už správné není, je, že mikrominimální ceny nedovolují pře-
žít evropským výrobcům a tovární výroba se en block stěhuje do 
Číny. (Válka s Čínou být nemůže: Neprodali by nám patrony, kte-
rými bychom na ně eventuálně chtěli střílet.) Evropané se mění ve 
skladníky čínského zboží. Číňané příliš vlastního rozumu nemají, 
a tak zlevňování berou do slova a do písmene a – slovy jednoho 

anglického obchodníka-džentlmena -  posílají mnohdy do Evropy 
namísto přístrojů pro domácnost  psí exkrementy se šňůrou.

My se horečnatého bláznění za nejnižšími cenami a nejhorší kva-
litou neúčastníme. Snažíme se vyvíjet a vyrábět u nás v naší firmě, 
v Česku. Ne vždy je to, bohužel, možné. Nemáme tak velký trh, 
aby se nám vrátily investice do  nářadí. Pak tedy také dovážíme pod 
naší značkou, a to i z Číny, ale Číňané si s námi něco užijí!  Naší 
zkušebnou neprojde téměř 90% typů čínských výrobků (viz www.
bravohlidka.cz). (často je pak najdete v sortimentu našich konku-
rentů, kteří se s blázny ženou). Po náročných typových zkouškách 
na naší zkušebně následuje důkladná přejímka zboží v Číně a ne-
méně důkladná při příjmu zde. A opakované průběžné zkoušky 
tak, aby nám výrobce nezměnil či nezaměnil některé součástky. Za 
zboží, které uvádíme na trh pod značkou Bravo, byť ne všechno 
vyrábíme,  ručíme a můžete za ním bez obav stát spolu s námi také 
vy, obchodníci. Tyto výrobky neaspirují na šokující nejnižší cenu 
-  ( konvice na pultě  za 99 Kč) – což je přesně onen psí exkrement 
se šňůrou. Jen tak snadno se vám ale zpátky od zákazníků nevrátí.

I tak se ale nejraději bavíme o výrobcích vlastních, které jsme 
kompletně vyvinuli a vyrábíme je od začátku do konce sami. 

V  letošním roce jsme k  nim přidali úspěšné Motúčko. Stálo 
značné úsilí a náklady, které se nám do současné doby samozřejmě 
ještě nevrátily – ale děláme si naději, že je to bingo, trefa do černé-
ho. Na Motúčko žádný Číňan nepřišel a naše vize je, že za několik 
let budou Motúčka v poměru k ručním kolečkům tak rozšířená, 
jako je dnes elektrický šroubovák v poměru k obyčejnému.

Kvido Štěpánek
Ředitel firmy
pozn. redakce: Článek byl původně napsán a otištěn v Magazínu Bravo,       
což je časopis pro obchodníky prodávající naše zboží.

vánoce v lidových pranostikách
Již odpradávna se lid podle průběhu počasí v  různé dny roku 

snažil usoudit, jaký  charakter bude mít doba budoucí. 
Podle počasí se věřilo na příští úrodu, na to, jaké počasí je možné 

očekávat v tom kterém měsíci dalšího roku, nebo se v pranostikách 
vyjadřovaly lidské zkušenosti.

Ne jinak tomu bylo i o Vánocích, které byly vždy považovány 
za čas neobvyklých událostí a čas osudový. Za významné dny byly 
vždy považovány především Štědrý den, Boží hod vánoční, den sv. 
Štěpána, Mláďátek betlémských a Nový rok. 

Přibližme si nyní některé pranostiky. Kdo chce, může zkusit sle-
dovat, zda se tyto malé moudrosti shodnou se skutečností letoš-
ních Vánoc.

Bílé Vánoce – Zelené Velikonoce.
Bílé Velikonoce – Zelené Vánoce.
Tmavé Vánoce – světlé stodoly.
Jestli vítr o Vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.
Fouká-li vítr po celé Vánoce, bude mnoho ovoce.

23. prosince: Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
24. prosince: Na Adama a Evu čekejte oblevu.
      Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky.
      Jitra jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
25. prosince: Jaké počasí od Božího hodu vánočního do sv. Tří 
králů (6.1.), takové bude v příštím roce.
Na Boží narození o bleší převalení, na Nový rok o slepičí krok, 
na Tři krále o hodinu dále, na Hromnice o dvě více. 

26. prosince: Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno 
špatné se urodí. 
28. prosince: Máme-li na Mláďátka a sv. Josefa pěkné počasí, 
svedou se příští léto brambory. 
31. prosince: Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám 
dobrého vína se nadíti.
1. ledna: Jsou-li na Nový rok před východem slunce červánky, 
bude neúrodný rok.

Vánoční stromek
Neodmyslitelným symbolem vánočního času je vánoční stro-

mek. Málokdo však ví, že tradice rozsvíceného vánočního stromku 
u nás je poměrně mladá a že místem jejího vzniku je Německo.

První zpráva o vánočním stromku, ozdobeném papírovými kvě-
tinami, datlemi a různými sladkostmi, pochází z roku 1570 a je 
z brémské kroniky. Tento „první“ vánoční stromek nebyl umístěn 
v soukromém domě, ale sloužil k obveselení dětí cechovních řeme-
slnických mistrů.

Do soukromých domů se stromek přenesl až ve druhé polovině 
16. století. V 17. a 18. století se rozšířil po celém Německu a poz-
ději se dostává do i do evropských šlechtických zámků ve Francii, 
Anglii, Norsku a Dánsku. V tomto období se rozšířil i v Americe a 
dalších zemích. V kostelích se ujal vánoční stromek jako znamení 
Vánoc až v 18.století.

K obecnějšímu rozšíření vánočního stromku po Evropě přispěla 
německo-francouzská válka v letech 1870 – 1871. Na Štědrý ve-
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čer této válečné zimy byly na přání německých velitelů rozsvíceny 
vánoční stromky ve vojenských lazaretech, ubytovnách, a dokonce 
i zákopech. Záměrem bylo vyvolat pocit domova, iluzi míru a ně-
mecké národní hrdosti.

V Čechách se vánoční stromek stal symbolem Vánoc až v prv-
ních letech 19. století. Nejdříve se rozšířil v  zámožnějších rodi-
nách, teprve postupem času i u chudších lidí.

Vánoční stromky byly ve vesnických domech zdobeny zpočátku 
velmi skromně. Dávalo se na ně domácí pečivo, perník, ovoce, 

podomácku zhotovené papírové ozdoby a svíčky. 
Někde si lidé takovéto jednoduché ozdoby zhotovují doposud. 

Určitě jste se s  touto prostou krásou již setkali. Mnohdy má víc 
půvabu než přehnaná paráda zakoupených ozdob.

Prožijte radostné Vánoce.

Křivohlávková Helena
mzdová účetní

rozhovor s panem janem janouškem

- vedoucí komunálních služeb
- věk: 54 let
- vzdělání:  SPŠE Dobruška
- ženatý a 2 děti

1.) Pane Janoušku, jak dlouho již zastupujete funkci vedoucí-
ho komunálních služeb KOS, spol. s r.o? Jakým vývojem ko-
munální služby prošly během vašeho působení?

Komunální služby s.r.o. byly založeny roku 1994. Byl jsem při 
jejich založení. Původním posláním bylo poskytování služeb měs-
tu a majetek v době založení činil přibližně půl milionu korun. 
Od samého počátku jsme se zaměřili na rozvoj v  oblasti naklá-
dání s odpady. Služby městu poskytujeme již 16 let. Tato oblast 
se výrazně nerozvíjí. Mezi městem a firmou je sepsána smlouva o 
poskytování služeb, jako je čištění komunikací, ošetřování veřejné 
zeleně, údržba veřejného osvětlení. Tržby z této činnosti jsou zlom-
kem našich příjmů. Jak již bylo uvedeno, hlavním zdrojem příjmů 
jsou tržby z nakládání s  odpady Nejedná se pouze o nám všem 
dobře známý svoz popelnic, ale je to především třídění odpadu a 
částečná úprava tříděného odpadu. 

Za působení legislativy a nově vzniklých technologií se z mno-
ha druhů odpadu postupně stává cenná surovina. Na to se snaží-
me včas reagovat a přizpůsobujeme tomu systémy svozu a způsob 
třídění odpadu. V samém začátku jsme poskytovali služby pouze 
městu Jablonné nad Orlicí a dvěma obcím. Nyní již obsluhujeme 
22 obcí v okruhu, množství živnostníků a firem. V areálu našeho 
sběrného dvora máme vystavěno překladiště domovních odpadů, 
sklad nebezpečných odpadů, třídící linku spolu s manipulačním 
zázemím. 

2.) Myslíte si, že se lidé naučili více starat o životní prostředí a 
snaží se třídit odpad? Jak je na tom naše okolí co se týče třídění 
odpadu? 

Úroveň třídění odpadu, dle mého názoru, úzce souvisí se vzdě-
láním a kulturností občana. Lidé třídit umí a dělají to skutečně 
s pocitem, že pomohou dobré věci. Velmi však záleží na tom, jak 
hodně dají zástupci obcí a majitelé firem najevo, že jim na třídění 
skutečně záleží. Že to nedělají pouze proto, aby něčemu nebo ně-
komu vyhověli. Velké rozdíly v úrovni třídění   např. mezi obcemi 
přímo souvisí  právě s tímto projevem a věřte mi, že vím, o čem 
mluvím. 

Naše svozová oblast je na špici v rámci celé ČR. To není vychlou-
bání, to je pouze konstatování ověřené mnohaletým porovnáváním 
čísel. Města a obce v naší svozové oblasti obsadily několikrát první 
místo v soutěži pořádané autorizovanou společností EKO-KOM. 

3.) Jaký je váš hnací motor pro to, aby vše fungovalo dle vašich 
představ? 

Při povrchním zamyšlení – vydělávat peníze, následně investovat 
a tím si udržet náskok před konkurencí. Při hlubším zamyšlení to 
neobstojí. Jednoznačně -  hnacím motorem je obava, že mě nikdo 
nebude potřebovat, že nikdo již nezavolá a nikdo již nebude o naše 
služby stát -  a k tomu nesmí dojít! Ty peníze s tím vším souvisí, 
ale nejsou v žádném případě prvořadé. Prvořadé je uznání přátel, 
spolupracovníků a celé společnosti.

4.) KOS si koupil jako jeden z prvních naše MOTÚČKO. Jak 
jste s MOTÚČKEM spokojeni? Jak a kde ho nejvíce využíváte?

Vzpomínka na první kontakt s  Motúčkem mně vždy vyloudí 
úsměv na tváři. Z pochopitelných důvodů nemohu jmenovat ob-
sluhu, která Motúčko tehdy zkušebně užívala. Špatně slyším a ne-
slyšel jsem zvuk motoru, pouze jsem viděl osobu s kolečkem, která 
se nechala jakoby táhnout. Přede mou byl v tu chvíli obraz, který 
vůbec neodpovídal žádnému fyzikálnímu zákonu a chvilku mně 
trvalo, než jsem pochopil. Mokař užíváme již jeden a půl roku, 
jsme s ním spokojeni. Zpočátku jsem měl obavu z poruchovosti a 
příliš jsem nevěřil ani akumulátoru. Žádná z těchto obav se nena-
plnila. Jako pomocníka ho nejvíce oceníte, až když se ho naučíte 
pravidelně používat.

5.) Co byste chtěl vzkázat čtenářům Občasníku?

Jistě vím, že čtenáři Občasníku nejsou pouze zaměstnanci firmy. 
Občasník je veřejně distribuován a  je dostupný i na internetu. Pře-
sto pro mě otázka „Co bych chtěl vzkázat čtenářům Občasníku?“ 
znamená, co bych chtěl vzkázat zaměstnancům úspěšné firmy? Ta-
ková příležitost se nenaskytne často. 

Chci vás ujistit, že svojí prací jste si vysloužili úctu a uznání ne-
jen moje, ale i úctu a uznání široké veřejnosti. 

Děkuji vám za rozhovor a přeji vám čím dál více správných ,, 
třídičů,, a mnoho úspěchů ve vaší záslužné práci.

Lucka Pávková
sekretářka SaM
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jednou nohou na haiti
Praga-Haiti je název humani-

tárního rozvojového projektu, 
který realizuje malá nezisková 
organizace Fidcon z Jablonného 
nad Orlicí. Smyslem projektu je 
přímá pomoc v nejchudší oblas-
ti na Haiti, v  tzv. Severozápad-
ním teritoriu, do kterého patří 
i vesnička Baie de Henne, kde 
působí český misionář z  řádu 
Oblátů P. Roman Musil.

Firma Isolit-Bravo se zapojila do projektu jako sponzor po-
skytnutím věcných sponzorských darů - nářadí, pracovních 
a ochranných pomůcek, beden na nářadí a dalšího vybavení. 
Aktuálním cílem Fidconu na Haiti je výstavba studní s pitnou 
vodou. 

Na Haiti od června 2009 pomáhá speciálně upravený nákladní 
automobil Praga V3S s nástavbou „montážní dílna“. Vozí potraviny, 
materiál, léky, slouží jako autobus. Během dvou misí, které absolvoval 
Fidconem vyslaný technik, se podařilo zaučit v její obsluze a údržbě 
domorodého řidiče. V nejbližších týdnech zahájí na Haiti činnost čtyř-
členná výprava, která má ještě náročnější úkol - vrtat a osazovat stud-
ny s pitnou vodou. Do Karibiku bylo transportováno další nákladní 
vozidlo, tentokrát s  nástavbou “sklápěč“, vrtná souprava a výkonný 
kompresor. 

Na více informací o projektu Praga-Haiti jsme se zeptali velitele 
mise Jiřího Kučery, který za několik dní odlétá na Haiti jako předvoj 
vrtařského týmu. 

Jak to vše začalo?
Na setkání s mladými lidmi v Táboře v roce 2007  jsme se setkali 

s misionářem P. Romanem Musilem, který byl na krátké dovolené 
v České republice. Popisoval obrovské každodenní problémy, které 
provází život Haiťanů. V té době byl jediným provozovatelem au-

tomobilu v odloučené oblasti, ve které žije přibližně 10 tisíc lidí. 
Jedním z jeho snů tehdy bylo mít k dispozici českou „Pragovku“, 
téměř historický, ale stále spolehlivý nákladní vůz do nejtěžšího 
terénu. 

A vy jste mu jej splnili.
Zpočátku bylo vše jen v rovině úvah a diskusí. Pak pomalu zača-

lo zdlouhavé prošlapávání cesty ke vzdálenému cíli. Spojili jsme se 
s Arcidiecézní Charitou v Olomouci, která již v oblasti realizovala 
Adopci na dálku, a se spolužákem P. Romana Musila, P. Zdeňkem 
Stodůlkou, který nezávisle na nás začal shánět „V3esku“. Po více 
než ročních přípravách byl automobil připraven a v červenci 2009 
odeslán na Haiti. Jeho průvodcem byl řidič a technik Filip Hlásný. 
Z této první výpravy byl natočen film Pragovkou na Haiti, který ve 
zkrácené podobě uvedla i Česká televize. 

Jak se osvědčila pragovka na Haiti, není to už přeci jen překo-
nané vozidlo?

Překonané jistě je, ale podmínkám náročné misie naprosto vyho-
vuje. Jeho menší velikost plně dostačuje.  Jeho malá rychlost není 
na škodu. Na Haiti prakticky neexistují silnice. Asfalt je tam vzác-
ností. Na Haiti jsou k vidění především americká auta, ale např. 
i německé Many. Jejich pořizovací hodnota a následný servis se 
ovšem s pragovkou nedají srovnat. „Vétřieska“ nemá řídící elektro-
niku, zkušený mechanik ji opraví prakticky na koleně. Vozidlo má 
i na dnešní měřítka -  neuvěřitelnou průchodnost terénem a odol-
nost. Navíc máme k dispozici manuály a zkušenosti s jeho provo-
zem. To by mohl být u zahraničních nákladních offroadů problém.

Na Haiti máte vrtat studny s  pitnou vodou. To byl také sen 
českého misionáře?

Reagujeme na aktuální potřeby. Chtěli jsme dále zúročit zkuše-
nosti získané při zajištění „Pragovky“. Pitná voda byla druhou po-
ložkou na nekonečném seznamu toho, co na Haiti chybí. Jinak než 
snem nelze některé věci na Haiti označit. V oblasti nejsou cesty, 
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auta, obchody, lékárny, policie, voda, prostě nic. Země se vyzna-
čuje vysokou politickou nestabilitou a extrémními podmínkami. 
Celé naše působení na Haiti mělo zpočátku velmi osobní vazbu 
na P. Romana Musila. V současnosti se již jedná o profesionální 
projekt s řadou partnerů v ČR i v zahraničí, jehož oblastí působení 
se stává celé Severozápadní teritorium na Haiti. 

Co vše obnáší práce na projektu a příprava takové mise? Jak je 
práce náročná?

Nejtěžší je neztratit vizi a motivaci. Neustále se rodí nové, na 
první pohled často neřešitelné problémy. Jen samotná přeprava 
těžké techniky od nás do Karibiku měla zpočátku charakter detek-
tivky. Nejvíce času zabírá koordinace příprav týmu a techniky, dále 
zjišťování informací, vyřizování formalit a komunikace se všemi 
zapojenými lidmi, organizacemi i samotnou misií, prezentace pro-
jektu, aktivity spojené se zajištěním prostředků, aktualizace webu, 
apod. Práce je náročná především svou jedinečností. Mnoho věcí 
děláme poprvé. Učíme se za pochodu, nebo spíše za poklusu. Dost 
obtížné je plánování, resp. následné dodržení termínů vzhledem 
k velkému množství těžko ovlivnitelných faktorů. Je potřeba být 
neustále připraven na změny. Někdy mám pocit, že žijeme jednou 
nohou na Haiti. 

Mohl byste uvést příklad nějaké zásadní komplikace?
Lidé vybraní do mise (včetně mě) měli odletět již před dvěma 

měsíci. Všichni mají svá stálá zaměstnání. S tím souvisely také je-
jich dohody o uvolnění z práce, popř. dohody se zákazníky, proto-
že někteří podnikají. Samozřejmě mají také rodiny. Termín se ne-
ustále posouvá, den po dni, týden za týdnem. To způsobuje velké 
problémy v plánování času každého z nás. 

Čím je to způsobeno?
Čas na Haiti plyne jinak. Systém, a to je silné slovo, tam funguje 

jinak. Naše technika je již několik týdnů až měsíců (podle toho 
kdy byla vyloděna) v přístavu Port-au-Prince. Kdybychom nechali 
její vyclení jen na haitských úřadech, trvalo by to třeba i rok, ale-
spoň podle špatných zkušeností, které máme od jiné humanitární 

organizace, která si to neohlídala. Při neustálém nátlaku, lobbo-
vání a zapojení všech našich kontaktů na Haiti je možné celou 
proceduru vyclení zkrátit na rekordní jeden, dva nebo tři měsí-
ce. Termíny pro Haiťany nehrají žádnou roli. Každý den je stejně 
dlouhý a není kam spěchat. Postupně se učíme s tím pracovat. My 
jsme ale termín stanovit museli. Souvisí s tím mnoho dalších věcí.

Z čeho je projekt financován?
Většina prostředků pochází od dárců. Z nich zhruba polovina 

jsou individuální dárci a polovina firmy a organizace. V letošním 
roce jsme také získali dotaci od Ministerstva zahraničních věcí ČR. 
Naše dílo podpořil Magistrát Prahy, Plzeňský a Zlínský kraj. Jed-
ním z dárců je i společnost Isolit-Bravo.

 
Jak vaši práci ovlivnilo ničivé zemětřesení v lednu 2010?

Poměrně zásadně, a to přesto, že oblast, ve které působíme, byla 
bezpečně vzdálena od otřesů. Projekt získal publicitu, nové im-
pulsy, nové partnery a především větší finanční podporu od dár-
ců. Lidé najednou věděli, že Haiti existuje. Shodou okolností v té 
době vznikla porucha na „Pragovce“ v misii. Vyslali jsme na Haiti 
našeho technika, který provedl opravu. Auto pak pomáhalo při 
převozu materiálu v postižených oblastech.

Jak je váš tým připraven na výstavbu studen?
Budeme využívat vrtnou soupravu ruské výroby, která je schop-

ná pracovat v  extrémních podmínkách. Navíc prošla speciální 
úpravou. Je vybavena technologií s dosahem cca 80 m. Podle ge-
ologických průzkumů z nedaleké Kuby, která má stejné podloží, 
by měla být voda snad již ve 30 - 40 m. Podle hloubky vrtu pak 
budeme šachtu osazovat buď ručním, nebo nožním čerpadlem. 
Lidé vybraní do týmu jsou profesionálové z oboru. Celý tým navíc 
provedl společně několik zkušebních vrtů v České republice.  

Jakou má projekt další vizi?
Velkým úkolem bude dlouhodobě udržet provoz stávající tech-

niky na Haiti. Teprve zkušenosti s pracemi v terénu nám umožní 
uvažovat o efektivní výstavbě dalších studen. Zvažujeme zapojení 
místních lidí.  Cílem připravované mise je, mimo výstavbu studen, 
také dobře zmapovat situaci. Po jejím vyhodnocení se rozhodne-
me, jak dále rozvíjet naši činnost na Haiti. Možností je mnoho. 
Rádi bychom investovali do pomoci, která má trvalou hodnotu. 
Nejlepší je lidi něco naučit, dát jim práci. Ale to neplatí jen na 
Haiti, ale i u nás. 

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách 
www.praga-haiti.cz. 

Václav Vacek, ml.
koordinátor křesťanské pomoci pro Haiti

údržba nástrojů a zařízení v plastikářském průmyslu
Dne 14.10. 2010 jsem se zúčastnil školení od firmy SPEKTRA. 

Tato firma se již 40 let zabývá produkty na údržbu forem „LU-
SIN“. Jejich výrobní zařízení pokrývá pět kontinentů a prodejní a 
poradenské kanceláře se rozšířily do šestnácti zemí.
1.Lusin – čisticí prostředky

Zajišťují dlouhodobou použitelnost drahých lisovacích nástrojů 
a forem. Jejich funkcí je, že odstraňují zbytky plastů, tuků, olejů a 
vosků. Zajišťují tak časově úspornou výrobu, rozměrovou přesnost 
plastových dílů a výlisků.

Lusin Clean L 11 – důkladně čistí a odmašťuje, je rychle od-

pařitelný nezanechává šmouhy na výliscích, očištěné díly nutno 
ošetřit proti korozi Lusinem G 31, G32 Lusin Glean L 21 – čistí 
polymerní usazeniny (PVC,SBS,PC,PBT,PC,SAN,ASA POM) a 
barviva z dezénu, vyčištěné díly nutno ošetřit proti korozi Lusin 
G 31, G 32 Lusin Glean L 101 F- čistí polymerní usazeniny (AB-
S,SAN,ASA,PC,POM), lze použít do teploty 150 stupňů C, kon-
zervace po čistění je nutná

2.Lusin – maziva
Zajišťují hladký chod forem, zabraňují zadření pohyblivých 
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částí. Nevytahují se do dělící roviny a nešpiní výlisky. Umožňují 
dlouhé pracovní cykly bez domazávání.

Lusin LUB P20 152 – pro kluzné části a vymazovací trny, odol-
né vůči vysokým tlakům, horké vodě, páře, nanáší se ve velmi jem-
ných vrstvách, umožňuje lakování, potisk a jiné povrchové úpravy 
včetně lepení

Lusin LUB PM 1001 – tepelně vodivá, zabraňuje spékání, vhod-
ná na výhřevné patrony, trysky

3.Lusin- antikorozní prostředky
Udržují lisovací nástroje a formy v dobrém stavu. Zajišťují krát-

kodobou i dlouhodobou ochranu proti korozi.
Lusin PROTECT G31,32 – suchá vosková antikorozní ochra-

na, nevzlíná, pevná na dotek, po 3-4 zdvizích bez čištění tvaru je 
možno lisovat

Lusin PROTEKT G11,12 – elastická olejová ochrana, vzlíná a 
konzervuje nástroj do hloubky, odolává slanému prostředí, vhodná 
na přepravu forem.

4.Lusin – separační prostředky
Zaručují bezproblémové lisování, šetří čas, zkracují cyklus. Roz-

dělují se na silikonové a bezsilikonové. My používáme pro auto-
mobilový průmysl bez- silikonové.

Lusin SLRO OL 152 – do teploty 150 stupňů C, má jemný 
separační film, následná možná úprava potiskem, lakováním a po-
kovením 

Lusin ALRO OL 141 – zabraňuje vzniku trhlin vzniklých na-
máháním při odformování

Škála přípravků od separačních přes mazací, antikorozní až po 
čisticí je velká. 

Na našem pracovišti, kde opravujeme a udržujeme složité formy, 
jsou tyto přípravky jedny z nejvhodnějších.

Dále bych se rád vyjádřil o dalším přípravku jménem FIN 
FOOD LUBE AL+

Teflon, který se používá pouze na nové, čisté formy. Přípravek je 
na bázi teflonu, trny se do něj namáčejí po dobu 10 hodin a pak 
se nechávají zasychat.

Nyní zavádíme v lisovně nový způsob nízkoteplotní povrchové 
úpravy trnu, nesoucí název MOVIC od firmy LISS a.s.. Věřím, že 
se tento způsob též osvědčí.

Krobot Jiří
Vedoucí Oprav nástrojů

setkání s panem jurajem pucim
Kandidátka do senátu paní Ing.Mullerová požádala moji rodinu 

o pomoc při volební kampani.Všichni se snažili zapojit, ale mně 
stále nezbýval čas, až v sobotu 9.10., týden před volbami, kdy vo-
lební kampaň gradovala, jsem se rozhodl, že se zapojím. Na pro-
gramu měla dvě akce: pochod s  legendárním chodcem Jurajem 
Pucim z Andrlova chlumu (chaty Hvězda ) na náměstí do České 
Třebové a  pokus o  oficiální český rekord v hromadném pojídání 
tlačenky pod patronací agentury Dobrý den z Pelhřimova.

S panem Pucim a jeho synem  jsem se  seznámil už pátek večer 
v restauraci U Čápa, kde probíhala poslední příprava na následu-
jící den a rozdělování úkolů. Byl jsem  nominován  do družstva 
chodců .

V  sobotu jsem brzy vstal a těšil jsem se, že budu doprovázet 
pana Puciho. Vzpomněl jsem si na strýce Pavla, který na vojně bě-
hal  s  Emilem Zátopkem. Tato myšlenka mě  inspirovala, že jsem 
si obul vojenské boty , které naše armáda měla při akci Pouštní 
bouře v Kuvajtu. Boty jsou  vysoké, plátěné s měkkou podrážkou. 
Doplněn placaticí jsem přešlapoval před domem a čekal na ostatní 
členy teamu.

Dovezli nás na chatu Hvězda, kde byl krásný slunečný den               
(v Čermné a po cestě byla mlha).Tady bylo živo, chata byla otevře-
na  nabízelo se svařené víno, kolem byli příznivci paní Mullerové, 
přijeli novináři.

Na start se nás však řadilo málo: pan Puci, jeho syn s přítelkyní, 
já s dcerou Aničkou ,  kamarád Pepa Mareš a pan Richter, vedoucí 
TO Ústí nad Orlicí -  celkem nás bylo sedm. Ostatní po slavnost-
ním nakopnutí p.Puciho do zadnice nastoupili do aut a s máváním 
a troubením odjeli do České Třebové připravovat tlačenku. „Ještě  
že s námi jde p.Richter a bude znát cestu,“  říkal jsem si. Díval 
jsem se předtím  do mapy a přes les jsem to odhadoval na 8-10 km, 
ale pan Richter zavelel, že se vracíme zpátky do Ústí nad Orlicí a 
potom že půjdeme po cyklostezce do České Třebové, abychom dě-
lali volební kampaň. Sám nasedl za chatou  na schované kolo, má 
bolavé koleno a bude se vracet zpátky do Ústí z Třebové. Pocho-
pil jsem, že pochod nebude lehká procházka a hodnotil jsem své 
spoluchodce. Pan Puci je chodec legenda, loni ve svých osmdesáti 

letech šel svůj narozeninový pochod 118 km za 24 hodin. Během 
svého života již nachodil na dálkových pochodech přes dvě stě tisíc 
kilometrů. Jeho motto je: „ Na světě jsme , abychom chodili“. Jeho 
syn Puci ml. se svojí přítelkyní jej doprovázejí, jsou také trénovaní. 
Anička je  sportovní talent, o prázdninách  pěšky prochodila New 
York. Pepa Mareš je již důchodce, denně jezdí na kole a s dvouko-
lákem do lesa pro dříví. Bylo mně jasný, že to bude pro mě těžké  
(trasa byla cca 15 km).

Pochod začal ve svižném tempu a uvítal jsem první zastávku u 
kapliček Křížové cesty, kde došlo i na placatici. Sešli jsme do města 
a navázali na cyklostezku do České Třebové. Když bude zle, dojdu 
k silnici na stopa, ale šli jsme pohromadě , pan Richter si udělal 
na kole vždy malý náskok a svým  známým  pak představoval pana 
Puciho. To nás brzdilo. K největšímu zpoždění ale došlo, když jsme 
v Hylvátech šli kolem palírny. To nešlo projít bez zastávky a neo-
chutnat! Tady jsem byl zase ve výhodě já, některým spoluchodcům 
z toho ztěžkly nohy. Přesto jsme dorazili do obce  Dlouhá Třebová, 
její název jí  skutečně sedí. Pochod kolem Třebůvky byl velice pří-
jemný, projíždějící cyklisté nás zdravili. Byla dobrá nálada, probí-
halo společné focení před kostelem, obecním úřadem a podobně. 
To jsem uvítal, začaly mě bolet nohy, boty s měkkou podrážkou  
nebyly ty správné na asfalt. Najednou začaly zvonit mobily a volali 
z volebního teamu, kde jsme, tedy zejména pan Puci, který měl 
vystoupit také v České Třebové na náměstí a promluvit k  účast-
níkům v pojídání tlačenky.U toho rekordu jsme také  chtěli  být. 
Tempo se muselo zrychlit a teď se projevil chodec Puci. Nasadil 
ostrou chůzi, šel jsem za ním, obdivoval jsem, jak si našel obrubník 
chodníku, po kterém šel rovnoměrným rychlým tempem.Má to 
zkrátka nachozený!!! 

Bylo to pro mě vysoké tempo, ale vydržel jsem, a tak jsme všich-
ni společně došli na náměstí v České Třebové. Pan Puci promluvil 
k přítomným divákům a účastníkům rekordu, který se podařil spl-
nit a který byl zapsán agenturou Dobrý den.

Bohužel,  my jsme došli pozdě. Harmonogram se musel dodr-
žovat, ale pivo a tlačenka na   nás zbyly.  Sedli jsme si společně ke 
stolu, chutnalo nám , poslední povídání  a loučení.      
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V pondělí  v novinách  byla  fotografie s chodcem Pucim, jak 
sedíme u stolu, ale já jsem měl  na snímku před sebou pouze pivo. 
Byla to moc pěkná akce , těšíme se , že si celou trasu znova ještě 
projdeme, no raději  projedeme  na kole. 

Kdo je Juraj Puci?
Narodil se 15.4.1929 ve slovenském Kožuchově. Bydlí v Praze, 

proslavil se v šedesátých letech 20.století,  kdy jako chodec reportér  
přešel Československo a psal o tom pro tehdy populární týdeník 
Mladý svět. 
Jeho některé dálkové pochody:
Čierna nad Tisou-Praha – Aš  (1018 km za 15 dnů ) –          1965

Aš-Košice  (1526 km za 31 dnů) –                                         1968
Pochod přes všechny regiony  (5648 km) –                            1972  
Poutník demokracie (12000km) –                                           1990
Pochod přes Českou republiku  (8000 km za 245 dnů) –         1993
S osmdesátkou na krku ujdu nejméně stovku (126,5 km/24 ho-
din) – 2007

Jiří Bláha
ekonom firmy

rozhovor s alešem hrdinou 

- pilotní pracovník na nástrojárně v IB
- věk: 32 let
- vzdělání: 
   v roce 1992-1995 absolvoval SOU Ústí nad
   Orlicí obor nástrojař a poté nastoupil  
   na nástavbové studium – obor provozní technik
   a v roce 1997 úspěšně odmaturoval
- ženatý a má 2 děti  - dceru 7 let a syna 4 roky

1.) Pracujete v IB od roku 1999, je toto vaše první zaměstnání 
nebo máte i jiné pracovní zkušenosti?

Ne, není to moje první zaměstnání. Před vojnou jsem pracoval v 
Rieter - Hnátnice jako obsluha CNC frézy. Do IB jsem nastoupil 
po vykonání základní vojenské služby, a to v roce 1999.

2.) Jak se vyvíjela vaše pracovní pozice ve firmě IB?
V prvopočátku jsem absolvoval kolečko na pracovišti kovovýro-

ba, montáž kuchyňských přístrojů, lisovna a nakonec nástrojárna, 
kde pracuji dodnes. Nejprve pod vedením zkušenějšího pracovní-
ka, později samostatně a nyní jako pilotní pracovník na ručním 
pracovišti.

3.) Vaše práce v  IB patří mezi ty nejnáročnější, máte nějaký 
zaručený recept, jak to všechno zvládnout a stále s úsměvem?

Dělám náročnou práci a nezastírám, že za dobu mé praxe bylo 
i několik momentů, zda v této funkci setrvat i nadále. Po zralém 
zvážení všech pro a proti jsem vždy tuto krizi překonal. Jsem si 
vědom, že pracuji ve firmě, která se s ekonomickými nástrahami 

posledních let úspěšně vypořádala, že jistota práce tu vždy byla a 
věřím, že bude i nadále.

4.) Myslím, že většina z  nás zná vaše 
největší hobby, můžete nám ho  při-
blížit?

Mám dva velké koníčky. Především 
myslivost a členství  v „Klubu vojenské 
historie“. U prvního koníčku mi vadí 
stálý mediální tlak na myslivce, který 
pramení z naprosté neznalosti věci. Není mnoho organizací, kde 
členové zdarma odpracují stovky hodin  na úkor osobního pohodlí 
a rodiny, ale to by bylo téma na dlouho.

V rámci druhého koníčku se účastním historických ukázek z 2. 
světové války, při kterých se snažíme veřejnosti ukázat dobovou 
výzbroj, výstroj a při praktických ukázkách tehdejší taktiku boje.

5.) Je nějaké životní krédo, kterého se držíte?
Nevím, zda se to nechá nazvat životním krédem, ale vždy se sna-

žím dotahovat věci do konce a nedělat nic pouze na půl. Myslím, 
že to platí v mé práci i při mých koníčcích.

6.) Co byste chtěl vzkázat čtenářům našeho Občasníku, takhle 
před Vánocemi?

I já si už dnes uvědomuji, že když není zdraví, není naprosto nic 
a život začíná postrádat smysl. Tak tedy především hodně zdraví, 
lásky svých bližních, štěstí, hodně dárků pod stromečkem a hodně 
elánu do „nového roku“.

Děkuji vám za rozhovor a přeji mnoho -  nejen pracovních -  
úspěchů.

Lucka Pávková
sekretářka SaM

rozhovor s paní marií žižkovou
Paní Marie Žižková je dcerou slavného armádního generála

Ludvíka Krejčího - narozen 17. 8. 1890 v Tuřanech u Brna, 
- za 1. světové války narukoval do rakousko–uherské armády, 

- v roce 1917 byl zajat a vstoupil do československých legií v 
Rusku. Jako příslušník střelecké brigády bojoval u Zborova a v bi-
tvě u Bachmače už velel 1. praporu. V roce 1920 zajišťoval stažení 
legií a jejich návrat do Československa. Během služby v legiích 
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obdržel řadu vyznamenání,

- v čs. armádě prošel řadou 
velitelských funkcí. V roce 
1923 byl vyslán studovat Vyso-
kou školu válečnou ve Francii. 
V letech 1932-33 působil jako 
velitel Zemského vojenského 
velitelství v Košicích. V roce 
1933 se stal náčelníkem hlavní-
ho štábu, v roce 1934 byl jme-
nován armádním generálem

-v době akutní-
ho ohrožení vlasti hitlerovským Německem byl jme-
nován vrchním velitelem československé armády 
 

- ještě před okupací musel odejít z funkce 
náčelníka štábu,.  

- v roce 1941 se přestěhoval s rodinou do 
Jablonného n. O. V letech 1941-42 byl věz-
něn,

- po válce byl sice přijat zpět do armády, 
ale už nezastával žádnou velitelskou funkci 
. Na nátlak komunistů byl v roce 1947 pře-
ložen do výslužby. Ludvíku Krejčímu byla 
odňata hodnost armádního generála, byl de-
gradován na vojína a po odebrání důchodu v 
50. letech živil rodinu jako pomocný dělník 
v jablonské továrně na knoflíky. Částečný 
důchod mu vojenská správa vyměřila až v 
roce 1969,

- zemřel 9. února 1972 v nemocnici v Ústí 
nad Orlicí,

- rehabilitován byl až po sametové revo-
luci. V roce 1990 byla Ludvíku Krejčímu 
in memoriam vrácena hodnost armádního 
generála. 

1.) Váš otec je velmi 
uznávaný armádní 
generál, jaký máte vy 
názor na jeho půso-
bení? 

Tato otázka je zcela 
zbytečná, samozřejmě 
je můj názor jedno-
značný, byl to úžasný, 
pracovitý a poctivý 

člověk, a cokoliv kdy udělal nebo rozhodl, 
bylo pro mě svaté. Věříte, že dodnes, když 
stojím před nějakým problémem nebo roz-
hodnutím, je moje první myšlenka: co by 
tomu řekl taťka? A to už mi je osmdesát a mám něco za sebou! Měl 
prostě zdravý selský rozum, vždyť se jako předposlední z osmi dětí 
narodil v rolnické rodině na Moravě v Brně Tuřanech.

Jeho původní povolání bylo lesnický adjunkt (sloužil v Nuštaru 
ve Slavonii). 1. světová válka proměnila jeho povolání -   stal se 
vojákem. Narukoval do rakousko-uherské armády, a když v r.1917 
padl do ruského zajetí, přihlásil se do legií. Tím začala jeho vojen-
ská kariéra. Domů se vrátil až v r.1920, sloužil v Brně, pak absol-
voval Vysokou školu válečnou v Paříži nakonec ho osud zavál v 

r.1925 jako velitele 4. pěší divize do Hradce Králové. 
A už jsme ve východních Čechách, kde se na důstojnickém plese 

v Kyšperku (Letohradě) seznámil s romantickou, plachou a o 17 let 
mladší dívkou Marií Luxovou z Jablonného. Tančili spolu, potom 
si dopisovali (později mi mamka řekla, že se zamilovala nejdřív do 
jeho dopisů) a v r.1927 se vzali. Svatba veliká se konala v Jablon-
ném, tuřanská rodina dorazila v plném počtu  a podle vyprávění 
sestřenic jejich sváteční kroje cestovaly ve zvláštním vagonu. Sestra 
Jarmila (o 2 roky mladší) a já jsme se narodily v Hradci.

V r.1932 jsme se stěhovali do Košic na Zemské vojenské veli-
telství. V r.1933 byl taťka ustanoven náčelníkem Hlavního štábu 
čs.branné moci, a tak jsme se ocitli v Praze, začaly chodit do obec-
né školy a jak se říká -  nic netrvá věčně.V únoru r.1939 musel 
taťka na nátlak z Berlína odejít z funkce.

V r.1941 jsme byli nakonec nuceni odejít z Prahy vůbec, a tak 
nás zlatý dědeček Josef Lux vzal pod svá křídla. A jsme v Jablon-
ném v  ulici Česká 5 (dnes Market Marta), chodíme do obecné 
a máme nové kamarády. Pak přijde ale nová rána - taťka je za-
tčen,vězněn v Terezíně.

Po válce už se do armády nevrátil, komunisté ho nechtěli. Pre-
zident Beneš mu to řekl přímo do očí, když se mu jel hlásit do 
Prahy jako svému veliteli. Po únoru v r. 1948 nás už nic dobrého 
nečekalo. V r. 1950 byla taťkovi odňata hodnost a v r 1953 penze, 
nemocenské pojištění a potravinové lístky. Pracoval pak jako po-
mocný dělník ve znárodněné dědečkově továrně na knoflíky. 

2.) Ovlivnila otcova čin-
nost i váš život? Kvůli své-
mu pracovnímu nasazení 
neměl jistě tolik času na 
rodinu. Jakým byl tedy ot-
cem? 

Samozřejmě. Před válkou 
jsme bydleli v budově Hlav-
ního štábu (dnes Generál-
ní štáb) v Dejvicích, takže 

taťkova kancelář byla ve stejném poschodí jako byt, stačilo jen 
projít zasedací místností, salonem (pro nás zakázané území) a byl 
„doma“. Přicházíval na oběd někdy až v 15 hodin. Byla to velice 
vypjatá doba, z které jsme ovšem neměly rozum a spoustu věcí si 
uvědomuji třeba až dnes. Přesto to byla krásná doba, ráda na ni 
vzpomínám. 

Byt byl pohodlný, s dlouhou předsíní pokrytou šedozeleným 
plyšovým kobercem (mamku mohla ranit mrtvice,když nás při-
stihla, jak na něm zkoušíme bruslit), s dětským pokojem (tam 

už byl náš vlastní nábytek 
- dodnes v něm bydlíme), 
s jídelnou, kterou pomáhal 
vyrábět p. Faltus a kterou 
má dnes jeho syn - bydlí u 
kostela), s dvěma ložnicemi 
a pánským pokojem s klaví-
rem. Polovina nábytku byla 
po přestěhování k dědečkovi 
uskladněna v bývalé elektrár-
ně v hale, kde dnes pracuje 
p. Pavel Soušek, něco na pů-
dách v č.5,  klavír u pí. Min-
ky Junkové,učitelky klavíru. 
Každý kus nábytku má svou 
historii a za sebou putování z 
místa na místo. 
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Jednou, ještě ve štábu, pořádali naši tzv. recepci. Byly jsme peč-
livě ukryté v dětském pokoji, uložené do postelí a najednou se 
otevřely dveře a v nich paní Hana Benešová a v každé ruce jednu 
bonboniéru. Přišla se podívat na holčičky. Byly jsme jako zařezané 
- to si dovedete představit! Dodnes ji vidím v těch dveřích i po těch 
třiasedmdesáti letech. Ale moc jsem odbočila od otázky, jakým byl 
otcem. 

Vlastně jsme si ho pořádně užily až v Jablonném. Ocituji, co 
jsem o něm napsala do jedné knížky: Měly jsme nejbáječnějšího 
otce, o jakém si mnozí mohou nechat jen zdát, otce se zlatým 
srdcem, který nade vše miloval svou rodinu, laskavého, hodného, 
avšak důsledného a přísného. Sám hluboce věřící nás vychoval ve 
víře v Boha, vedl nás ke skromnosti a poctivosti. Vždy byl plný 
pochopení, vždy si udělal čas, aby s námi řešil naše problémy. Ni-
kdy neřekl - teď nemám čas, kdy? Nikdy nezvýšil hlas, i když byl 
velice rozzloben. Řekl jen - toto je první varování. Budeš-li takto 
pokračovat, přeruším s tebou diplomatické styky. Nesmírně mu 
na nás záleželo a těžce nesl, že nám jeho vysoké postavení za první 
republiky zničilo za komunismu budoucnost. My jsme ovšem nic 
těžce nenesly, vždy byl naším vzorem a byly jsme na něj pyšné a 
hrdé. Němci ani komunisté ho nezlomili, stále věřil v Boží mlýny 
a je velká škoda, že se nedožil toho, že jeho víra došla naplnění.

3.) Chtěla jste vy či někdo 
jiný jít ve šlépějích vašeho 
otce?

V jeho šlépějích kráčím 
celý život způsobem živo-
ta. Snažila jsem se tak vést 
i své dva syny. Vojenská 
kariéra nepadala do úvahy 
vzhledem k nežádoucímu 
původu a stejně, byly jsme holky. Ani z té nejširší rodiny se nikdo 
nedal vojenskou cestou.

4.) Co vás přivedlo k tomu, že jste se přestěhovala do Prahy?
Nemáte představu, jaké ovzduší bylo ve společnosti po únoru 

1948. V r. 1949 jsem odmaturovala na Reálném gymnáziu v Kos-
telci nad Orlicí, na další studium nebyla vůbec šance. V Jablon-
ném bylo ovzduší hrozné. Zůstalo jen pár přátel, kteří se nebáli se s 
námi stýkat. Pro ostatní jsme byli třídní nepřátelé. Taťka rozhodl, 
že musím pryč. Vypátral kdesi, že 
se při OA v Praze 2 otvírá Vyšší  
jednoroční plánovací kurz pro 
lidi z praxe a absolventy středních 
škol. Zkusili jsme poslat přihlášku 
a můj osud byl zpečetěn - přijali 
mě a já se učila nenáviděné před-
měty jako účetnictví, ekonomiku 
plánování a další. A  jelikož vše 
je vůle Boží, nesmějte se mi, do 
téhož kursu přišel i můj budoucí 
muž. Jsme spolu už 58 let, máme 
dva syny, sedm vnoučat, z toho 
pět vlastních. Vídáme se s nimi velice často, slýcháme téměř den-
ně, co víc si mohu od života přát? Dobrá rodina vás vždycky podr-
ží, dá vám sílu překonat různé životní bolesti a katastrofy a jít dál. 
Když si historici prohlíželi taťkovy fotografie, řekli mi - váš tatínek 
se všude usmívá, je vidět, že měl doma dobré zázemí.

5.) Jaká je vaše životní filozofie? Co byste ráda vzkázala čtená-
řům Občasníku?

Asi bych citovala Masarykovo „nebát se a nekrást“, i když už 
to leckdo zprofanoval. Čtenářům Občasníku, pokud to nebude 
znít troufale, vzkazuji: Važte si svobody, kterou teď máme, i když 
s sebou přináší mnohá omezení. Nedovedete si představit život ve 
strachu. Jste mladá generace, máte život před sebou a další nesvo-
bodu nesmíte připustit! Srdečně vás zdravím a přeji vše dobré.

Děkuji vám za rozhovor a přeji vše nejlepší do dalších dnů.

Lucka Pávková
sekretářka SaM

10+1 s petrem bodlákem

zajímá nás váš názor…podruhé
Ve dvou číslech minulých Občasníků jsme otiskli rozhovor s pa-

nem ředitelem na mimopracovní, řekněme celospolečenská  té-
mata. Vzhledem k  tomu, že rozhovor zaznamenal značný ohlas, 
přinášíme pokračování v podobném duchu s dalším významným 
členem vedení společnosti.

Ing. Petr Bodlák, Vedoucí oddělení Sales&Marketing, 
Zástupce ředitele společnosti

1)Petře, jak vnímáš současnou politickou reprezentaci? Má vů-
bec šanci snížit šílené tempo zadlužování a zabránit tak opako-
vání „řeckého“ scénáře v naší zemi?

Předpokládám, že politickou reprezentací v  této otázce myslíš 
vládu. Když si vzpomenu na nedávné předvolební „Menu“, tak 
to dopadlo celkem dobře. A co se dluhu týče, i když snaha je, tak 
v tomto ohledu jsem  pesimistou. Sám jsi použil termín: „Snížit 
šílené tempo zadlužování“. Ano, současná vláda možná dokáže sní-
žit tempo zadlužování, ale uvědomme si, že to znamená pouze a 
jenom pomalejší cestu ke státnímu bankrotu (nebude za rok, ale za 
tři roky – tady mě nechytej za slovo, to je pouze příklad).  Každý 
řemeslník ví, že dluhy splácet musí a pokud ne, přijde o majetek. 

Nelze donekonečna vydávat státní dluhopisy, tisknout ničím ne-
kryté peníze  …. Zde mě fascinuje doporučení nebo nařízení EU, 
že roční schodek rozpočtu by neměl překročit  něco kolem čtyř 
procent ( sám si teď nevzpomenu kolik přesně ) . Jinými slovy to 
znamená : „Zadlužuj se, ale pomalu“. OK, ale kdo a kdy to zaplatí?

Takže bohužel, dluhy porostou, budou státní bankroty, lidé 
přijdou o uložené peníze, to se může zvrhnout v nepokoje a pak 
už zbývá pouze doufat, že se moci chopí osvícený monarcha a ne 
nějaký novodobý extremista, kterých bylo v historii více než dost. 
Z historie ale víme, že pravděpodobnost druhé varianty je vyšší.

2)Odbory vyhrožují generální stávkou, pokud dojde k realiza-
ci vládních reforem. V době, kdy všechny rozumné vlády šetří, 
je populismus některých odborových bossů jen těžko pocho-
pitelný…

Oni pouze dělají to, za co jsou placeni a asi ne špatně. Patří to 
k  jejich náplni práce. Čím radikálněji, tím lépe. Pokud nebudeš 
dostatečně radikální a nebudeš všemi možnými způsoby tlačit na 
vládu, tak Tě vyměníme.

3)V Praze proběhl náborový „veletrh“, kde zahraniční zdravot-
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nická zařízení lákala české lékaře na práci v cizině. Jak reálná 
je podle tebe hrozba odchodů kvalifikovaných lékařů a jaký je 
vlastně Tvůj názor na naše zdravotnictví?

Určitě nějací lékaři odejdou, ale nemyslím si, že to bude nějaký 
lavinový efekt. Jinak by asi nebylo potřeba náborového veletrhu. 
Samozřejmě špatné je, že většinou  odejdou ti dobří a ten průměr 
a podprůměr zůstane.  

Upřímně řečeno, názor na naše zdravotnictví mám hodně špat-
ný. Teď nemluvím o obvodním lékaři a případné chřipce, ale o to 
tom, když má někdo vážnější problém. 

Logické by bylo, že přijdeš k odbornému lékaři, ten tě pošle na 
všechna potřebná vyšetření, která Ti udělají v krátké době (jeden, 
dva dny) a poté nastoupí léčba. Praxe je ale taková, že lékař Tě sice 
pošle na různá vyšetření, Ty ale zjistíš, že pokud nemáš známé, 
tak je to běh na dlouhou trať – objednací doby na vyšetření jsou 
v lepším případě týdny, ale spíše měsíce. Pak se vrátíš zpět k lékaři a 
kolečko mnohdy začíná nanovo. Ale dost, pojďme raději k jinému 
tématu. Všem přeji, aby se museli s naším zdravotnictvím setkávat 
co nejméně (samozřejmě vyjma porodnic) .

4)Pojďme k jinému tématu. Solární energie – zajisté dobrá věc, 
která se ale v poslední době skloňuje spíše v negativním kon-
textu. Jaký je Tvůj názor na obnovitelné zdroje energie? A co 
„konvenční“ zdroje a jejich budoucnost? Např. v Německu se 
až hystericky protestuje proti jaderným elektrárnám, přitom 
je v podstatě jasné, že se do budoucna bez „jádra“ také neo-
bejdou…

Co se týče obnovitelných zdrojů - mé praktické „Já“ samozřejmě 
říká, že je to dobrá věc a v budoucnu se bez nich neobejdeme. To-
též si myslím o „jádru“. Na druhé straně stojí mé estetické „Já“ a to 
pláče, když vidí na zelené louce lesknoucí se směs hliníku a solár-
ních panelů. A že jich letos přibylo. Nedávno jsem viděl v televizi, 
že staví solární elektrárnu dokonce v Alpách ve výšce cca 3 nebo 
4000 m.“Krásné panorama.“ No a větrníky – to je něco podobné-
ho.  Ale za nějakých 100, 200 nebo 300 let budu určitě všechny 
elektrárny třeba na Měsíci, elektřina se z Měsíce bude dopravovat 
bezdrátově a louky budou zase jenom zelené. Ale to se bohužel již 
nedozvíme.

5)Zajímal by mne Tvůj pohled a názor na tyto osobnosti svě-
tové politiky: Angela Merkelová, Mahmúd Ahmadínežád  a 
Barack Obama.

To je trochu zavádějící. Nikoho z  nich jsem nikdy nepotkal, 
s žádným z nich jsem nikdy nemluvil, takže můj názor jako i názor 
každého z nás, je do určité míry ovlivněn sdělovacími prostředky, 
které dokáží s informacemi dovedně manipulovat. Vzpomeňme si 
jenom na dobu před rokem 1989 („hurá na Východ“) a po („hurá 
na Západ“). Ale zde je má odpověď:

Angela Merkelová – jedna z nejmocnějších žen světa (jen pro 
info - časopis Forbes ji od roku 2006 čtyřikrát za sebou zvolil nej-
mocnější ženou světa ), zkušená politička, myslím, že pro Němec-
ko ve světové politice hodně udělala.

Mahmúd Ahmadínežád – populista, asi nejkontroverznější svě-
tový politik, má moc a tak ji zneužívá (ale takových bylo, je a bude) 
. O tom, že porušuje ve své zemi lidská práva  není pochyb (ale to 
se děje i v Saudské Arábii, Turecku a dalších nejenom islámských 
zemích…). Na rozdíl od nich však tvrdě vystupuje proti USA, 
které samozřejmě mají na Blízkém Východě své zájmy (ropa). Co 
bude dál už asi bohužel není  tak těžké odhadnout.

Barack Obama – jeho zvolení odpovídá stavu společnosti. Zvolí 
si populistu, který pěkně mluví, naslibuje hory, doly, nepůjde do 
konfliktu, problémy krize vyřeší dalšími finančními injekcemi do 

ekonomiky. Jeho zvolení byla chyba. 
6)Jaký je tvůj vztah k Číně? Můžeš uvést věc, která Tě během 
tvých pracovních cest v PRC nejvíce zaujala v kladném i zápor-
ném smyslu?

Je to pro mne zajímavá země z každého pohledu – historicky, 
jinou mentalitou lidí, … 

Zaujalo mne tam samozřejmě hodně věcí – např.  nikde (v met-
ru, na ulicích, v parcích) neuvidíš graffiti, hodně lidí tam pravidel-
ně cvičí na veřejnosti taichi, … na druhou stranu se v Číně setkáte 
na každém kroku s policií.

7)Nedávno jsem četl těžko uvěřitelný údaj, že jen do USA od-
chází denně (!) z Číny přes 6000 kontejnerů se zbožím. Ostatní 
země jsou na tom podobně. Jak mohou firmy našeho typu kon-
kurovat této mašinérii?

6000 kontejnerů – to je jedna trochu větší kontejnerová loď. 
Dnes ty největší lodě dokážou uvézt až 10000 čtyřicetistopých 
(tedy těch velkých) kontejnerů. Pro většinu lidí těžko představitel-
né, ale je tomu tak. 

Ale vraťme s k otázce.
Ať chceme nebo nechceme, bez Číny se již nyní neobejdeme. 

Nedávno jsem četl článek v HN, jehož součástí byl popis našeho 
běžného dne. Cílem článku bylo ukázat, že při jakékoliv činnosti 
používáme a nebo se setkáváme s věcmi vyrobenými v Číně. To je 
fakt, který nikdo nezměníme, protože nám to všem vyhovuje a tak 
jsme si to zařídili.

A protože to bylo a stále je v Číně tak levné (třebaže ceny čín-
ského zboží jdou nahoru), tak se z Číny nejen dováží zboží, ale pro 
jistotu, aby  zisky byly ještě vyšší, tak tam mnoho firem přesunulo 
svou výrobu. A to ne kvůli tomu, aby své výrobky prodávalo na 
tamním trhu.

Co nám tedy zbývá?  Za prvé vyrábět výrobky, které se v Číně 
zatím nevyrábí (Motúčko), což je sice jednoduché napsat, ale o to 
složitější  realizovat. A za druhé dělat svou práci co nejlépe, aby 
nám náš stávající „business“ i přes čínskou konkurenci, vydržel co 
nejdéle. 

8)Vlastenectví – jak vnímáš tento pojem v době, kdy většina 
národa na Státní svátek 28.října raději sleduje pokleslou Ordi-
naci v Růžové zahradě než souběžné udělování státních vyzna-
menání významným a hrdinným spoluobčanům? 

Ono to souvisí s celkovou naší zkažeností. Máme vše, chceme 
ještě víc, ničeho si nevážíme,  v televizi jsme schopni civět na stu-
pidní filmy a seriály, na zprávy se díváme kvůli tomu, abychom se 
dozvěděli, kde se stalá jaká havárka, kolik lidí se kde utopilo při 
záplavách, ….

Vlastenectví se stalo pouhým slovem, většina lidí to bere jako 
klišé a představí si pod tím nanejvýš fandění našemu týmu při MS 
v hokeji. To je asi hodně hořká  pilulka pro ty, kteří v roce 1938 
mobilizovali a poté odešli bojovat do zahraničí, vrátili se po válce 
do vlasti a komunisti je „za odměnu“ zavřeli do vězení a uranových 
dolů. 

9) Naše státní správa je bohužel vnímána jako snadno zkorum-
povatelná. Setkal jsi se už s korupcí? Existuje vůbec nějaký re-
cept, jak s korupcí účinně bojovat?

S korupcí jsem se setkal asi jako každý z nás. Bohužel se ji prav-
děpodobně nikdy nepodaří vymítit. Je to zase jenom o lidech . 
Takže jediný recept  je důsledná kontrola a vysoké  tresty. To se 
u nás nedaří a asi nikdy nepodaří. Tak trochu začarovaný kruh a 
symbol české demokracie.
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10) Teď otázka na trochu jiné téma. Můžeš vyjmenovat tři čes-
ké herce nebo zpěváky, které máš rád?

Je jich hodně, ale když už musím jmenovat, tak to jsou : 
Oldřich Nový – jeho filmy a písničky jsou pro mě opravdu bal-

zámem na duši
Karel Kryl – fantastické texty a melodie. Asi nemusím dále roz-

vádět.
Waldemar Matuška – opět nádherné melodie (sice z trochu jiné-

ho soudku), obrovské charisma, i filmy s ním jsou zážitkem.
11) Jak se daří rodině a co synek Péťa?

Díky za optání, daří se dobře. Péťa už chodí a brebtá. Nejkrás-
nější je, když přijdu domů a on  mi přiběhne naproti a vítá mě. Tak 
to bych se nejraději vracel z práce domů 5x denně.

S Petrem Bodlákem rozmlouval Martin Šlesingr, personalista.

důchodci – do boje!
Nechci si hrát na proroka, ale odchody do předčasných důchodů 

jsem nikdy nepovažoval za šťastné řešení ani pro firmu, ani pro 
společnost, ani pro předčasného důchodce samotného.

Věřím, že mezitím mi čas a aspoň někteří senioři dali zapravdu.O 
krizi a neudržitelnosti důchodového systému bylo již napsáno dost 
a dost, o psychologii a pocitu vykořenění seniorů jakbysmet.

Předkládám tedy následující návrh:

Důchodci – do boje!
1. Nikdo nemusí být vykořeněný, opuštěný, nepotřebný.Nikdo 
není na tom tak špatně, aby o jeho myšlenku, pomoc, radu, zku-
šenost byl nulový zájem. Je jenom nutné vzájemně  zpřevodovat 
zdroj a  motor. Zdrojem jste Vy-senioři a motorem společnost, 
v prvním kroku řekněme, že  naše firma.
2. IB vypíše témata, která obtížně klopýtavě řešíme a  u kterých je 
reálné, že nám můžete pomoci. Seznam témat na vyžádání obdrží-
te u vedoucího personální kanceláře pana Martina Šlesingra. 
3. Zájemci nechť se s nimi seznámí a zcela nezávazně zkusí přispět 
tam, kde si budou připadat znalí či schopní. Použitá řešení  či  vy-
konané práce nezůstanou neodměněny.
4. Chybí vám jazyky?!Jako senioři jezdíte na dovolené do zahrani-
čí? Necítíte se už tak staří, abyste nadosmrti mluvili jenom „po na-
šom“?! Můžete se přihlásit do našich firemních jazykových kurzů. 

Bez obav – zdarma.
5. Litujete, že jste celý život slyšeli jenom komunistický dějepis? 
Přihlaste se na cyklus přednášek – Dějepis podle pravdy.
6. Učili jste se ve škole jenom rudé spisovatele?! Nevíte, že před 
vámi zatajili ty nejlepší? Přihlaste se na náš cyklus přednášek – Čes-
ká literatura, jak nás ji komunisté neučili.
7. Zajímá vás  medicína a v ordinaci vám toho moc nevysvětlí? 
Přihlaste se na přednášky o Moderní medicíně.
8. Myslíte si, že to dnes aktivní generace dělá blbě? Máte pravdu! 
Neváhejte a uspořádejte nám sami přednášku na téma Jak bychom 
to  dělali my  dnes na vašem místě.
9. Máte spoustu  historek z práce a života a zdá se vám, že nikoho 
nezajímají?! Omyl, nás ano. Napište je lépe či hůře stylisticky – pří-
padná úprava či podpora  z naší strany je možná – a přispějte tak 
do knížky Zapomenutá země vzpomíná. 
10. Máte úplně jiné  náměty?! Tak buďte tak hodní a nasměrujte 
moje kladivo na hlavičku hřebíku. Ledacos je možné. Jenom ne-
seďte nečinně a nenadávejte!

Kvido Štěpánek
Ředitel firmy
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Tiráž:

Tento časopis vydává fi rma Isolit-BRAVO pro své spolupracovníky a jejich rodinné příslušníky. Distribuce probíhá zdarma uvnitř vý-

robního závodu. Do občasníku může přispět kdokoli ze spolupracovníků a na jakékoli téma. Vedení fi rmy si vyhrazuje právo odmítnout 

články, které odporují dobrým mravům, zákonům ČR nebo poškozují pověst fi rmy. Příspěvky předávejte nejlépe v digitální formě pomocí 

e-mailu na adresu stepanek@isolit-bravo.cz. Pracovníci, kteří nemají přístup k počítači, mohou odevzdat příspěvek i v ručně psané podobě. 

Tisk / Tisk AS s.r.o.  -  www.tiskas.cz   Grafi cká úprava / Voslař Libor 
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List pracovníků a spolupracovníků fi rmy Isolit-Bravo spol. s r. o.

Kwartalnik pracowników i współpracowników fi rmy Isolit-Bravo sp. z o.o.

A quadrimonthly gazette of colleagues of Isolit-Bravo.


