
                              

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

Tisk & grafická úprava / Tisk AS s.r.o.  -  www.tiskas.cz 
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Kwartalnik współpracowników firmy Isolit-Bravo sp. z o.o.

A quadrimonthly gazette of colleagues of Isolit-Bravo.

Konečně začínáme stavět Citrón

Slunečnice v noci



S
p

rá
v

n
á

 p
ra

x
e

m
la

d
í 

n
á

st
ro

ja
ři

  n
a

st
o

u
p

iv
ší

 k
 n

á
m

 v
 l

e
to

šn
ím

 l
é

tě
 p

o
 u

k
o

n
če

n
í 

u
či

li
št

ě
: 

zl
ev

a
 d

o
p

ra
v

a
 t

o
 j

so
u

  A
le

š 
S

m
e

ta
n

a
, 

L
u

k
á

š 
P

e
ch

a
, 

L
u

k
á

š 
Š

a
ro

v
e

c,
 V

o
jt

ě
ch

 H
u

b
á

le
k

, 
L

u
k

á
š 

O
rd

o
š,

 F
il

ip
 V

a
n

íč
e

k
, 

P
av

e
l 

Z
a

ch

S
la

v
n

o
st

n
í 

o
te

v
ře

n
í 

Z
e

li
n

k
y



2

Občasník - 3/2014

Obsah:

IB On-line

Pracovně:
Ať žije Motúčko!

Tak tohle je vážně už hodně a možná úplně nejvíc
Výstava Euromold 2014 Frankfurt nad Mohanem 25.-28.11.2014

Konečně začneme stavět skladovací halu
Jak to bylo s památkáři

Lean Management Systém v IB
Meusburger 1940

Motúčko v zahraničí
Povědomí o kvalitě
Recepce připomíná

Tepelné zpracování ocelí na tvarové vložky
Dobrou zprávu já přináším vám ...

Investice do manipulační techniky fi rmy Isolit-Bravo
Správná praxe – úspěch v evropském balení

Rozhovor s Ivanem Bouchalem
Znovu objevená nepostradatelnost elektrojiskrového obrábění v Nástrojárně Isolit-Bravo

Zvon pro plzeňskou katedrálu svatého Bartoloměje transportoval Isolit-Bravo
5 Otázek pro Jakuba Křtěna

Z historie fi rmy
Nové výrobky D5

Mimopracovně:
Vánoční strom

Když dva dělají totéž, není to totéž aneb od Masaryka k Ze****vi
Nepotrestaní komunisté

Máme radost
Mých 25 sametových let

Nenechme se islamizovat!
O češtině nejen pro Čechy

Přečetli jsme si...
Response

Filozofi e:
A už je zase rok za námi...

Blbá nálada
Životní postoj

Jak vám nemohu pomoci?
Jako v nebi, tak i na zemi II - trochu jinak

Osobní vize – smysl života
Perly rozumu

Povinnost – první ctnost
Sebekázeň - cesta k úspěchu

Síla přitažlivosti
Uvažování spolupracovníků

Vědomí dnešní doby

Historie:
Slavná vila pardubického kraje Vackova vila

Proč se husarský kousek jmenuje husarský kousek?
Sudety

Vzpomínka na staré časy, na právo na práci a na to, o čem se moc nemluví



3

Občasník - 3/2014

IB ON-LINE 
-Obchodní divize děkuje všem spolupracovníkům, kteří 

byli nápomocni při dnech otevřených dveří Dodez, urče-
ných pro obchodníky z Česka i Slovenska. Sešlo se jich letos 
více než  loni. Téměř 200 obchodníků obdivovalo naše zá-
zemí továrny, novou halu Slunečnici i to, jak si tady žijeme 
a vzájemně spolupracujeme. Naše celková prezentace znač-
ky Bravo byla obchodníky hodnocena  jako nejlepší z firem 
elektro spotřebičů v ČR.

V závěru roku obchodní kancelář zavedla řadu nových vý-
robků, které si můžete prohlédnout a zakoupit v naší pro-
dejně. Nejžhavějšími novinkami jsou kalkulačky, barevné 
varné konvice nerezové i plastové, ve kterých jsme jednička 
na trhu, a dále napařovací žehličky Becky a Escapade se spe-
ciální žehlicí deskou. Barevná řada tyčových mixérů Oskar 
jen dokresluje nejnovější moderní trend na trhu - všechno 
obarvit. Možná právě i z toho důvodu máme možnost, jak 
nás přinutily požadavky trhu, nabarvit rámy Motúčka kro-
mě běžně používané zelené také červenou, černou, modrou 
a žlutou. 

Přikládáme foto z  Motúčko Show, o kterou byl na dealer-
ských dnech obrovský zájem. Obchodní kancelář 

-5. září 2014  jsme slavnostně otevřeli novou výrobní halu 
Slunečnici o ploše 1.200 m2, vybavenou  v části Lisovna nej-
modernějšími vstřikovacími stroji se šestiosými roboty. Část 
Nástrojárna na své finální nastěhování teprve čeká. Zamýšlí-
me sem umístit robotickou CNC obráběcí linku.

-10. října 2014 jsme slavnostně otevřeli novou dvoupat-
rovou přístavbu - halu Zelinka. Zelinka je určena pro divizi 
POKO a nalezla v ní umístění také Elektroúdržba.

-Kompletně nové vybavení dostaly kanceláře finanční 
účtárny a SaM, personální kancelář a mzdová účtárna. Dvě 
naposled jmenované dostaly také nové prostory.

-Během vánočních svátků bude opravena podlaha po stě-
hování v Lisovně a zcela renovována podlaha v Nástrojárně.

-Ve stejné době také proběhne přestěhování strojního pra-
coviště Nástrojárny. Cílem je  napřímení technologických 
toků.

-V Lisovně jsme zprovoznili dvacet šest nových gravimet-
rů, které umožňují přesné dávkování hmoty, barviva a pří-
sad. Společně s výbavou patnácti  nových sušek je to investi-
ce za více než devět milionů korun.

-V Nástrojárně jsem otevřeli nové pracoviště Leštění.

-Středisko Opravy forem bylo reorganizováno a  dostalo 
novou plochu ve Slunečnici, montážní stolici za osm set ko-
run a další lešticí a pracovní ultrazvukové, elektrické a ruční  
nářadí. Novým vedoucím střediska se stal Aleš Hrdina, do-
savadní vedoucí Jiří Krobot je jeho zástupcem. Nástrojárna 
je tak bez přerušení spojena s výrobou v Lisovně.

-Vynálezci IB oslavili úspěch na nečekaném poli: Paten-
tový úřad nám pod číslem 27011 udělil  užitný vzor na Ex-
traktor dříku endoprotézy kyčle. Původci užitného vzoru 
jsou MUDr. Jan Hofta a Ing.Kvido Štěpánek, majitelem je 
Isolit-Bravo. Hned následně se prodalo prvních dvacet kusů, 
což je při úzké specializaci nástroje velký úspěch. První kus 
slaví úspěchy při operacích  na I. Ortopedické klinice FN 
v Motole.

-Objednali jsme čtvrtou pokovovací linku PylonMet VXL 
v hodnotě téměř dvacet milionů korun. Zařízení bude umís-
těno do Zelinky, kde se s ním počítalo již při výstavbě.

-Projekt  nové skladovací haly Citrón se po vynucené pře-
stávce znovu rozběhl. Přestávku si vynutil Ústav památkové 
péče, který se z nejasných důvodů – přestože naše firma leží 
v zóně průmyslové, a nikoli památkové – do řízení „namon-
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toval“ a svými připomínkami jej zastavil. Ve zdánlivě patové 
situaci pomohl až nadřízený orgán – Generální ředitelství 
památkové péče  - který v Citrónu žádný památkový pro-
blém neshledal.

-Spolu s  místními farníky  a firmou Lux jsme provedli 
část rekonstrukce Hřbitůvku (tj.Starého hřbitova). O rekon-
strukci jsme natočili videoklip Hrobař -  V mládí jsem se učil 
hrobařem…

-V součinnosti s  organizací Člověk v  tísni připravujeme 
humanitární konvoj na východní Ukrajinu, do oblasti nejví-
ce postižené občanskou válkou.

- Umístili jsme se na výborném 3. místě v rámci projektu 
Správná práce – Zdravé pracoviště zvládne i stres. V celore-
publikovém kole byli před námi pouze nadnárodní giganti 
Nestlé a Rauscher- Lochman. 

- Připravili jsme rozsáhlou vánoční reklamu na naše elekt-
rospotřebiče na rádiu Frekvence 1.

-Vyšel v pořadí již šestý BRAVO kalendář. Pro rok 2015 je 
ústředním mottem slogan „Plnou    parou vpřed!“

-Těšíme se na tradiční Splnění 20.12.2014 a také na Spl-
nění pro důchodce, které proběhlo 12.12.2014.

V sobotu 13.12.2014 uskutečnil dlouho dopředu vypro-
daný zájezd na muzikál Mamma Mia! spojený s prohlídkou 
předvánoční Prahy.

Natočili jsme krátký klip „Slunečnice“ a „Hrobař“, které 
jsou k zhlédnutí na našich webových stránkách.

Premiéra filmu „Sudety“, která proběhla v Atriu, zazname-
nala velký ohlas. Také tento originální snímek najdeme na 
našich webových stránkách. 

Mzdy za prvních deset měsíců letošního roku jsme si do-
kázali zvýšit takto:

LISOVNA
Rok 2013 Rok 2014

Leden 23 823 25 652

Únor 19 143 29 058

Březen 20 817 21 249

Duben 20 681 21 066

Květen 21 474 23 251

Červen 23 612 23 720

Červenec 21 899 22 044

Srpen 20 960 19 310

Září 20 820 21 491

Říjen 20 563 20 966

období I-X. 21 379 22 781 1,07

Listopad 24 305  

Prosinec 18 936  

NÁSTROJÁRNA
Rok 2013 Rok 2014

Leden 31 398 57 424

Únor 24 682 30 310

Březen 26 120 28 294

Duben 26 814 27 198

Květen 29 214 27 870

Červen 30 524 31 927

Červenec 28 200 29 618

Srpen 27 233 28 570

Září 26 291 28 402

Říjen 29 833 31 459

období I-X. 28 031 32 107 1,15

Listopad 34 917  

Prosinec 27 774  

MONTÁŽ
Rok 2013 Rok 2014

Leden 17881 17845

Únor 14644 14765

Březen 15275 17239

Duben 16953 17640

Květen 19000 17130

Červen 19028 18803

Červenec 17714 18392

Srpen 15774 17085

Září 14688 18790

Říjen 17118 16010

období I-X. 16807,5 17369,9 1,03

Listopad 18806  

Prosinec 15603  

I-B
Rok 2013 Rok 2014

Leden 26 636 32 799

Únor 20 954 27 615

Březen 22 264 23 114

Duben 22 541 23 257

Květen 24 204 24 423

Červen 25 674 26 073

Červenec 23 893 24 362

Srpen 22 727 22 321

Září 22 775 23 399

Říjen 23 386 23 387
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období I-X. 23 505 25 075 1,085

Listopad 27 671  

Prosinec 22 234  

Meziročně se tedy mzdy v naší firmě zvýšily o 8,5 %.

Kvido Štěpánek

ředitel fi rmy

 
„No co, dyž vynálezci předělávali ten vozejk, tu Máťu de-

setkrát, tak to bylo dobrý! A já -  jak něco maličko zmrvím 
– tak už je hnedka křik!“

-------------------------------------------------------------------------------

PRACOVNĚ

AŤ ŽIJE MOTÚČKO!
To první, sté, tisící a brzy i desetitisící, které společně vyro-

bíme a odešleme vstříc spokojenému zákazníkovi.
Věřte, nevěřte, počet spokojených zákazníků se rovná 

počtu vyrobených Motúček. A tady vidím zvednuté obočí 
-  „kecá,“ myslíte si… Ne, ne, nekecá! A nebudeme si ani 
nalhávat, že občas neselže technika v  podobě elektroniky, 
materiálu a nebo lidského faktoru, který tu a tam přinese 
nějakou poruchu. Stane se. Vtip je v tom, že Motúčko je tak 
velký pomocník, že na něj nikdo nedá dopustit. 

Je to prostě vážený člen domácností, firem, případně vy-
bavení vozových parků zahradní  nebo komunální techniky. 
Stává se společníkem farmářů, zahradníků, stavebníků, les-
níků, kameníků, dlaždičů, koňáků a zároveň včelařů. Oblí-
bili si ho hrobaři i chalupáři. Pokud se v tom výčtu nemůže-
te nalézt, pak určitě nejste mrtvi, neboť těm Motúčko také 
pomáhá, ale nejspíš bydlíte v panelovém domě, nemáte ani 
zahrádku, ani chatu nebo chalupu. A dost možná, že jste si 
třeba o něj napsali Ježíškovi a jste  teprve  v očekávání.

Když to ale shrneme, Motúčko prostě žije napříč obory, 
řemesly, všemožnými rozměry a užitky. Někdy mně to až 
velmi připomíná nesmírně široké uplatnění Škody 1203  
nebo nákladního vozu Avie. To určitě není samo sebou.

Za tím vším stojí práce mnoha našich spolupracovníků 
od vývoje, přes tým vynálezců, výrobu, zkušebnu, kontrolu, 
nákup a prodej až po našeho Arnošta, který ta vyrobená Mo-
túčka každý den předává přepravcům. Dále tam patří naše 
kuchařky, které těm všem uvaří a dají najíst, a kolegové, kteří 
uklidí obecně veřejný nepořádek, který vzniká. Dělba práce 
na společném díle. To je naše přednost, ze které se rodí vlaj-
ková loď- Motúčko.  

Mnohokrát jsme zmiňovali, jak naše elektrické kolečko 
přišlo na světlo světa a jaké byly jeho začátky. Pojďme si ten-
tokrát připomenout, jak si vede dnes po šesti letech. Věřte, 
že skvěle!

U nás v Česku se o něm mluví na každém rohu a objed-
návky ze zahraničí začínají vyvažovat právě ty tuzemské. 
Brzy přijde doba, kdy bude export mnohanásobně vyšší než 
domácí poptávka, a to je dobře!

Častá otázka je, čím je naše motorové túčko tak výjimeč-
né, co ho dělá tak zajímavé a žádoucí, že po něm prahnou 
novináři ze všech koutů světa? Je to prosté. Motúčko má 
totiž duši a dokáže se prosadit i tam, kde by to nikdo neče-
kal. Umí se prostě přizpůsobit požadavkům svého uživatele. 
Právě tato vlastnost ho řadí mezi inteligentní bytosti, které 
nestojí v koutě, ale rvou se o své místo na světě. Rozhodně 
vyžaduje pozornost, ale odvádí obří protislužbu, a to je fér!

Každý den s Motúčkem je velkým zážitkem. Pokaždé jsou 
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nové a nové věci, zejména když ho prezentujeme na výsta-
vách a nebo jen tak u lidí, kteří si ho chtějí vyzkoušet a po-
řídit. 

Přidejte se k nám a neváhejte prezentovat firmu IB právě 
Motúčkem! V roce 2015 bude spousta příležitostí, jak se po-
bavit na účet firmy. 

Mé nevšední kousky s  Motúčkem, kterými nejen sobě 
zpříjemňuji víkendy, můžete sledovat na naší sociální síti 
(www.facebook.com/Motucko).  

Milan Žemlička

vedoucí D5

kdysi přivandrovalec, ale díky Motúčku dnes Jabloňák kovaný 

TAK TOHLE JE VÁŽNĚ UŽ HODNĚ A 
MOŽNÁ ÚPLNĚ NEJVÍC

Myslí si většina z nás. Bohužel, začali jsme používat slovo 
hodně na měření čehokoliv. 

Kdysi jsem na dotaz svého šéfa, kolik jsem toho udělal, 
odpověděl, že hodně. Tenkrát mě normálně vyrazil z mého 
pracoviště. Já jsem ho vůbec nepochopil, pořád jsem si vedl 
svou, že jsem toho udělal hodně, a myslel jsem si o něm, že 
je úplný magor. Později mně vysvětlil, že se ode mě vůbec 
nedozvěděl, kolik jsem vlastně vyrobil kusů. Pochopil jsem, 
že pro jednoho je sto kusů hodně a pro jiného málo. Nebo 
chcete-li, slovem hodně se nedá vyjádřit množství. Je to jaký-
si optický jev pro jediný úhel pohledu, nic víc!

Od této doby to slovy nepoužívám ve vyjádření jakéhoko-
liv množství a už vůbec ne při odvádění práce. V poslední 
době jsem si ale všiml, že se nám opět vloudilo do slovníku a  
že ho slýchám stále častěji. 

Na jakýkoliv dotaz, kolik? Dostávám odpovědi: „Hodně.“ 
A ještě s takovým přemýšlením a koukáním do stropu  nebo 
do monitoru, jako když je to v tom excelu skutečně napsané. 
Kroutíte hlavami, že ne? Ale ano, bez diskuzí. Je to tak! Šlak 
by mě trefil! 

Tak se prosím nad slovem hodně zamysleme. Pro mraven-
ce je mraveniště hodně velká kupa jehličí, ale pro náklaďák je 
to, jako když plivne. Když si koupíte hodně rohlíků, mohou 
to být tři, ale také dvacet. Když se zastaví v pekárně linka, 
která vyrobí za hodinu tisíc rohlíků, a majitel pekárny se 
večer dozví, že vyrobili jen dva tisíce rohlíků, má tak akorát 

hodně velký problém. A nebo klasická situace -  připravujete 
se na rodinné oslavy, připravíte hodně chlebíčků, to může 
být dvacet, to je přeci hodně, ale když přijde padesát hostů, 
máte jich málo.

 Na montáži smontujeme čtyřicet Motúček a na dotaz 
kontroly, kolik se jich dnes smontovalo, přeci nemůžete říci 
hodně. To není odpověď. I kdyby se řeklo hrubým odhadem 
třicet až čtyřicet, pořád je to velice přesná odpověď.

A tak bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho. Asi 
bych mohl popsat hodně papíru, určitě bych našel hodně 
dalších příkladů, které mi to hodně připomínají. A protože 
si myslím, že jsem vám toho sdělil o tomto problému už 
hodně, musím ten příspěvek hodně rychle ukončit, protože 
mám ještě hodně práce na dalších tématech. Těch mívám, 
jak známo jest, hodně.

Snažme se tedy rozlišovat, kde je třeba použít číslovku vy-
povídající o určitém stavu, a naopak, kde tímto slovem vyja-
dřujeme určitou nadváhu řečeného.

Milan Žemlička

vedoucí D5

VÝSTAVA EUROMOLD 2014
FRANKFURT NAD MOHANEM 25.-
28.11.2014

Ve dnech 25.-28.11.2014 jsme měli čest zúčastnit se me-
zinárodního nástrojařského veletrhu Euromold 2014 v ně-
meckém Frankfurtu nad Mohanem. Této mezinárodně 
významné akce se zúčastnilo přes 1000 vystavovatelů ze 34 
zemí. 

Veletrh se konal ve třech halách frankfurtského výstaviště. 
V  hale 8, která byla největší,  bylo možno zhlédnout po-
slední technologie strojírenského průmyslu – vystavovali zde 
výrobci strojů (CNC,EDM,..) + nářadí pro nástrojárny, vý-
robci oceli, prodejci materiálů a výrobci forem a plastových 
komponentů.

 Hala 9 byla vyčleněna pro vystavovatele pouze z Asie, pře-
vážně pak z Číny, která představuje značnou konkurenci a 
stále se víc a víc tlačí na evropský trh.

  V hale 11 bylo možno vidět nejmodernější technologie, 
co se 3D tisku týče – 3D tiskárny od úplně nejmenších až po 
ty největší, které se dají na současném trhu sehnat.

 Stánek Isolitu-Bravo se nacházel v hale 8. 
Za dobu výstavy ho navštívilo několik desítek potenciál-

ních zákazníků, kteří hledají nové dodavatele v oblasti vý-
roby vstřikovacích forem, hliníkových nástrojů,  forem pro 
obstřik skel, jakož i samotných výlisků.

Velmi zajímavým, potenciálním zákazníkem je i švýcarská 
firma z  neautomobilového sektoru vyrábějící přístroje pro 
domácnost. Během několika dnů bychom měli obdržet po-
ptávku na výrobu a montáž kompletních přístrojů s ročním 
objemem produkce v  desítkách až stech tisících kusů. Již 
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dnes zpracováváme první poptávky, které nám po několika 
málo dnech dorazily, a budeme se snažit navázat do budouc-
na obchodní spolupráci.

Martin Cihlář, Michal Kunert

KONEČNĚ ZAČNEME STAVĚT SKLADOVACÍ 
HALU

Od jara letošního roku připravujeme stavbu skladovací 
haly o skladovací kapacitě 10 tisíc paletových míst a 2 tisíce 
míst pro prázdné obaly. Tato stavba nám umožní zbavit se 
nepořádku ve stávajících nevyhovujících skladovacích pro-
storách a snížit náklady na skladování a manipulaci. Na vý-
stavbu skladovací haly o rozměrech 28 x 86 m a vysoké 23 
m,  přilehlé expedice a skladu obalů bylo zahájeno územní 
řízení.  Během něho byla výška haly na žádost zastupitelů 
města snížena na 20 m a Isolit se zavázal zpracovat urbanis-
tickou studii, která by opticky výšku haly snížila. Při dalším 
jednání se proti výstavbě haly postavil Národní památkový 
ústav (NPÚ) v Pardubicích a požadoval snížit výšku haly 
z 20 m na pouhých 16 m a to i přesto, že například budo-
va Dřevotvaru je vysoká 22 m. Jediným důvodem bylo, že 
stavba bude vidět od kostela, který je součástí památkové 
zóny města. Toto snížení by nám neumožnilo uložit do haly 
všechny naše výrobky, a proto jsme územní řízení přerušili a 
jednali o dalších podmínkám přípravy stavby.

 Na základě žádosti ředitele firmy p. Štěpánka bylo posu-
zování projektu předáno z NPÚ Pardubice do NPÚ Praha. 
Národní památkový ústav v  Praze přehodnotil vyjádření 
NPÚ v Pardubicích a vydal souhlasné stanovisko se stavbou 
za předpokladu, že bude dodržen urbanistický návrh stavby.

Stavba bude vybavena moderní skladovací technologií. 
Vstřikovací lisy budou vybaveny terminály, které včas na-
hlásí požadavek na odvoz hotových výrobků a dovoz obalů 
a hmoty. Současné převážení výlisků z lisovny paletovacími 
vozíky bude nahrazeno dopravou akumulátorovými vozíky 
vybavenými počítačovým terminálem, který bude komuni-
kovat s terminály na lisech a současně určí, na které místo 
ve skladu výlisků budou palety vyváženy. Výlisky budou 
zakládány do regálů 17 m vysokých speciálními vozíky ří-

zenými počítačem. Kromě výlisků bude ve skladu sklado-
vána i hmota a bude zde umístěna i expedice kuchyňských 
přístrojů.

V současné době máme vydáno stavební povolení na de-
molici budov, které stojí v prostoru budoucího skladu. De-
molice bude zahájena v polovině ledna. Budovy pak budou 
zbourány do poloviny března.

V  těchto dnech probíhá obnovené územní řízení, které 
bude dokončeno do konce roku 2014.

V měsíci březnu 2015 plánujeme zahájit zemní práce a za-
ložení stavby. Během dubna 2015 bude postaven železobe-
tonový skelet haly. Po stavební stránce bude hala dokončena 
do konce srpna 2015, do konce října 2015 bude doplněna 
technologií pro skladování.

Josef Rubeš

Vedoucí PZP

 

JAK TO BYLO S PAMÁTKÁŘI

Máme demokracii a současně s  tím jsem toho názoru, že 
Občasník má být neformálním, přitažlivým funky časopi-
sem, na jehož nové číslo se všichni těšíme. Nemohu proto 
odolat, a pokusím se osvětlit pozadí dojemné starostlivosti 
Ústavu památkové péče (NPÚ) v Pardubicích. 
Poté, co jsme ve výšce skladu vyšli vstříc zastupitelům,  bě-
želo územní řízení bez problémů a nebyl předpoklad žádné-
ho zádrhele.
 Jako oddechovou akci jsme s místními farníky v průběhu 
letošního roku rekonstruovali část Starého hřbitova a někdy 
v srpnu došlo na zábradlí. Původně tam bývala zřejmě ko-
vaná barokní, na která se dnes už nikdo nepamatuje nebo 
se aspoň nikdo takový nepřihlásil. Někdy za doby tuhého 
socializmu je kdosi – tehdy, kdy švajcaparát byl jako výrobní 
prostředek vlastněn jenom státem, to zřejmě byl jako před-
stavitel výkonné moci předseda MěNV – nechal nahradit 
zábradlími té době odpovídajícími - svařenými z lešeňových 
trubek. Samozřejmě při současné rekonstrukci byl nasnadě 
požadavek socialistické paskvily nahradit opět kovanými 
barokními.  Jako dobráci jsme se k této akci také přihlásili. 
Zábradlí navrhne Kvido, vyková umělecký kovář, zaplatí Iso-
lit- Bravo. Jak řekli, tak udělali. Kroky na Starém hřbitově je 
nutné konzultovat a mít schváleny od památkového ústavu. 
Tato úloha jako nejkulantnějšímu z nás  připadla panu fará-
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ři. Po nějaké době hledání inspirace mě jako ústřední motiv 
kování napadla silueta hlavní věže jablonského kostela. Po-
znal bych ji mezi stem dalších, ta křivka je jedinečná. Ná-
kres jsem tedy vytvořil, nicméně zakrátko se ozval pan farář, 
že památkáři s ním nesouhlasí. Telefonicky jsem se v zápalu 
boje následně  utkal  s hlavní památkářkou paní Vařekovou, 
jejíž námitka byla, že zábradlí je moc zdobné. Marně jsem 
argumentoval, že baroko je sloh právě zdobný. Její závěr byl: 
Zkrátka, ale mně se to nelíbí! Protože jsem smířlivý a nelibuji 
si v konfliktech, řekl jsem, že vypracuji ještě jeden – méně 
zdobný – návrh, ale že už se sebou také nenechám orat a 
vláčet a třetí varianta že tedy bude ponechání socialistického 
zábradlí z lešeňáků, které zřejmě památkářům nevadí. A ať 
pak přijede do Jablonného vysvětlit občanům, co a jak.
Hrozná pomsta na sebe nenechala dlouho čekat. Asi do 
týdne hlásila paní Hana Valentová ze stavebního úřadu, 
že dosud hladce běžící územní řízení na Citrón se fatálně 
zadrhlo. Do procesu, přestože naše firma leží v zóně čistě 
průmyslové, vstoupili památkáři, s výškou skladovací haly 
Citrónu absolutně nesouhlasí a proti jejich názoru že není 
žádné odvolání. Prostě pat. Tak to máš, každý dobrý skutek 
musí být po zásluze potrestán! říkala mi moje hodná man-
želka. Do finálního střetu se mi příliš nechtělo, v případě 
prohry by už v úvahu přicházel pouze soud – věc na léta, 
s výsledkem nejistým.
 Nechával jsem své přátele Pepu Rubeše a Petra Bodláka vy-
zkoušet všechny možnosti – od Svazu urbanistů, přes měst-
ského architekta Skálu, projektanty všeho druhu, rozhodu-
jící nadřízený stavební úřad v Žamberku, známého lokál-
ního bojovníka za práva občanů stavitele Vlka, po smířlivé 
návrhy na všemožné ozelenění a designové zkrášlení – všem 
se Citrón s navrženou výškou líbil, zamlouval, nic nenamí-
tali, naopak podporovali – ale přes  názor památkářky, která 
umanutě setrvávala na svém, že nejede vlak. Konec, finito, 
šach mat.
 Po dvou měsících oklik a tanečků nakonec vše rozsekl Pepa 
Rubeš, kterému také patří příslušné díky. Přerušil mé vá-
hání, vytáhl mě jako krakena ze skříně a poslal na schůz-
ku s  ředitelkou NPÚ v  Pardubicích. Schůzka směřovala 
k  patové situaci, a když už jsem viděl, že není co ztratit, 
vytáhl jsem poslední trumf: historku o Starém hřbitově a 
z ní vyplývající naši námitku podjatosti. Musím uznat, že 
ředitelka Naděžda Pemlová je žena na svém místě. Snažila 
se, seč mohla, o objektivitu a rozhodla tak, jak bych udělal i 
já. Když se dva perou, předej rozhodnutí třetímu - a předala 
celou  věc jejich generálnímu ředitelství. A zbytek už znáte. 
Dopadlo to výborně! I zábradlí!

Kvido Štěpánek

ředitel fi rmy

 
„Ano, s  mletím máme velké zkušenosti. Bohužel často me-
leme také nesmysly a zatím jsme pro ně nenašli pořádné 

využití.“

LEAN MANAGEMENT SYSTÉM V IB

Jistě jste v poslední době zaslechli v naší firmě nová „slova“ 
jako 5S, Ergonomie pracoviště, SMED, Kanban atd.
Mnoho lidí se mě ptalo, o co jde, co je to zase za „novinky“ 
a co nám to přinese za výhody?!

Co je to vlastně Lean Management System? 
Lean Management System (LMS) vychází z principů Lean, 
které jsou v podstatě jednoduché – je to způsob práce za-
měřený na přidávání hodnoty pro zákazníka a nepřetržité 
odstraňování plýtvání z každé aktivity. Základní principy 
Lean jsou: 
Zákazník – Spokojenost zákazníků
Hodnota – Odstranění plýtvání 
Tok – Zlepšení materiálového toku 
Rychlost – Zkrácení výrobního cyklu 
V podstatě jde o velmi jednoduché a praktické metody zlep-
šení a zjednodušení práce, na základě předchozí analýzy 
současného stavu.
Naše firma vydává obrovské finanční prostředky na výstav-
bu nových hal, na nákup nových strojů, zlepšování pracov-
ního prostředí, ale pokud by nebyla výroba produktivní, 
veškeré investice jsou zbytečné.
Proto jsme se vydali cestou štíhlosti, tedy Leanu.

Nyní opět trochu teorie o LMS.
Co Lean Management Systém (Systém štíhlého řízení)  za-
hrnuje: 
Lean plánování – jednoduché a správné plánování 
Lean procesy managementu –jednoduché řízení 
Lean dokumentovaný systém – jednoduché a přehledné 
dokumenty 
Lean obchodní procesy – jednoduchá obchodní jednání 
Lean implementace – že vše shora uvedené bude také za-
vedeno do praxe
Dost již bylo teorie. Rád bych vás také seznámil s prací na-
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šeho tým LEAN Managementu v IB.

Náš tým se schází pravidelně každý den v  týdnu a řešíme 
naše každodenní problémy, ovšem pomocí progresivních 
metod LEAN.

Prvním a hlavním úkolem, který se týká každého z nás, je 
tzv. 5S každého pracoviště.
Tým, který se touto problematikou zabývá, je vedený panem 
Petrem Tobiškou a schází se každé pondělí.
Co znamená 5S? 
Vychází z japonské filozofie optimálního pracoviště a jedná 
se o první písmena japonských slov, volně do češtiny pře-
ložených jako 1, SEPAROVAT – tedy prohlédnout si své 
pracoviště a vše nepotřebné vyhodit a uklidit, 2, SYSTE-
MATIZOVAT – navrhnout podobu pracoviště, aby se na 
něm co nejlépe, co nejekonomičtěji  pracovalo, 3 , STÁLE 
ČISTIT – vytvořit pravidlo pro systematický úklid a čištění 
pracoviště, 4, STANDARDIZOVAT – to znamená první 
tři body uvedené do praxe dodržovat a vytvořit taková pra-
vidla, aby nebyla zlepšení porušována, a za 5, STÁLOST – 
tedy zavedené udržovat a hledat nová další zlepšení.

Druhý tým se schází vždy v úterý a pod vedením Jirky Ta-
taie řeší pro nás velmi zásadní úkol, a to je co nejrychlejší 
výměnu forem, tzv. SMED. Jirka a jeho tým dokázali za cca 
6 měsíců snížit čas potřebný na výměnu formy o více jak 
50% a analyzováním výměn, školením seřizovačů a neustá-
lým procvičováním výměn i nadále zkracují čas potřebný na 
výměnu formy. 

Třetí tým, vedený p. Zavřelem, se schází každou středu a 
snaží co nejvíce zoptimalizovat kontrolu výrobků, snaží se 
o maximální snížení zmetkovitosti, a tím zvýšení produkce 
kvalitních výrobků.

Čtvrtý tým, vedený Ing. Rubešem, se schází vždy ve čtvrtek 
a  úzce spolupracuje s naším prvním týmem.
Společně řeší ergonomii a rozložení pracoviště a nad to ještě 
hledají způsoby pro co nejúčinnější a nejefektivnější auto-
nomní a profesionální údržbu lisů.

Posledním týmem je „páteční tým“ Pavla Vykydala, který 
řeší co nejefektivnější a nejoptimálnější logistické toky, aby-
chom měli skladem přesně tolik materiálu, kolik je třeba pro 
efektivní výrobu, aby materiál ani nechyběl, ani nebylo zby-
tečně velké množství na skladu. Dále řeší ideální logistické 
(dopravní) toky uvnitř IB a zajištění co nejrychlejší přepravy 
výrobků k zákazníkům.
:
Nad tím vším dohlíží VIP tým, který každý pátek v 8:30 
hod za účasti vedoucích jednotlivých týmů, vedoucího 
LEAN v IB p. Danačíka a za podpory a účasti pana ředitele 
vyhodnocuje týdenní práci jednotlivých týmů.

Práce našich týmů je nejzřetelnější na lisovně, kde se u jed-
notlivých lisů postupně objevují žluté čáry, označující nej-

efektivnější a nejergonomičtější rozložení pracoviště, dále 
nové modré desky pro formuláře potřebné ke sledování 
správné činnosti lisů, jednotné umístění úklidových pro-
středků na lisech a dalších drobností přímo souvisejících 
právě s 5S a dalšími body LMS.

Další práce týmů není přímo vidět, ale úzce s  tím souvisí 
a vede k našemu cíli – „ štíhlé“, tedy konkurenceschopné a 
prosperující firmě.

Ne vždy se nám vše hned podaří, někdy hledáme řešení 
déle, než bychom sami chtěli, někdy se musíme vrátit na 
začátek a jít jinou cestou, ale baví nás to a víme, že toto je 
cesta k  prosperitě naší firmy, k  usnadnění práce, zlepšení 
pracovního prostředí i jistotě zaměstnání nás všech.

LEAN – to nejsou úkoly jen pro pracovníky v  týmech. 
LEAN, to je filozofie, kterou se musíme řídit všichni. 

Bez vás – našich spolupracovníků, ať už jste lisaři, montážní 
pracovníci, hmotaři, seřizovači atd. -  nic nedokážeme. Mu-
síme pracovat jako jeden tým.

Věřím, že veškeré naše znalosti, které zčásti  máme a dále 
získáváme na odborných seminářích a které
 budeme postupně předávat i vám, našim spolupracovní-
kům, nám pomohou, abychom dorazili co nejdříve až do 
pomyslného cíle – tedy maximálně prosperující a efektivně 
pracující firmě ISOLIT-BRAVO.
 Věřím pevně, že se nám podaří naše stávající dobré výsled-
ky ještě podstatně zlepšit!

Ivo Danačík

vedoucí LEAN týmu v IB

Správná praxe
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MEUSBURGER 1940

Novinka firmy Meusburger slouží jako ochrana proti sa-
movolnému pohybu vyhazovacího paketu při transportu 
formy.
Tato pojistka se vyznačuje kompaktní konstrukcí, která za-
ručuje jednoduché zabudování do formy.
Její konstrukce je plně mechanická a k odjištění vyhazovací-
ho paketu dojde automaticky po upnutí formy na lis. 
Nemůže tedy dojít k pohybu vyhazovacího paketu v přípa-
dě, že je forma transportována po jednotlivých polovinách, 
v  důsledku čehož by pak mohlo dojít ke kolizi například 
vyhazovacích prvků s posuvnými částmi formy.
Pojistka může zároveň sloužit jako podpěrný válec formy a 
vyztužit tak rám formy proti prohýbání.
Spolu s ostatními již známými prvky ochrany proti kolizi je 
budeme postupně zapracovávat do sériových vysokoobrát-
kových nástrojů a do ostatních nástrojů, kde je vysoké riziko 
poškození nástroje spojené s možnou kolizí jejich posuvných 
částí.

Tým konstrukce Nástrojárny

MOTÚČKO V ZAHRANIČÍ

zleva: Daniela Štefanská, 
Jiří Brodský - velvyslanec ČR v Dánsku, Iva Kyllarová

V letošním roce jsme se v zahraničí (nepočítaje Slovensko)
zúčastnili celkem 15 výstav.

Šlo buď o přímou účast našich zástupců, nebo  o výsta-
vu námi podporovanou, které se účastnil v dané zemi náš 
dealer. Co se týče výstav s  naší přímou účastí, tak to byly 
následující: 

Výstavy Motúčka v zahraničí – 2014 – přímá účast IB
výstava město stát
Agromek Herning Dánsko
Gartentraume Luxemburg Lucembursko
GALA BAU Nürnberg Německo
SPOGA GAFA Kölln Německo
SÜMO Messe Neu-Ulm Německo
Generalversamlung 
I.R.M.S.

Esslingen Německo

Garten Salzburg Salzburg Rakousko
Agroalpin Innsbruck Rakousko
Garten Tulln Tulln Rakousko
Sejem Agra Murska Sobota Slovinsko
ÖGA Koppiegen Švýcarsko

Rok 2014 byl historicky nejúspěšnější, co se týče prodeje 
v zahraničí. Podařilo se nám vyexportovat  skoro  900  Mo-
túček.
Nejvíce  se jich prodalo v Německu, poté následuje Rakous-
ko a další země – viz  níže uvedená tabulka.
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počet prodaných Motúček 
Německo 390
Rakousko 139
Itálie 71
Švédsko 58
Švýcarsko 52
Holandsko 51
Belgie 43
Slovinsko 39
Finsko 16
Francie 9
Lucembursko 6
Norsko 3
Dánsko 3
Polsko 1
Irsko 1
Celkem 882

Nezbývá než tvrdě zapracovat na tom, aby to bylo v příštím 
roce ještě mnohem lepší než letos.

Petr Bodlák

Vedoucí SaM

POVĚDOMÍ O KVALITĚ

Všichni jsme každodenně konfrontováni s  pojmem kva-
litní výrobek.

Co to vlastně je ? Pro objasnění tohoto pojmu lze  obec-
ně říci, že je to soubor vlastností výrobku k uspokojení naší 
potřeby, např. aby  byl příjemný do ruky, barevný, dokázal  
vysát nitě z koberce, měl nízkou spotřebu, byl pokud možno 
laciný atd.

 Ke splnění těchto požadavků  je třeba, aby existoval sys-
tém , který je dokáže bezchybně zajistit.

Proto vznikla mezinárodní norma ISO 9001, která je zá-
kladním souhrnem požadavků na systém řízení firmy. Firmy 
usilují o to, aby jejich systémy řízení splňovaly tyto základní 
požadavky a deklarovaly zákazníkům, že je o jejich výrobek 
dobře postaráno.

Přední výrobci aut ve světě měli zhruba před 20 lety každý 
svůj systém a podle něj se řídili.  Docházelo k tomu, že jejich 

dodavatelé  - pokud chtěli vyrábět pro tuto automobilku – 
museli splňovat  její  požadavky .

 To bylo pro dodavatele velice nepraktické a náročné .
Proto se tito výrobci dohodli na jednotné specifikaci, která 

bude světově uznávaná,  a vytvořili ISO/TS 16949.
 Podle této specifikace jsou dodavatelé – např. i Isolit- Bra-

vo – každoročně prověřováni nezávislými organizacemi. Pro 
Isolit-Bravo je to společnost DQS .

Jednotliví zákazníci si pak sami ověřují, že jsou jejich vý-
robky vytvořeny dle jejich požadavků.

Tyto audity jsou i předpokladem pro získávání dalších za-
kázek. Jestliže zákazník vidí při svém auditu, že je vcelku vše 
dle jeho požadavků,  je ochoten při dalším novém projektu 
nám tento projekt zadat.

V  případě problémů jsou vytvářeny jednotlivé eskalační 
stupně pro řešení závad. V poslední fázi může dojít i k zasta-
vení zadávání nových zakázek.

Proto je tak důležité , abychom při auditech zákazníků do-
padli co nejlépe a perspektiva dalších nových projektů nám 
umožňovala stabilní a kvalitní výrobu.

Jaroslav Zavřel

RECEPCE PŘIPOMÍNÁ

Vzhledem k tomu, že do naší firmy nastupují noví spolu-
pracovníci, kteří ještě nemají v  povědomí zavedená pravi-
dla a zvyklosti, a někteří stávající už je ztrácejí,  dovoluje si 
kolektiv recepce několik z nich touto formou připomenout. 

1. V jednosměrné ulici od autobusového nádraží směrem 
k recepci platí po obou stranách dopravní značka „ Zákaz 
stání “. Po pravé straně komunikace tato značka platí pro 
celou ulici Jablonské nábřeží!! Po levé straně zákaz končí za-
čátkem dopravní značky „ Parkoviště “. Je snad samozřejmé, 
že v zakázaných úsecích nikdo parkovat nesmí, to už vyplý-
vá ze zákona O pozemních komunikacích č. 361/2000Sb. 

Uvědomte si prosím, že touto ulicí k nám přijíždějí velké 
nákladní soupravy z důvodu nakládky nebo vykládky zboží 
a musí mít možnost projet.

Je až komické, když nejmenovaný skladník z NT, který je 
vykázán při parkování od budovy mateřské školy, protože 
stojí v zákazu stání,  následně zaparkuje na jednom ze dvou 
míst na parkovišti IB, které jsme označili jako vyhrazené 
pro mateřskou školu. Ono je lepší dorazit o deset minut dřív 
a nehledat místo k zaparkování na poslední chvíli.

Další místo, kde si nepřejeme parkování zaměstnanců, je 
před firemní prodejnou naproti recepci. To slouží pro zá-
kazníky zmíněné prodejny.

2. Do firmy se vchází přes turniket. Přes recepci do fir-
my vchází jen spolupracovníci, kteří si tam čipem evidují 
příchod, a výjimečně ti, kteří zapomněli čip doma nebo ho 
ztratili.

Z firmy odcházejí všichni přes recepci, spolupracovníci 
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z divize Lisovna procházejí nejdříve 15 min. po 6. nebo 18. 
hodině. Pokud  spolupracovník řádně předá pracoviště nově 
příchozímu a následně se převléká v šatně, než dojde na re-
cepci, jen těžko to může stihnout dřív než za zmíněných 15 
min. 

Nezapomeňte, že recepční je oprávněn zkontrolovat pře-
nášená zavazadla. Na jakékoli přenášené prázdné krabice a 
jiné, i když bezcenné věci, je potřeba mít písemné povolení 
vedoucího divize. Na hodnotné věci pak přímo od vedení 
firmy. Kde máte o povolení žádat, vám na recepci ochotně 
poradíme. 

3. Nikomu z nás se nic nestane, když ohneme svá záda a 
sebereme ze země papírek či jiný nepořádek, který někomu 
třeba nedopatřením upadl. Je zajímavé, kolik spolupracov-
níků dokáže projít kolem kusu fólie na zemi bez povšimnutí 
a nechá ho tam válet. 

4. K odhazování nedopalků cigaret u recepce slouží po-
pelník, nikoli jeho okolí. Věříme, že doma to děláte správně. 

5. Pozdravit je slušnost, důkaz uctivosti a dobrého cho-
vání!

kolektiv recepce

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ NA TVARO-
VÉ VLOŽKY

Nedílnou součástí každé nástrojárny  je tepelné zpracová-
ní tvarových vložek.

Nástrojárna Isolit – Bravo k výrobě forem na plasty pou-
žívá na tvarové vložky hlavně materiál 1.2343 a 1.2343ESU. 
Vložky se před kalením žíhají a následně kalí  na tvrdost 46-
50 HRC a 2x se popouští. Tyto tvarové díly tvoří buď přímo 
tvarovou desku, nebo tvarovou vložku, která se vkládá do 
zpevněného rámu materiálu 1.2312 – tvrdosti 25-29 HRC.

Na velké monolitní tvarové vložky používáme zpevněný 
materiál 1.2738 nebo 1.2738HH, který má tvrdost 35 – 38 
HR, a kupujeme ho od výrobce.

 Choulostivá místa, která jsou ve formě namáhána na ulo-
mení tvaru, přímo vložkujeme materiálem ASP 2012 – tyto 
vložky kalíme na tvrdost 52-56 HRC, tj. tvrdost, která nej-
více upřednostňuje vlastnosti tohoto materiálu  - je pružný 
a zároveň i pevný, vyráběný  práškovou metalurgií – je to 
vysoce legovaná ocel.

Druhou alternativou vložkování  je materiál TOOLUX 
44, který je už zpevněn od výrobce  na tvrdost 44 – 46 
HRC. Je také vyráběn práškovou metodou a má podobné 
vlastnosti jako ASP 2012.

Místa ve vložce, která je nutné dobře chladit, vložkujeme 
materiálem 

ALBROMET W 130, který má 34-36 HRC - je to slitina 
beryliového bronzu, má vysokou tvrdost a pevnost.

Jaroslav Moravec

DOBROU ZPRÁVU JÁ PŘINÁŠÍM VÁM …

Proti proudu pesimismu a blbé nálady se s rokem 2014 zve-
dl tok Dobrých zpráv, adresovaný všem spolupracovníkům, 
přátelům a příznivcům IB.
O dobrých věcech je třeba vědět…

I když

Nikdo není doma / v Jablonném/ prorokem,

potěšil nás pozitivní rozvoj  a úspěchy firmy:   J
-slavnostní otevření nové haly Slunečnice s  významnými 

hosty, originálním programem  a v úžasné atmosféře
-slavnostní otevření Zelinky – přístavby lisovny plastů – 

jako moderního centra pro výrobu pokovených dílů
-slavnostní zprovoznění nových gravimetrů a elektronické-

ho přenosu dat do PC v programu HOC
-šestiosý supermoderní robot v konfiguraci s lisem 1 700 t 

– pouze ve  dvou
 firmách ve světě – jednou z nich je IB!!!
-moderní obracečka forem
- uvedení do provozu v pořadí třetí pokovovací linky 
-uvedení dalšího vozidla do provozu – velkoobjemové sou-

pravy SCANIA, propagující Motúčko
-vydařený zákaznický den, kdy stovky nadšených návštěvní-

ků z řad obchodních partnerů si prohlédly firemní provozy
- zdařilé, zajímavé a pečlivě připravené  zájmové přednášky a 

filmové dokumenty v Atriu / s občerstvením/
-atd. …atd. … atd.

MOTÚČKO – firemní klenot 

-bylo oceněno na mezinárodním veletrhu Agromek v Dán-
sku  a na mezinárodním veletrhu  Czech agritech  v Aus-
trálii

-získalo si zájem na výstavě Spoga + Gafa v Kolíně nad Rý-
nem

- vystupuje v televizi - v Receptáři prima nápadů
-našlo uplatnění ve stavebnictví, v zahradě, v lese, včelařství, 
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v ZOO, … 
-sklízí obdiv na výstavách / České Budějovice/ a veletrzích 

/Brno/
-představuje se v tisku -  / Recepty prima nápadů/ - Motúč-

ko není jen tak ledajaké kolečko!
/Český průmysl/ - Český výrobek míří vysoko
/Doba seniorů/ - Podnikatel fandí seniorům a charitě
-představuje se na Facebooku – Motorové kolečko Motúčko
- představuje se na stránkách www.motucko.cz
- nezávazně se předvede – tel.724 081 025 /Milan Žemlič-

ka,manager prodeje/, bravo.zemlicka@seznam.cz
-vynálezci IB nespí – na světě je model Motúčka 3. generace 

– Aku Kára!
-atd. … atd. … atd.

Úspěch u nás  doma se opravdu neodpouští!!!
IB sklízí úspěch  za hranicemi Jablonného, je slavnější 
než doma.

-úspěch v celonárodním kole soutěže Správná praxe – Zdra-
vé pracoviště zvládne i stres / 3.místo za nadnárodními gi-
ganty Nestlé a Lohmann-Rauscher/

- ocenění Progresívní zaměstnavatel roku 2014 v Pardubic-
kém kraji

-jako prestižní zaměstnavatel vystoupil personální manager 
Martin Šlesingr na tiskové konferenci MF Dnes 

- v německém odborném tisku IB zmíněn jako jeden z nej-
významnějších výrobců v oboru nástrojářství a plastů v ČR

- v MF Dnes – O české továrně, na které vlaje ukrajinská 
vlajka

- rozhovor s ředitelem Kvido Štěpánkem ve světovém pres-
tižním magazínu FORBES

-atd. …atd. …atd.

Ne všichni andělé mají křídla

-na www.aktuálně.cz – Na stát nelze spoléhat, říká Kvido 
Štěpánek. Rozdává proto sám.

 Získal novinářskou cenu za pomoc druhým pro filantropa 
– dárce VIA BONA.

-Nadační fond nadace nadaných rozdává radost nejen na své 
výjezdní cestě

-podpora projektů Dětského fondu OSN – UNICEF
-podpora Orlickoústecké nemocnice Nadačním fondem 

S námi je tu lépe!
-podpora Jablonské běžecké ligy
-pravidelná podpora letohradského biatlonu cenami pro ví-

těze
-příspěvek na dresy běžeckého oddílu Hlinsko
-podpora aktivit JK Padlý kvítek zabývajícího se hiporeha-

bilitací
-poskytnutí výrobků BRAVO  Domovu Olga – Blansko
-finanční příspěvek na invalidní vozík pro Marečka Koláře 

z UO
-poděkování za finanční dar na invalidní vozík pro Lukáše 

Tejkla
-poděkování organizace Člověk v tísni za finanční dar
-poděkování za finanční pomoc při realizaci projektu SOS 

vesnička Skopje v Praze
-Míša Čermák z Dolní Moravy děkuje za příspěvek na nový 

invalidní vozík
-poděkování za finanční dar od Acta non verba 
-finanční zajištění rekonstrukce Starého hřbitova a Anděl-

ské zahrádky
-podpora výstavy Nepotrestané zločiny komunistů
-poskytnutí finančních příspěvků pro spolupracovníky na 

zájezd za kulturou 
-úhrada dopravy, finanční příspěvek na vstupné a oběd pro 

bývalé pracovníky IB
-atd. …atd. …atd.

Velká gratulace a trvalý obdiv všem pracovníkům ib – 
nejlepším z nejlepších !!!

I když IB není příznivcem hromadných emailů, za účelem 
boje proti blbé náladě založil adresu Dobré zprávy.
Pokud již nechcete dostávat tyto nevyžádané informace 
nebo se domníváte, že vaše mailová adresa může být zneuži-
ta, odhlaste se prosím.

Alena Šafářová

učitelka

IB doprava
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„Človíčku, vy musíte být z Isolitu-Bravo. Normálně se říká, 
že přišel s křížkem po funuse. Ale vy jste přišel až na další 

pohřeb!“

INVESTICE DO MANIPULAČNÍ TECHNIKY 
FIRMY ISOLIT-BRAVO

Tak, jak naše firma investuje nemalé prostředky do vý-
stavby výrobních a skladovacích prostor, musíme držet krok 
i s kvalitní a spolehlivou manipulační technikou. I když ten-
hle zdánlivě jednoduchý úkol je někdy velice složitý, hod-
notím celkový stav VZV jako velmi dobrý. Samozřejmě je 
neustále co zlepšovat, hlavně při samotném manipulování 
obsluhy s  vozíkem, denní kontrolou, údržbou a přebírání 
vozíku obsluhou mezi směnami.

V průběhu letošního roku byly zakoupeny dva nové elek-
trické volantové vozíky Toyota 1T do expedice v NT, dva 
VZV ručně vedené pro ruční montáže a sklad Tyco v celko-
vé hodnotě 1,1 mil. Kč. Již v současné době probíhá výběrové 
řízení pro nákup nové manipulační techniky do skladové a 
expediční haly Citron. Zde se plánuje nákup dvou systémo-
vých vozíků pro zakládání palet do regálů, čtyř ručně vede-
ných vozíků s plošinou na stání pro převoz palet z lisovny do 
skladu, nakládku kamionu a dvou elektrických volantových 
vozíků s nosností 2T pro manipulaci s lisovací hmotou. Z 
provozu budou vyřazeny opotřebené vozíky, které jsou již 
v  současné době na hranici rentability.  Předpokládané in-
vestiční náklady pro novou manipulační techniku včetně 
vybavení nové nabíjecí stanice do skladové a expediční Haly 
Citron pro rok 2015 budou v částce kolem 9 mil. Kč.

Jaroslav Toman

SPRÁVNÁ PRAXE – ÚSPĚCH V EVROPSKÉM 
BALENÍ

Před časem jsme na stránkách Občasníku informovali o 
přihlášce naší společnosti do celoevropské soutěže Správná 
praxe - Zdravé pracoviště zvládne i stres. Podstatou této 
soutěže je dlouhodobé plnění přísných požadavků na péči 
o zdraví a rozvoj zaměstnanců, zlepšování a transferabilitu 
dosažených výsledků. V rámci České republiky se do této 
soutěže přihlásilo cca 120 zaměstnavatelů.

V  srpnu tohoto roku jsme dokončili projekt, který jsme 
následně do soutěže přihlásili.

Společnost Isolit-Bravo se v celorepublikovém finále umís-
tila na 3.místě, kdy jsme nepatrně zaostali pouze za nad-
národními giganty Nestlé a Rauscher- Lochman. Tam se 
přípravě věnovaly celé týmy pověřených zaměstnanců a apli-
kovaly se zkušenosti zahraničních vlastníků. 

Dne 21.10.2014 jsme na slavnostním vyhlášení výsledků 
soutěže převzali ocenění v Kaiserštejnském paláci v Praze 
z rukou paní ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Mi-
chaely Marksové a generálního inspektora Státního úřadu 
inspekce práce Mgr. Ing. Rudolfa Hahna. 

Během celého dne byla naše firma velmi sympaticky pro-
pagována a následně jsme se zúčastnili také tiskové konfe-
rence za značného zájmu odborného tisku. 

Těší nás, že ocenění vychází z  reality – totiž že ideální 
pracoviště bez stresu nelze vybudovat. To, co je ale hlavní 
přidanou hodnotou odpovědných zaměstnavatelů, je sku-
tečnost, jak se s běžným pracovním stresem umí vyrovnat.

Martin Šlesingr

Personální oddělení



15

Občasník - 3/2014

ROZHOVOR S IVANEM BOUCHALEM

1.) Vy zde pracujete od roku 1974, je to tedy vaše první 
pracovní místo? Zůstal jste na stejné pracovní pozici? 
Jak jste se tenkrát k práci ve firmě dostal?
Do závodu jsem nastoupil již v srpnu 1973, což bylo ve 
3. ročníku učení. Od té doby jsem v naší firmě zakotvil 
natrvalo a letos v září jsem tedy načal již 42. rok svého pů-
sobení zde.

2.) Jako většina z nás jste jistě  měl  dětský sen o své 
profesi. Byla to profese nástrojáře, kterou jste se vyučil?
Jako kluk jsem toužil jezdit s nějakým zemním strojem, ale 
rodiče chtěli, abych se vyučil ve strojním oboru, a tak jsem 
absolvoval  SOU v Letohradě. Bylo to moudré rozhodnutí.

3.) Vzpomenete si ještě na svůj první pracovní den ve 
firmě, i když je to již  přes 40 let?
Na svůj první den v práci si již nevzpomínám, ale určitě 
jsem cítil nejistotu a obavy. Naštěstí se mě ujal zkušený a 
kamarádský Olda Štangler, na kterého rád vzpomínám.

4.) Firma se za tu dobu  změnila o 360 stupňů .Co bylo 
pro vás největší změnou?
Nástup modernizace naší firmy po roce 1989 byl opravdu 
zásadní. To určitě uzná každý, kdo to také pamatuje. 

5.) Jistě jste zde prožil mnoho pěkných chvil. Máte 
nějakou veselou historku, o kterou se s námi můžete 
podělit?
Za všechny ty roky jsem poznal hodně výborných kama-
rádů, se kterými mě pojí přátelství. Řadu z nich potkávám 
každý den ve firmě.
 V čase, kdy jsem pracoval ve staré nástrojárně u lomu, 
došlo k této příhodě: Jednoho slunečného dne přijel do 
nástrojárny nový typ traktoru s fekálním vozem vyvézt 
septik. Jelikož náš vedoucí byl na hlavním závodě, tak se 
všichni shromáždili na dvoře okolo. Při čerpání došlo k na-
sání nějakého hadru, který zapříčinil zvýšení tlaku v hadi-
cích. Naše štěstí bylo, že právě přijížděl vedoucí zpět a my 
jsme začali opouštět prostor kolem vozu. V tu chvíli totiž 
došlo k rozpojení hadic a pod obrovským tlakem se začal 
celý obsah fekálního vozu rozstřikovat po dvoře a okolních 
budovách. Smůlu měl traktorista, který dostal plný zásah. 

Celý prostor včetně budov pak několik hodin omývalo 
protipožární družstvo pomocí hasičské stříkačky.

6.) Jak  trávíte svůj volný čas? Kde si nejlépe vyčistíte 
hlavu?
Mým hlavním koníčkem je vojenská technika a historie 
jejího používání na bojišti. Kupuji si různé knihy, časopisy 
a účastním se vojenských akcí.
 Dosud největším zážitkem byla pro mne návštěva muzeí a 
vyloďovacích pláží v Normandii. Momentálně se těším, že 
mi příští rok vyjde návštěva vojenských muzeí Izraele.
 Nejlépe se však odreaguji při různých činnostech se svými 
dvěma čtyřletými vnuky.

7.) Jistě máte nějaké životní motto, mohli bychom ho 
znát?
Slušnost a poctivost -  vlastnosti, kterých si vážím i u dru-
hých.

Lucka Pávková

SaM

ZNOVU OBJEVENÁ NEPOSTRADATELNOST  
ELEKTROJISKROVÉHO OBRÁBĚNÍ V NÁ-
STROJÁRNĚ ISOLIT-BRAVO

Výroba  forem na plasty se ubírá několika  možnými  tech-
nologiemi . Vše záleží na tom , jakou technologii , filosofii  
konkrétní  nástrojárna  preferuje. 

 V Nástrojárně Isolit-Bravo se snažíme o vyvážené pou-
žívání všech dostupných technologií k co nejekonomičtější  
výrobě forem.  Jisté preference jsou však  viditelné. 

Trochu technicky  znalého  návštěvníka  naší  nástrojárny  
může  zarazit  počínající  „letitost“  CNC hloubiček v porov-
nání s moderními portálovými CNC frézkami. 

Je to  tím ,že  pozornost  technologů  nástrojárny IB se  
v posledních letech  soustřeďovala na zvládnutí  plynulého  
obrábění  v  5 osách a technologicky  ovládnout  obrábění  
mikro nástroji.  

Podařilo se dosáhnout  slušných  výsledků . Frézování  
plynule  5 os je dnes   zcela běžným jevem a operátory neza-
skočí   frézování  tvarové  drážky kulovou frézou o průměru 
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0,4mm do hl. 4-6mm.
Logickým  cílem  této aktivity bylo  upozadit  elektrojis-

krové obrábění,  vyžadující  výrobu drahých elektrod. Jak 
už  je obvyklé, nic není samospasitelné a vše má své limity. 
I snaha  o maximální  vyfrézování  jakéhokoli tvaru  má své 
omezující  technické hranice .  Je to především  obrobení 
hlubokých úzkých tvarů s dosažením požadované kvality 
povrchu.

Trochu paradoxně bylo  nalezeno  východisko  ve vhod-
né  kombinaci s elektrojiskrovým obráběním, kde koneč-
nou  finální operací  je kalibrace  lisovacího tvaru  frézo-
váním  mikro nástroji , obvykle před leštěním. Pozornost  
technologů  však nebyla  věnovaná pouze výše popsanému. 
I elektrojiskrové obrábění  prodělalo v Nástrojárně IB  ur-
čitý vývoj, i když nebyl spojen  s masivními investicemi. 
Především  jde o důslednou  interní normalizaci polotovarů 
,upnutí  elektrod  a souřadných systémů . V neposlední řadě 
též  normalizace technické dokumentace. Samozřejmě  vše  
podmíněno  ve  spojitosti s paletizačním systémem. Provedli  
jsme  rovněž  opakované testy  grafitu ( materiál,  z něhož 
se  zhotovují  elektrody ).  Nyní máme uspokojivé  výsledky 
s grafitem  Ibiden od japonského  dodavatele, a to jak na 
hrubovací ,  tak i na dokončovací práce. 

Vývojem designu finálního výrobku  - plastového výlisku  
-vyvstal  požadavek  leštit  plochy hlubokých dutin forem. 
Námi obvykle používaná technologie dokončení povrchu 
mikro frézou je omezeně použitelná z důvodu  obtížného 
přístupu  k obráběné ploše.

Oprášili jsme  tedy  ideu - technologii  tzv. leštění ploch  
na CNC hloubičce a provedli  několik testů i „ostrých“ ob-
robení  s elektrodami z různých druhů grafitu. Nejlepší  drs-
nosti  povrchu, jaké se nám daří  opakovaně  dosáhnout  dle 
stupnice  drsnosti povrchu VDI,  je stupeň  12 až 15.

Dosažená   výsledná  kvalita povrchu  je hodně ovlivněna  
kvalitou grafitu elektrody,velikostí obráběné plochy a řadou 
technologických nastavení na stroji.

 Dosažený výsledek považujeme  za dobrý,  vzhledem k 
dostupným možnostem našich strojů.

 Kvůli časové náročnosti  v poměru k velikosti obráběné 
plochy  a nestabilitě procesu  byl výsledek  však vyhodnocen 
jako  neuspokojivý.

 Na základě konzultace s techniky  výrobce našich stá-
vajících hloubiček , kdy jsme se ujistili o vyčerpání všech 
dostupných možností , bylo vypsáno výběrové řízení  na in-
vestici  nového   elektoerozivního stroje.

Podmínkou  účasti v tendru  pro možné dodavatele  je 
zhotovení zkušebního  vzorku .Podstatou testu  je  dosáh-
nout nejlepšího možného  povrchu za časový  úsek , elek-
trodou  shodného  tvaru a materiálu  jak elektrody,  tak  
obrobku . Vyhodnocovat  budeme   kvalitu  povrchu ,čas  
obrobení  a opotřebení  elektrody.

Novou  investici  - stroj -  hodláme primárně využít k fi-
nálnímu strojnímu dokončení hlubokých dutin  grafitovou 
elektrodou,  s požadovanou konečnou  drsností  povrchu 
dle stupnice  VDI  8 až 10,  v ideálním případě VDI 7. Dal-
ším přínosem bude zrychlení  opracování  materiálů  typu 
ampcoloy.   Stroj bude koncipován  i  pro  bezproblémo-

vé budoucí   zabudování  do uvažované robotické výrobní  
buňky.

Chládek Milan 

vedoucí Nástrojárny IB

ZVON PRO PLZEŇSKOU KATEDRÁLU SVA-
TÉHO BARTOLOMĚJE TRANSPORTOVAL 
ISOLIT-BRAVO

BRAVO-logistika, evropský specialista na velkoobjemové 
přepravy, realizoval 14. listopadu 2014 poměrně prestižní 
transportní zakázku. Ze slévárny Royal Eijsbout, poblíž ni-
zozemského Eindhovenu, jsme transportovali úplně nový 
zvon pro plzeňskou katedrálu svatého Bartoloměje. Ten tam 
odlil pokračovatel slavného českého zvonařského rodu pan 
Petr Rudolf Manoušek, spoluautor největšího zavěšeného 
zvonu na světě, umístěného v Japonsku, poblíž města Go-
tenba na ostrově Honšu. 

Jak je již z fotografie od plzeňské katedrály patrné, zvon 
„Bartoloměj“ je též pořádný kus řemeslné práce. Ve spodní 
části má průměr 2 metry a včetně srdce a závěsu váží 5,8t. 

Nový zvon v  ceně cca 10 mil. Kč, na který se kupodi-
vu podařilo mezi spoluobčany doposud vybrat 8,5 mil. Kč, 
jsme tak dovezli přímo pod katedrálu na plzeňské náměstí. 
To vše za řádného přivítání několika stovek obyvatel zápa-
dočeské metropole. Spousta z nich si přišla hlavně sáhnout 
na zvon pro štěstí. Původní zvon byl bohužel za druhé svě-
tové války roztaven na zbraně a nahrazen byl až nyní, téměř 
po 70 letech.
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Musím říci, že z pohledu dopravce to byla asi jedna z nej-
sledovanějších vykládek kamionu vůbec. Celá událost byla 
ostře mediálně sledována a dostala se i do večerních událostí 
na ČT 1. V této souvislosti bych rád pochválil našeho řidiče 
Antonína Fuglíčka především za perfektní práci a reprezen-
tativní vystupování. Nechci vůbec předjímat, jakou ostudu 
a možná i smůlu by přineslo poškození zvonu během pře-
pravy ! 

Na celé akci mě pouze lehce zamrzel přístup kamerama-
na České televize. Ten se bohužel všemožně snažil vyhnout 
reklamě na plachtách našeho kamionu. To byl ale pouze 
ojedinělý přístup, zřejmě striktně svázaný nekompromisní 
politikou ČT. Většina ostatních médií to v podstatě neřešila 
a kamion s naší reklamou otiskla. 

Isolit-Bravo se tak znovu zapsal do historie, tentokrát jako 
spolehlivý dopravce, schopný realizovat i ty nejnáročnější 
zakázky.

Doleček Michal

Vedoucí divize BRAVO-LOGISTIKA

5 OTÁZEK PRO JAKUBA KŘTĚNA

1.) Jakube, v naší firmě pracuješ jako seřizovač.  Můžeš 
nám vysvětlit, co tvoje práce obnáší?
Je těžké to takhle popsat, jelikož je toho opravdu hodně… 
Mezi nejdůležitější činnosti však patří výměny forem a seři-
zování vstřikovacích lisů…

2.) Jako většina z nás jsi měl jistě dětský sen o své profe-
si, prozradíš nám ho?
Jako malý jsem měl hodně snů, jako většina dětí. Největším 
přáním bylo stát se  hasičem, kde mi vzorem byl můj otec. 
Kterému dítěti by se také nelíbilo jezdit hasičským vozem a 
klouzat se z patra dolů po tyči?

3.) Proč ses rozhodl právě pro naši firmu? Kde ses o vol-
né pracovní pozici dozvěděl? Jaké bylo tvé předchozí za-
městnání?
Výběr byl velice jednoduchý. Jelikož jsem se stěhoval, hledal 
jsem dobrého zaměstnavatele a nabídka naší firmy byla ši-
roko daleko prostě nejlepší. Volnou pracovní pozici jsem si 
vyhledal na internetu. Než jsem nastoupil do Isolitu, praco-
val jsem ve výrobě kabelů jako mistr výroby.

4.) Jistě pamatuješ na svůj první den zde ve firmě. Jaký 
jsi měl pocit a na co nikdy nezapomeneš?
Cítil jsem se asi jak Alenka v říši divů, byl to pro mě úplně 
jiný svět…Nové a nepoznané technologie, které jsem do té 
doby neznal.

5.) Co tvůj volný čas? Kde si nejlépe vyčistíš hlavu?
Volný čas trávím nejraději s rodinou. Moje děti jsou výbor-
ným lékem na všechny neduhy.

Lucka Pávková

SaM

Z HISTORIE FIRMY

V  sedmdesátých letech se zaváděla v  Isolitu technologie 
vstřikování termosetů . Důvodem byl vysoký objem zákla-
den do vypínačů pro tehdejšího výrobce Elektro Praga Jab-
lonec nad Nisou.

 Pro zavedení technologie se nakupovaly švýcarské vstři-
kovací lisy Bucher. Když jsme vyrobili nástroj, jednoho 
dne přivezl kamion zakoupený lis. Pro rozběh výroby pak 
následně  přijel i technik, jenž zaškolil obsluhu a pomáhal 
se zahájením provozu. Překladatele tehdy dělal  můj strýc 
Alois Kvapil,  který zde pracoval . Já jako mladý konstruktér 
jsem byl s nimi oběma stále v kontaktu, a tak jsem se dově-
děl ledaco z technického i osobního života tohoto Švýcara 
. Člověk to byl erudovaný , světem zběhlý, my jsme na něj  
pohlíželi jako na něco výjimečného, ačkoliv to nebylo třeba.

Vzpomínám si, jak lis už fungoval a rozbíhali jsme provoz 
formy . To ale mělo některé potíže a výsledek se nedařil . 
Když bylo poledne , tedy  12 hodin, řekl strýc pánovi, ať 
nechá práce, že je teď čas oběda .

K našemu údivu na to Švýcar vůbec nechtěl slyšet a k naší 
nevoli se rozhodl pokračovat ve své práci . Říkali jsme mu, 
že to uděláme po obědě, ale on s tím nesouhlasil . Tvrdil, že 
oběd není důležitý, ale že stroj je strašně drahý a musí přece 
vyrábět a ne stát…To se nám zdálo divné a měli jsme za to 
, že to význam nemá , protože když to nejde , tak to nejde a 
někdy se to zkrátka spraví. Myslím, že jsme šli na oběd sami 
a chlapík tam pracoval sám. Rozběhl to asi v 15 hodin. Lis 
šlapal jako hodinky, výlisky vypadaly pěkně a Švýcar taky 
spokojeně. Na oběd šel možná sám.

 Rozdíl ve vnímání odpovědnosti k práci jsme pochopil 
až za více let. Tehdy bychom si to stejně nevysvětlili. On by 
nepochopil naše pokažené myšlení vztahu k práci a my by-
chom nepochopili to, co desítky let ve Švýcarsku fungovalo 
a bylo a je nutné.

Příhoda se mně ale hodila, vzal jsem si z  ní poučení a 
dávno  jsem dal chlapíkovi za pravdu, že stroj je přece drahý 
a musí vyrábět…

Vypravoval nám, jak má zařízený byt a jak má žaluzie na 
oknech na elektrické ovládání . To se nám zdálo se strýcem 
jako strašně vysoký standart a něco zbytečného. Žaluzie se 
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tehdy tady  ani příliš nepoužívaly a když  - tak ovládány 
provázkem.

Když se pán chystal odjet , ptal se, kde by si mohl v Jab-
lonném něco koupit, co a kde je tady za obchody. To jsme 
mu řekli raz dva, protože obchodů tady bylo i s Kovoma-
tem, železářstvím, asi pět. Doporučovali jsme mu koupit ve 
zdejší samoobsluze slivovici a plzeňské pivo, parádní  sklo 
z  Jablonce nad Nisou ať si obstará v  Praze na letišti před 
odletem.

Chlapík se vydal na procházku a nákupy po Jablonném. 
Sami jsme nevěděli, co by ho uctilo a co by mu mohlo udělat 
radost. Veskrze mysleli jsme si, že nic, protože všechno už 
má a všechno si může koupit ve Švýcarsku.

Pán se vrátil za hodinu, oči rozzářené, že si koupil fan-
tastickou věc a že se mu to moc líbí! Pořídil  to ve zdej-
ším Kovomatě! To bych nikdy  nečekal! Měli tam lesklou 
plechovou petrolejovou lampu s rukojetí  s regulovatelným 
knotem ! To je, co ?

Nevím, jestli ji doma  položil vedle dálkového ovladače na 
žaluzie. Každopádně mu to však  udělalo radost. 

 Tak vidíte. A pak že mají ve Švýcarsku všechno !

Václav Vacek

manažer Nástrojárny

NOVÉ VÝROBKY D5

Vážení kolegové a spolupracovníci,

rádi bychom Vám představili novinky, které jsme dodali do 
našeho sortimentu v druhé polovině roku 2014.
Jedná  se o  rychlovarné  konvice   v široké barevné škále,  
doplněné  o zajímavý potisk, o rozšíření  vlasové  sekce  o   
krepovací kleště  Bonnie B-4449, které na trhu i u konku-
rence  zcela  vymizely.
Jako vánoční dárek jsou vhodné nové  sendvičovače  s vy-
měnitelnými plotnami -    sendvičovač / vafle/ gril ,  digi-
tální teploměr  s LED  displejem  … 

Rychlovarná konvice Bella  B-4430  - 1,7 litrů y

Rychlovarná  nerezová konvice Isabel  B-4426 – 1,7 
litrů

Rychlovarná konvice Amy  B-4420y y

Krepovací kleště Bonnie B-4449p

Digitální teploměr s LED displejem Tony B-5112g p p j y

Měření vnitřní a vnější teploty
Měření vnitřní a vnější vlhkosti
Hodiny s budíkem
Datum a týdenní kalendář
Vývoj barometrického tlaku
Ikony počasí: slunečno, oblačno, zataženo, déšť
Historie záznamu MAX/MIN teploty a vlhkosti
LED podsvícený displej
Teplota v °C/°F
12 nebo 24 hodinový displej
Napájení: teploměr 3x AAA baterie (není součástí balení)
Napájení: senzor 2x AAA baterie (není součástí balení) 
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Mixér Ruby B-4453 y

Objem skleněné nádoby 1,5 l
Nerezové provedení
2 regulace rychlostí, pulzace 
Příkon 500 W 

Kombinovaný sendvičovač Paul B-4450ý

Výměnné plotny   -  gril,vafle  a čtvercové  sendvičové plot-
ny
Automatická regulace  teploty
Příkon 750 W

Rádio s digitálním  displejem Star B-6018g p

    

j

FM analogový přijímač se zobrazením frekvence na displeji
FM rozsah 87,5 -108 MHz 
FM teleskopická anténa 
USB konektor 
Slot pro  micro SD  kartu (  max 8GB) 
Přehrávání  MP 3      
Konektor  pro  sluchátka 
Konektor  AUX
Konektor MINI USB pro nabíjení 
Napájení: lithiová  baterie 1000 mA
Délka hraní: až 10 hod 

Navštivte také naši prodejnu Elektro, kde jsme pro Vás  
připravili vánoční akci:
při koupi  výrobku získáváte jako dárek ZDARMA

a mnoho dalších  zajímavých cen  a  výrobků … 

Otevírací doba:
Pondělí – Pátek          od 9 -17 hodin 
Sobota  20.12.2014    od 8 – 11.30 hodin 
Neděle  21.12.2014    od  9 – 12 hodin 

Těšíme na Váš nákup.

Obchodní kancelář a prodejna Elektro

 
„Pořád jim říkám, že nejproduktivnější nápady mám tady.

Ale voni mi sem ten lis ne a ne přistavit!“



20

Občasník - 3/2014

-------------------------------------------------------------------------------

MIMOPRACOVNĚ

VÁNOČNÍ STROM

Je čas ADVENTU a rozsvěcí se vánoční stromy v našich 
vesnicích a městech. I u nás ve firmě na recepci se symbo-
licky rozsvítil. 

Zřejmě asi nevíte, že nejvyšší živě rostoucí vánočně zdobe-
ný strom v České republice najdete v Mladkově, jen 10 km 
od Jablonného nad Orlicí.

Jedná se o smrk ztepilý a v roce 2013 měřil 30,57 m. Byl 
zapsán do Knihy rekordů a kuriozit agentury Dobrý den 
Pelhřimov. V  letošním roce se provedla oprava elektroin-
stalace stromu a jeho dozdobení. Nyní na něm svítí 8000 
LED diod. Rozsvěcení tohoto jedinečného stromu si nene-
chalo ujít téměř 200 návštěvníků. O doprovodný program 
se postaral místní sbor Církve bratrské s malou divadelní 
scénkou, slovem kazatele a písněmi pozvaných muzikantů. 
Občerstvení zajistila obec Mladkov ve spolupráci s Červe-
ným křížem. Nechyběl výborný svařák a něco k zakousnutí.

Jako tečka  za zdařilým odpolednem se konal v místním 
kostele koncert, kde  zazpíval lanškrounský smíšený sbor 
pod vedením sbormistryně Vladimíry Jetmarové.

Musím říci, že se nám to velice líbilo, a všechny tímto zvu 
příští rok na třetí ročník slavnostního rozsvícení vánočního 
stromu v Mladkově. 

Hezké Vánoce a šťastný rok 2015 přeje všem spolupracovníkům Vlas-
ta Celbová.

Foto: Filip Vašata

KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TO-
TÉŽ

ANEB OD MASARYKA K ZE****VI

Na tom starém dobrém přísloví není nic neobvyklého. 
Prostě je to pravdivý obraz našich skutků. O tom nás a po-
tažmo celý svět nedávno přesvědčil, poslední dobou vymy-
kající se vlastní kontrole a jakékoliv sebereflexi, jeden občan 
Miloš Z. Nestojí mi za to, abych se o něm dále zmiňoval. 
Udělejte si sami úsudek o vývoji nejsledovanější kan-
celáře v zemi od dob Prezidenta Osvoboditele, Tomáše 
Garrigue Masaryka, až po současnost. Kde naopak všemi 
uctívanou zkratku TGM rád napíši v obrovské úctě kom-
pletní a ještě tučně. 

Pro naši společnost je totiž potřebné zamyslet se nad tím, 
proč tomu tak je. Ponechme stranou kvalifikaci, fyzickou a 
duševní zdatnost a rozeberme to.  

Výše jmenované přísloví přesně poukazuje na rozdílné 
vlastnosti a schopnosti, které dokážeme ovlivnit vlastním 
přičiněním. V  některých případech se jedná jen o lajdác-
kost, jak kdo si zamete pod sebou, ale už tam to totiž začíná. 
Komu je v  dětském věku umožněno zametat svinčík pod 
koberec, bude to s daleko větší obratností dělat na jakékoliv 
pozici ve svém budoucím životě, a končí to tím, že dokonce 
zametá s lidmi okolo sebe. Klidně -  jako vysoce postavený 
manažer a nebo třeba poslanec. Kdo vychová grázla, který 
bude myslet jen na sebe, brzy na vlastní kůži okusí, jaká to 
byla chyba. To už je ale většinou pozdě.

Další směr tohoto přísloví má právě tento nedobrý cha-
rakter. Jsou jimi vlastnosti špatné,  například vypočítavost, 
nadřazenost, zlomyslnost, zneužití moci apod. Takový člo-
věk hledá hranice možností, aby vynikl, překračuje manti-
nely a vyloženě hledá slabá místa pravidel, norem a zákonů, 
aby z toho vytěžil co nejvíce pro sebe. Tito lidé to dělají pro 
peníze, pro slávu, pro to, aby někomu ublížili nebo aby se 
někam, byť hnusným činem zapsali, třeba do dějin. Nedá-
vejme jim šanci ani mezi námi! Je to plevel, který se brzy 
vymkne kontrole všech, a někdy i vlastní. 

Bojujme proti tomu, dokud je čas a nenechme si to líbit! 
Mohla by se z toho stát společenská norma, a to přeci nikdo 
nechce. My všichni dělejme věci tak, jak nejlépe umíme a 
ve prospěch společnosti. Jen tak si můžeme zasloužit lepší 
budoucnost.

PS: Jsem velice rád za to, že máme demokracii, i když je 
právě mnohými zneužívána. Kdybych tohle napsal za Hu-
sáka, tak by mně to nikdo neotiskl a ještě bych za to dostal 
minimálně pět let.

Milan Žemlička

vedoucí D5
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NEPOTRESTANÍ KOMUNISTÉ

Na vernisáži výstavy v neděli 14. září vystoupil zcela spon-
tánně politický vězeň Jan Janků a vylíčil, jak Grebeníček 
starší, tehdy vyšetřovatel StB umlátil v cele výslechů přes 
noc zadrženého člověka. Zadrženým byl lesník, spíše lesní 
vědec, inženýr, vysoký, rozložitý muž s krásným plnovou-
sem – zkrátka slovem bohatýr či Krakonoš. Zatkli a při-
vezli ho v sobotu večer spolu s jeho osmnáctiletou dcerou. 
V neděli ráno Jan Janků, který měl za povinnost vynášet 
z cel výkaly (12 vězňů našlapaných v malé cele, uprostřed 
hrnek na potřebu a větrat se nesmělo, 12,5 deka chleba na 
den a dva malé hrníčky vody - to, aby je komunisti zlomili) 
viděl, jak se otevřely dveře cely výslechů a Grebeníček oko-
vanýma botama vykopával ven mrtvé tělo tohoto bohatýra. 
„Na tom těle, které už bylo jenom uzlíčkem rozbitého masa, 
nebylo jediné nerozmlácené místečko“ říkal Janků.

A tento Grebeníček se za patnáct let demokracie nikdy 
nedostal před soud a jeho syn je dodnes poslancem Parla-
mentu ČR – luzou řádně zvoleným - a bývalým vězňům se 
vysmívá!

Kvido Štěpánek

ředitel fi rmy

zleva: Milan Kasáček - politický vězeň, Kvido Štěpánek

MÁME RADOST

9. listopadu 2013 oslavila naše školka – odloučené praco-
viště  MŠ Hradisková - Jablonské nábřeží  - 40 let od její-
ho otevření. Budova, ve které sídlí, je více než čtyřicetiletá. 
Před její přestavbou sloužila jako zemědělský objekt a jako 
sedlářství. 

Dnes už jen pamětníci v našem městě mohou vyprávět, 
jak to bylo s budovou před čtyřiceti lety. Pro představu, kdo 

chodíte okolo školky, kdo k  nám vodíte své děti, ale i ke 
vzpomínce pro zakladatele školky si dovoluji zveřejnit část 
zápisu ze ,,školkové“ kroniky, který po ukončení školního 
roku 1973 – 74 napsala tehdejší ředitelka MŠ paní Dana 
Šťovíčková.

ŠKOLNÍ ROK 1973 – 1974 
BYL PRVNÍM ŠKOLNÍM ROKEM PROVOZU ZÁ-
VODNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ISOLIT.

Splnilo se desetileté přání závodního výboru ROH a hlav-
ně zaměstnaných žen vybudovat při závodu vlastní závodní 
mateřskou školu.

Vedení závodu se dozvědělo, že v blízkosti závodu se bude 
prodávat jednopatrový obytný dům včetně zemědělských 
objektů (v domě bylo provozováno dříve sedlářství).

Majitel domu slíbil vedení závodu, že v případě prodeje 
nabídne dům odkoupení závodu Isolit. Odkoupení domu 
se uskutečnilo koncem roku 1968. V roce 1969 bylo zadáno 
vypracování projektového úkolu a vypracována projekto-
vá dokumentace. Mateřská škola byla vyprojektována jako 
dvoutřídní, pro 48 dětí.

V roce 1970 byly zahájeny první adaptační práce přes zim-
ní období stavební skupinou JZD Bystřec.     

V dalším zimním období 1970 – 71 pracovala na adaptaci 
vlastní stavební skupina závodu. Na jaře 1971 byly práce 
přerušeny pro nedostatek finančních prostředků. S  prací 
bylo započato až v květnu 1972, kdy GŘ ZSE povolilo vy-
budovat kuchyň pro mateřskou školu nákladem 140.000,- 
Kč. Na výstavbě se podílela stavební skupina závodu a ostat-
ní skupiny pracovníků, kteří v  pracovní době  neb po ní 
prováděli různé pomocné i řemeslné práce.

Při výstavbě vznikaly různé potíže, jednou nebyly peníze, 
podruhé materiál, dále pak byly chyby v projekci. Všechny 
potíže byly překonány a dne 29.8.1973 byla slavnostně ote-
vřena dvoutřídní mateřská škola za účasti inspektorky škol-
ského odboru ONV s. Věry Knobové, podnikového ředitele 
p. Horského, předsedy podnikového koordinačního výboru 
s. Nováka, zástupců MěNV s. Šťovíčka a s. Váchy, ředitelky 
mat. školy s. Dany Šťovíčkové, redaktora Jiskry Orlicka a 
některých pracovníků vedení závodů.

Otevřením mateřské školy se splnilo jedno z významných 
stranických usnesení XIV.sjezdu KSČ ve školství, která na 
úseku předškolní výchovy ukládá začlenit do mateřských 
škol všechny pětileté děti před vstupem do ZDŠ.

Závod pomohl nejen zaměstnaným matkám, ale celému 
městu, poněvadž se poprvé podařilo uspokojit všechny ža-
datele o umístění dětí do mateřské školy. 

Do mateřské školy byly přijímány děti ve věku 2 ½ - 6 let. 
Celkem 42 dětí.

Ředitelkou byla stanovena s. Dana Šťovíčková, další s. 
učitelky byly Marie Páchová, Jana Valentová, Božena Ham-
plová, která nebyla kvalifikována. V kuchyni pracovala ved. 
kuchařka s. Hana Burgetová, pomocná síla s. Milada Kozlo-
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vá a učenka s. Naďa Faltová, uklízečka s. Marta Moravcová. 
Pedagogické pracovnice jsou zaměstnanci ONV odbor 

školství Ústí n/O., správní zaměstnanci patří závodu Isolit.
Poplatek za celodenní stravování dětí činil podle příjmu 

rodičů 4,80 Kčs, 3,30 Kčs, 2,30 Kčs, 1,80 Kčs. Většina dětí 
platila nejvyšší poplatek. 

Dospělí platili 4 Kčs za jeden oběd.
Rodiče dětí odpracovali 46 hodin brigád na úpravě školní 

zahrady. Roční příspěvek rodičů činil 20 Kčs.  
V únoru 1974 navštívila mateřskou školu delegace sovět-

ských žen, kterou vedl vedoucí školského odboru s. Čebiš a 
školní inspektorka s. Knobová.    

Děti uspořádaly v rámci oslav MDŽ besídku pro mamin-
ky a kulturní vystoupení v městském rozhlase.

Pro devět dětí odcházející do 1. tř. ZDŠ bylo zhotoveno 
tablo a slavnostní rozloučení, kde jim byla předána knížka s 
věnováním – z prostředků SRPŠ.

Není nic nového, že vše, co člověka obklopuje, co používá, 
se časem opotřebí. Jinak tomu není ani ve školce. Během 
provozu se veškeré vybavení průběžně udržuje, opravuje a 
podle finančních možností se staré vyměňuje za nové. Plány 
renovací jsou mnohdy větší, než finanční možnosti dovolí. 
Špatný stav odpadů a záchodových mís si žádal opravu, ale 
nutno bylo řešit i nedostatek míst v šatně pro děti.

Dovolili jsme si požádat o finanční pomoc p.ředitele Kvi-
da Štěpánka.

V průběhu jarních prázdnin byla provedena výměna zá-
chodových mís a vyčištění příslušných odpadů na náklady 
firmy ISOLIT BRAVO. Vlastní práci vykonali též zaměst-
nanci firmy. Za finanční podporu patří p. řediteli poděko-
vání.

Z ročního rozpočtu MŠ jsme tuto opravu nemuseli uhra-
dit a finanční prostředky mohli čerpat na další potřebné. 
Na začátku letních prázdnin byla provedena výmalba všech 
prostor v přízemí MŠ a následně byly nainstalovány nové 
šatnové bloky.

….a tak máme radost, že se nám společnými silami pro-
středí školky podařilo obnovit a zpříjemnit.

 1. září 2014 jsme zahájili další školní rok ,,v novém“. 

Křičenská Pavla

Učitelka MŠ

Škoda Ferat - Škoda Muzeum Mladá Boleslav

MÝCH 25 SAMETOVÝCH LET

V uplynulém měsíci se všude diskutovalo, jak se změnila 
česká společnost za poslední čtvrt století, které uplynulo 
od pádu komunistického režimu. Na mnoha místech a 
při nejrůznějších příležitostech se také vzpomínalo na teh-
dejší atmosféru. Často se objevovaly i úvahy o kladech a 
záporech současné doby ve srovnání s tou totalitní. Těchto 
článků je podle mě všude kolem dost, a proto se chci na 
uplynulé roky podívat poněkud jinou optikou, označme ji 
jako rodinnou nebo soukromou. Možná na konci zjistíme, 
že toto zdánlivě rozdílné téma se s tím celospolečenským 
v něčem shoduje.

Často se mě moje dnes již dospělé děti v minulosti ptaly: 
,,Mami, cos dělala v době listopadového převratu?“ Od-
pověď byla vždy stejně prostá: ,,Coby, žehlila jsem plíny 
a neměla čas nikam chodit, protože Jiříkovi (nejstaršímu 
synovi) byly tehdy teprve dva roky a navíc jsem již čekala 
Aničku.“ Tak to skutečně v té době bylo – demonstrovat 
chodil manžel, já se starala o rodinu. Ne že bych snad měla 
na revoluční dění jiný názor, ale přednost měly, a musím 
říct, že stále mají, děti. 

Na jaře 1990 se mi narodila dcera a opět jsem neměla 
příliš mnoho času sledovat ty převratné změny, ke kterým 
všude kolem docházelo – první svobodné volby, přípravy 
privatizace, snad jen stále se zvyšující ceny plen a přípravků 
na péči o miminka mi něco naznačovaly. Přesto se naší 
rodiny začala politika týkat, neboť na podzim 1990 se 
manželův bratr Josef stal předsedou lidovců a posléze jed-
ním z největších českých politiků devadesátých let. Vzpo-
mínám na jeho vzácné návštěvy u nás, kdy přijel služebním 
autem s majáčkem a sousedi z toho měli pozdvižení, stejně 
jako na naše pozdější dovolené v Praze v ministerském 
bytě, v němž se nacházela i květina od manželky preziden-
ta Havla -  takový detail, který mi připomínal, že přes vše 
soukromé se naše rodina stará i o ty věci ,,vyšší“. Když poz-
ději švagr onemocněl leukémií, novináři vypátrali náš dům 
a manžel opřen o kůl naší staré branky jim poskytoval roz-
hovory, stále jsem byla jako v Jiříkově vidění. V roce 1999, 
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v době po vstupu ČR do NATO, bohužel Josef zemřel, 
letos tomu bylo již patnáct let, a naše rodina se stala zase 
tou ,,běžnou“. Přesto se jistě jeho politická stopa do rodiny 
zapsala písmem nesmazatelným.

Nyní se ovšem vrátím k mému osobnímu prožívání těch-
to let. Když se v roce 1993 rozpadlo Československo na 
Českou a Slovenskou republiku, opět jsem měla jiné staros-
ti -  čekala jsem mladší dceru Slávku. Vypadá to, jako bych 
vždy v převratných okamžicích byla těhotná, ale takto to 
prostě vyšlo. Na mateřské dovolené jsem byla dlouhých 
deset let do roku 1997, kdy náš dům nejdříve postihla po-
vodeň, ale poté přišla zpráva opačná, budu zaměstnaná!

Byla jsem přijata do firmy Isolit-Bravo do pozice pra-
covníka tehdy reklamačního, dnes servisního oddělení, 
kde jsem dodnes. Tato změna byla pro mě osobně ta zcela 
nejzásadnější za celé období. Zde jsem teprve poznala prak-
tickou stránku nové doby – soukromou firmu a její výhody 
oproti té státní, zejména rozdíly mezi pojmem zaměstnanec 
a spolupracovník.

Děti mi mezi tím rostly a mně se dařilo z nich vycho-
vávat slušné a chytré lidi, kteří vědí, čeho chtějí v životě 
dosáhnout. Na to jsem velmi pyšná. Když se na přelomu 
tisíciletí mluvilo o vstupu naší země do Evropské unie, 
byl můj syn již v pubertě a já opět musela řešit výchovu 
svých dětí navíc v kombinaci s rozvodem, k němuž bohužel 
došlo, ale který vztahy s mým dnes již bývalým mužem 
naštěstí výrazně nezkomplikoval, hlavně ne v jeho vztahu 

k dětem.  
Děti úspěšně studovaly na středních a později vysokých 

školách, měly stále více svých vlastních zájmů, až se v ne-
dávné době stalo, že mi téměř najednou ,,vylétly z hnízda“.

 Zůstala jsem doma jen s přítelem a kočkami. Přesto dě-
tem fandím a denně jim volám. Přeji jim, aby se jim dařilo 
nejen v práci, ale i v jejich  nových rodinách. Naštěstí mě 
často navštěvují a dělají mi stále radost. 

Dvacet pět let uteklo jako voda a já doma občas proží-
vám podobné věci jako tenkrát během listopadových dní. 
Opět se starám o téměř dvouleté miminko a na věci poli-
tické nemám čas. Jen už se nejedná o mého malého syna, 
nýbrž vnoučka – Toníčka. Kruh se uzavírá… Snad jen těch 
politických změn už tolik mé děti v dalším čtvrtstoletí ne-
čeká…    

Hana Luxová

servis
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NENECHME SE ISLAMIZOVAT!

Docela mě  konsternuje  jedna věc -  a to strach z islamiza-
ce našeho starého kontinentu.  Myslím, že je to momentálně 
velice aktuální téma a my Evropané bychom neměli otevírat 
dveře nebezpečí, které se našim předkům podařilo úspěšně 
před několika staletími odrazit. 

Myslíme si, že se nás to netýká. Vždyť vše špatné se děje 
na Dálném východě, říkáme si. Každý den v televizi sleduje-
me, jak popravují nožem zajatce jako ovce při svátku Sallah, 
a je nám to tak vzdálené. Popravovaní lidé jsou většinou 
Američané a ty, jak je nám známo, islamističtí radikálové 
nemají rádi. Ale ono je to úplně jedno, my všichni jsme pro 
ně „neznabozi“, kteří reprezentují vše hříšné, a již dávno 
nám všem vyhlásili svatou válku Jihad. 

Nechci znít xenofobně, ale myslím si, že moje 10 letá zku-
šenost v islámském prostředí mi dává alespoň trochu práva 
říci svůj názor na základě svých vlastních zkušeností.

Dva roky jsem žila v Anglii, kde jsem se poprvé setkala 
s  islámskou kulturou. Londýn je tak kosmopolitní, větši-
na obyvatel jsou přistěhovalci a bylo pro mě velkým pře-
kvapením vidět ženy oblečeny do dlouhých černých oděvů 
zvaných abaja. Měla jsem muslimského přítele. Islám mě 
trochu zajímal, a tak jsem dostala knihu o proroku Moha-
mmedovi (SAW), kde byla popsána jeho životní cesta o ší-
ření islámu mečem. Byla jsem se podívat v centrální mešitě 
v  Londýně, kde jsem si zakoupila příručku pro „Poslušné 
muslimské ženy“, a vrcholem mého poznávání byla páteč-
ní mše v místní mešitě, kde jsme se my ženy samozřejmě 
modlily odděleně. Studovala jsem Interior Desing na Barnet 
College a jezdila jsem do školy celá v černém, v sukni až na 
zem a možná jsem i v jednu chvíli koketovala  s myšlenkou 
o konvertování k islámu. Ale v roce 2005 jsem již začínala 
poznávat druhou stranu mince. V Londýně začaly bombo-
vé útoky muslimských radikálů v autobusech a poprvé jsem 
pocítila strach a moje „náklonnost“ k islámu se začala po-
stupně měnit.

V roce 2006 jsme se s Ibramimem odstěhovali do Abuji, 
hlavního města Nigérie. Abuja byla také kosmopolitní měs-
to a v podstatě nikoho nezajímalo, že jsem katolička. Žila 
zde spousta křesťanů. V roce 2008 jsme se ale přestěhovali 
do Kana v  muslimské části Nigérie.  Řekla jsem si, že se 
nebudu zahalovat. Svůj názor jsem musela změnit a začala 
jsem se zahalovat, abych měla alespoň jako žena v této kul-
tuře trochu respekt. Musela jsem striktně dodržovat chová-
ní dle svatého písma. Okolí na mě tlačilo, abych konverto-
vala. Dostala jsem Korán, na který se mi prášilo, a už jsem 
věděla, že nikdy nekonvertuji a nenechám se ovládat vírou.

V  lednu roku 2012 se náš dům otřásl v  základech, kdy 
se sebevražední útočníci z  islamistické sekty Boko Haram 
pokusili vjet autem naloženým trhavinami do úřadu SSS 
( State Security Service )sídlícího několik metrů od naše-
ho domu. Od té doby nastal teror s  velkým T. Ve městě 
bylo vyhlášeno stanné právo, všude byly policejní a armádní 
prohlídky. Boko Haram začali své útoky na všechny státní 
instituce, školy a cizince. První tři měsíce jsem raději ne-

vyšla z domu. Venku se pravidelně ozývaly výbuchy bomb 
a střelba ze zbraní. Začaly únosy a zabíjení cizinců. Abych 
nebyla nápadná, v autě mi visel islámský růženec, chodila 
jsem zahalená od hlavy k patě a uměla jsem odříkat základ-
ní modlitby v arabštině.

Po roce a půl mě přestalo bavit každý den se bát o ži-
vot a žít v přetvářce a nesvobodě. Přestalo mě bavit nechat 
se škatulkovat dle vyznání, a proto jsem ráda, že jsem zpět 
doma. Pouze nyní vidím o krok dále a nechci, abychom se 
zde v Evropě podřizovali menšinám a dělali jim ústupky.

 Nechme je přizpůsobit se nám, většině, nebo mohou jít 
svou cestou. Dnes chtějí nosit hijab ( šátek ) ve škole, zítra 
ho budou muset nosit naše děti.

  Nedovolme jim islamizovat náš stát a Evropu! V jednotě 
je síla a oni jsou jednotní, buďme také!

Markéta Bělohoubková

ŘKJ D2 

O ČEŠTINĚ NEJEN PRO ČECHY

Klidně čtěte text pozpátku = PALINDROMY = slova 
nebo věty, které lze číst i pozpátku a mají stejný význam

Kobyla  má  malý  bok.
Jelenovi  pivo  nelej.
Ivo, to  seno  dones  Otovi.
Báře  jede  jeřáb.
Motýla  má  malý  Tom.
Kája má  maják.
Na  pět  šídel  hledí  Štěpán.
Olda  vidí  divadlo.
Maloval  hlavolam.
Na  jahody  do  hajan.

Alena Šafářová

učitelka



25

Občasník - 3/2014

„No konečně, že už dostali rozum. Po zavedení té líné výroby 
snad už zase stihnu ty svý čtyři kafe za směnu!“

PŘEČETLI JSME SI…

Orlický deník         26. 9.  2014
                                  3.10. 2014

Zbigniewovy /ne/smysly

František  chce  být  papežem  všech,  nejen  věřících
Deset  rad  papeže  Františka  pro  šťastný  život  aneb  
Novodobé  desatero

1. Žij a nech žít. / Z.C.: Každý by měl mít na paměti prin-
cip: pohni se směrem dopředu a jiné nech dělat totéž./

2. Rozdávej se druhým - buď otevřený a velkorysý.
3. Životem jdi klidně - buď laskavý a pokorný.
4. Zdravě trav svůj volný čas.
5. Neděle má být vašimi prázdninami  - svátkem.
6. Najdi novátorské způsoby na vytvoření důstojných 

pracovních míst pro mladé lidi. 
7. Respektuj přírodu a starej se o ni.
8. Přestaň být negativní. / Z.C.: Potřeba mluvit o druhých 

ve špatném naznačuje nízký stupeň sebeúcty. To zname-
ná, že místo toho, abych vyzvedl sebe, ponižuji druhé. 
Zbavit se rychle negativních myšlenek je přitom prospěš-
né zdraví./

9. Nesnaž se obracet jiné na svoji víru, respektuj jiná vy-
znání. / Z.C.: Můžeme jiné inspirovat svědectvími, tak-
že komunikací budeme růst všichni. Jednou z nejhorších 
věcí je však snaha druhých lidí o obracení na naši víru. 
Mluvím o cíleném přesvědčování a ne o osobním dialo-
gu, kde každý vystupuje s vlastní identitou. Církev roste 
díky své přitažlivosti, ne vábením jiných./

10. Aktivně usiluj o mír.

redakce Občasníku

RESPONSE

V naší firmě působí již asi dvanáct let sportovní klub Re-
sponse. Slovo vzniklo od slov Různé Sporty a mimo to zna-
mená anglicky Ohlas.  Je ovšem nutné si přiznat, že právě 
ten je, jak už to v dnešní přesycené společnosti bývá, malý. 
Nepočítám-li hokej, který za vydatné resuscitace z vnějšku 
nakoupenými hráči  jakž takž  funguje (umělý led je drahý 
a firma ho platí polovinu), tak na sebeobranu jsme chodili 
čtyři, posléze už jenom dva- můj syn a já,  na cyklistickém 
Suchém vrchu nás bylo,  co by na prstech jedné ruky spočí-
tal, a sjezdovka už několik let končí tak, že po čekání na lep-
ší sněhové podmínky nás nakonec rozežene vydatný déšť. 

The real athlets run, the other play games! říkají An-
gličané. A tak jsme – opět za vydatné pomoci atletů zven-
čí- před dvěma léty založili běžeckou sekci. Nejprve jsme 
za IB  běhali tři, posléze dva, pak jsem zůstal sám. Klub 
pořádá takzvané Poběhy (nemá  slovní základ od poběhlice 
– možná mnohé zklamu, ale nic v tomto smyslu slova se tam 
neděje) každou neděli , dále čtyřikrát do roka vítání ročního 
období, jarní a podzimní Cooperův test  v běhu na dvanáct 
minut na dráze a jarní a podzimní kilometr na pilinách. 
Vyvrcholením jsou ovšem, jak v atletice jinak, závody.

Přestože je moje tělesné opotřebení značné, stále se někam 
cpu a nepřenesl bych přes srdce se jich nezúčastnit. Chtěl 
bych k širší účasti povzbudit také vás. Vymyslel jsem i heslo, 
které – nevím, jak vám- mně připadá i motivující: Co uběhne 
Kvido, to uběhnu taky ,a navíc v pohodě!  Nic se neobávejte, 
spolehlivě to dokážete. Teď několik postřehů z průběhu zá-
vodů.

Sezonu otvírá memoriál Quido Štěpánka, mého strýčka. 
7,6 kilometrů ostrého přespolního běhu, součást mistrov-
ství republiky. Závod má téměř sedmdesátiletou tradici a 
jako takovému se mu vyhýbají moderní taky-běžci, kteří 
bez přípravy běhají – rychlochodí za pět hodin maraton. 
Účastní se ho skutečně jenom ti trénování, zkrátka pořádní 
atleti. Loni jsem se na startu ptal jednoho běžce, který se 
do sportovního nepřevlékal, proč neběží?! „Mám málo na-
běháno,“ odpověděl mi. „A kolik je to, málo?“ zajímalo mě. 
„Asi tak sto dvacet,“ odpověděl. „Za rok?“ nedalo mi to. 
„Za týden!“ odtušil. Šance na čestné umístění tak výrazně 
klesá. Pořadatelé mi účast asi před třemi léty vydatně ztížili 
tím, že věkové kategorii nejstarších mužů dali samostatný 
běh. Tím se moje úloha výrazně zkomplikovala, neboť mi 
odpadla možnost v  pohodě předběhnout několik osmde-
sátníků. Musím teď bojovat sám za sebe a mojí výhradní 
starostí je doběhnout předposlední. Trať má nejprve jedno 
krátké kolo a poté dvě dlouhá. Vyznačuje se velmi prudký-
mi stoupáními a podobně prudkými seběhy. Největší strach 
mívám paradoxně z prudkých klesání – vlivem operované 
páteře nedokážu střídat nohy tak rychle, jak seběh vyžaduje, 
a z kopce, nechci-li havarovat,  ztrácím. Volím vždy taktiku 
držet se na špici posledních pěti šesti  závodníků  a nenechat 
se v závěru, kde už jsem u konce s dechem, aspoň od jedno-
ho předběhnout. Loni se mi podařilo si takhle udržet něko-
likametrový odstup od zdatného čtyřicátníka, čehož jsem 
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si velmi cenil. Asi ho to tak otrávilo, že už se letos na startu 
neobjevil. Moc jsem ho postrádal, když jsem se v polovině 
posledního kola propadl a už za sebou nikoho neviděl. „Je 
to trapné a tohle je můj poslední ročník,“ říkal jsem si po 
zbytek závodu i po doběhnutí do cíle. Jaká však byla moje 
radost, když  až za několik minut po mně dorazil ještě jeden 
a výrazně mladší  závodník! Takže, poslední dubnovou ne-
děli, budeme-li živi a zdrávi, ZASE!

Druhý závodem sezony je horský běh Jablonné – Suchý 
vrch. 9,4 kilometrů trvalého stoupání, převýšení téměř šest 
set metrů. Dvě občerstvovací stanice po cestě, krásná příro-
da. Zde je situace výrazně lepší. Jednak startuje celý závod 
všech kategorií najednou a jednak se závodu účastní i takoví 
– řekl bych alternativní sportovci, kteří nejsou tak fanaticky 
vyběhaní . Ti správní atleti z memoriálu jim říkají s  nad-
hledem „dálkoplazi“. Za některého dálkoplaza bývá možné 
se pověsit a několik se vám jich podaří si udržet v bezpeč-
né vzdálenosti za sebou. Poslední místo zde nehrozí. Počasí 
začínajícího podzimu bývá už několik let po sobě výtečné. 
Loni jsem si tenhle běh vyloženě vychutnal  někde ve třech 
čtvrtinách  pelotonu a v závěru jsem ještě několik dálkopla-
zů předběhl. Letos to bylo horší –za celé léto  jsem naběhal 
pramálo a chtěl jsem dotrénovat  několika jízdami na kole z 
práce –domů do horního Jamného v sobotu před závodem. 
To byla samozřejmě chyba. Na start jsem přišel rozlámaný 
a  už  v Hradiskách jsem cítil, že je zle. Navíc se někteří 
alternativní dálkoplazi  na start nedostavili a závod se tak 
výrazně  zprofesionalizoval. Napadla mě jediná medicína, 
která mi v minulosti pomáhala. Pověsit se na zezadu přitaž-
livě vypadající závodnici, nechat se tím pohledem inspirovat 
k vyššímu výkonu, a tak se na ten Suchák nějak vyškrábat. 
No, pomohlo to částečně. V závěru mně už dvě závodnice, 
kterých jsem se celý závod držel, z dohledu zmizely. Zezadu 
mě doběhla třetí a hezky přemlouvala, abych přece přidal. 
Nakonec mi utekla také. Zkrátka, už to není, co to bývalo, 
a to nejenom po stránce běhání! Ale i tak za mnou ještě asi 
dvacet třicet dálkoplazů zůstalo.

Takže, nezapomeňte  do sezony 2015 svoji běžeckou man-
tru: 

Co uběhne Kvido, to uběhnu taky ,a navíc v pohodě!

Kvido Štěpánek

ředitel fi rmy

-------------------------------------------------------------------------------

FILOZOFIE

A UŽ JE ZASE ROK ZA NÁMI…

„To je hrozné, tak už bude zase rok za námi! Teda ten čas 
ale letí.“ Nezapomenutelné věty, které kolem sebe slýcháme 
v zimním období poměrně často.

O víkendu jsem se dala do uklízení půdy a našla jsem tam 
velkou zalepenou krabici. Nejdřív jsem se hrozně rozčílila, 
co je to zase za zbytečnosti, ale jako zvědavé ženské mi to 
nedalo a podívala jsem se dovnitř. A v tu chvíli jsem si taky 
pomyslela:„Teda, to to uteklo!“

V krabici byly obrázky, které kreslila moje dnes už dospělá 
dcera ještě ve školce, žákovská knížka z první a třetí třídy, 
její první vysvědčení z hudebky a spousta obrázků a různých 
přáníček,které jsem od ní doslala k narozeninám nebo je-
nom tak pro potěšení.

 V ten moment jako bych se vrátila v čase a vzpomínala 
na ty kouzelné chvíle, co jsme prožili, a jak ten čas opravdu 
letí…

Co vlastně znamená čas? Všechno a nic. Čas je jen slovo, 
nevidíme ho, nedá se uchopit, a přesto si pod tímto pojmem 
každý něco představí a každý toto slovo občas použije. O 
čase se říká, že je krátký a dlouhý, letní a zimní, že běží 
rychle nebo pomalu a že je relativní.

Přesto, že čas je konstantní, vnímání času je značně indi-
viduální v různých situacích. Každý to jistě zná ze své zku-
šenosti. Jen si vzpomeňte, jak rychle utíká čas, máme-li pět 
minut do odjezdu vlaku a my jsme ještě daleko od nádraží, 
nebo když jsme zavaleni prací, čas letí jako splašený a my se 
bojíme, že nic nestihneme.

A nebo naopak, jak se čas vleče, když přijdeme na zastáv-
ku o několik minut dřív nebo když  hlásí zpoždění našeho 
spoje.

Čas je skutečně jen slovo. Obyčejné slovo ze tří  písmen, 
které je pro život strašně důležité.  Čas je bohužel neúprosný 
a nikdy se nevrátí zpět. Jaké by to asi bylo, kdybychom  se 
mohli vracet v čase? Když uděláme něco špatně, čeho poté   
litujeme. Jednoduše bychom zmáčkli nějaké tlačítko a vrá-
tili se zpět.  Ale tak to bohužel není. Co jednou uděláme, 
čas už nikdy nevrátí, i kdybychom se snad stavěli na hlavu, 
a my to víme.

Proto bychom se měli snažit chovat a žít tak, abychom se 
nikdy v čase vracet nepotřebovali a nelitovali toho, co jsme 
učinili.

V poměru s časem, jak stará je tato planeta, tu budeme na-
prosto bezvýznamný čas, proto bych řekla, že je třeba si ho 
pořádně užít. A to hned, nenechávat nic na potom, protože 
potom už bude pozdě. Nic není nanečisto, žijeme jen jednou 
a ten správný čas se už nikdy nemusí opakovat.
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Čas je naše minulost, přítomnost i budoucnost, čas je náš 
život a každý ho máme jinak vyměřený. Žij tak, abys neli-
toval každého dne svého života, tedy i času. Pro někoho to 
mohou být otřepané fráze, pro jiného vodítko na spokojený 
život.

Také máte pocit, že čas plyne čím dál tím rychleji, že stej-
ný časový úsek, např. jeden rok, je v současnosti podstatně 
kratší, než když jsme byli menší?  Je to tak, a proto je na mís-
tě otázka: co se s tím dá dělat? Nebo jinak: lze s tím vůbec 
něco dělat? Já myslím, že lze, ale není to vůbec jednoduché. 

Zpomalení času je totiž možné jen při změně našeho ži-
votního stylu, při změně  naší mysli. Zvykli jsme si žít jaksi 
v předstihu. V práci myslíme na to, co budeme dělat o ví-
kendu, a v neděli už myslíme na to, co nás čeká druhý den 
na pracovišti. Při snídani  se už  ptáme po tom, co bude 
k  obědu. V  noci doháníme to, co jsme nestihli přes den, 
a ráno se nám nechce vstát, protože chybí noční spánek. 
V létě plánujeme zimní dovolenou a v zimě už přemýšlíme 
o letní rekreaci. 

Oproti našim předkům máme rychlá auta, mobilní tele-
fony, osobní počítače a spoustu dalších technických vymo-
žeností, které nám mají usnadnit život, ulehčit práci a získat 
tak drahocenný volný čas. Ale ono to nefunguje! Problém 
totiž není v technice, ale v nás. Stále chceme (někdy zcela 
nesmyslně) všeho víc -  jedno čeho: peněz, předmětů, zážit-
ků… a čas nám plyne relativně rychleji a  rychleji .

Prosím, zastavme se proto na chvíli a nechme čas volně 
plynout kolem nás.

Podívejme se kolem sebe a važme si okamžiků, kdy jsme 
spolu  v kruhu svých přátel a blízkých.

Zastavme se na chvíli a zamysleme se nad běžnými pro-
blémy. Na svátky a počátkem roku máme k sobě vždycky 
mnohem blíž.

Užívejme si tohoto času a snažme se, aby byl co nejdelší. 
Tyto chvíle štěstí a spokojenosti nám nikdo nedokáže vzít a 
nevyváží je ani penězi.

Bartošová Renáta

Finanční účtárna

BLBÁ NÁLADA

Tohle spojení slov poprvé oficiálně použil prezident Vác-
lav Havel v  památném projevu v  Rudolfinu v  roce 1997. 
Havel tenkrát svůj osten namířil proti Václavu Klausovi a 
jeho, jak také řekl, mafiánskému způsobu kapitalizmu. Ne, 

že bych se chtěl Klause zastávat, ale ani velký Václav Havel 
tehdy nepřekročil svůj stín. Pravdu vyjevili jen spisovatel 
Karel Ladislav a kreslíř Jaroslav Němeček v příběhu Rexík 
politikem, kam také zájemce o čistou pravdu o blbé náladě 
odkazuji. Havel asi ten příběh znal, ale protože nechtěl do-
padnout jako Rexík, o pravdě pomlčel a svedl vše na Klause.

Havlovo slovní spojení v  češtině rychle a ochotně zdo-
mácnělo, a kdo nemá dnes blbou náladu, jako by ani ne-
byl. Koalice využívá vypuštěného džina blbé nálady proti 
opozici, opozice proti koalici, odbory proti pravici, pravice 
proti Zemanovi. Občas se někde zvedne slabý hlas volající-
ho na poušti - Lidi, neblbněte, máte se moc dobře! - ale nic na-
plat. Mohl bych teď snášet argumenty nárůstu blahobytu, 
prodloužení délky života, svobody slova, pohybu, názoru, 
přesvědčení,  možností cestovat, obrovského zdokonalení 
a zlidštění  zdravotní péče, zkrátka, zlepšení,  kam se jen 
podíváte, ale asi by mi to nebylo nic platné. Rochňáme a 
s potěšením a radostným pochrochtáváním  se válíme v blbé 
náladě jak divoká prasata v lesní mokřině.

Někteří neortodoxní vědci hovoří o životě v dimenzích 
vyšších, než je náš 3D vesmír. Vyšší rozměry skoro určitě 
existují, nepanuje jenom vědecká shoda, kolik jich je. Je-li 
prostor, tak proč by v něm neexistovaly bytosti, mnohdy i 
rozumné?! Některé z  nich vznikají naší myšlenkovou čin-
ností a jejich snahou je zajistit si už dále svůj samostatný 
život, bez vazby na jejich tvůrce. Tak se vysvětluje třeba zá-
vislost kuřáků. Každý kuřák uzná logické argumenty proti 
kouření. Velmi málokterý se ale na jejich základě dokáže 
kouření vzdát. Má ho totiž ve své moci takzvaná larva, by-
tost z vyšších dimenzí, kterou živí kuřácká vášeň. Podobně 
je to i s  blbou náladou. Žije si svým samostatným životem 
a jako výživu potřebuje jediné – naše nadávání, naštvanost, 
zapšklost, hloupé kecání, otrávenost. Potud diagnóza. Tera-
pie? Velmi obtížná. Larvy se zbaví jen ten, kdo skutečně by-
tostně chce a také tak činí. Cesta do pekla je totiž dlážděná 
dobrými předsevzetími – kterým chybí skutky.

Tak tedy: Hledat krásu v rodině, práci, v koníčcích, v přá-
telství, ve službě vlasti, v konání dobrých skutků. Nikdy ne-
propadat nečinnosti a lenosti. Nenadávat. Radovat se z ma-
ličkostí. Pomáhat potřebným. I tu platí, co denně říkám: 
Nic nemusíte vymýšlet, všechno už bylo řečeno před námi. 
Takže i tuhle medicínu kdosi před dvěma tisící let stručně 
pojmenoval: 

Hledejte království Boží a ostatek vám bude přidán!

Kvido Štěpánek

ředitel fi rmy
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„Vladimíre Vladimíroviči, soudruhu Čangu, nedívejte se tam 
dolů! To je jenom hrstka bláznů, kteří vzali  ty řečičky o 

svobodě a cti vážně! Ale většina národa jde za tlačenkou a 
za mnou!“

ŽIVOTNÍ POSTOJ

Na začátku listopadu jsem dostala možnost zúčastnit se 
semináře Prevence proti stresu organizovaného naší firmou. 
Byla to pro mne příležitost zamyslet se v klidu po dlouhé 
době nad svým profesionálním i osobním životem. Důležité 
pro mě bylo připomenout si již dříve nabyté poznatky o říze-
ní své vlastní práce a hlavně o řízení svého vlastního života. 
Lektorem mi byly nabídnuty nové inspirace a myšlenky, nad 
kterými mě nenapadlo se dříve zamýšlet nebo na které jsem 
již dávno zapomněla.

Rozhodni se, zda budeš součástí problému nebo součástí 
řešení! Pokud dostanu úkol, myslím na to, jak ho splnit. 
Potřebuji k  tomu nové informace, rady i spolupracovníky. 
Naučila jsem se, že mnohem víc energie jsou schopni lidé 
vynaložit na vytvoření výmluv, proč daný úkol splnit ne-
lze, případně výmluv, proč právě oni nemůžou být řešiteli 
daného problému. Věřte mi, že i já mám za sebou vlast-
ní zkušenosti, kdy jsem si ověřila, že jsem daný úkol měla 
splnit hned a ušetřit si tak 2 hodiny přemýšlení, jak se mu 
vyhnout.

Směřuj vždy dopředu, zpět ani krok! Je spousta životních 
situací, které s námi zatočí, zatřesou, a v tu chvíli není vidět 
cesta, jak dál pokračovat. Stačí se však otočit směrem vpřed. 
Je to vědomé rozhodnutí! Ještě možná nevím, jak půjdu dál, 
ale vím, že vykročím!

Nelži si do kapsy! Pokud nejsem v pohodě a nezvládám 
životní situaci či pracovní úkol, není dobré „držet zuby a 
krok“ a pak se zhroutit. O svém problému musím mluvit, 
vyžádat si informace, případně spolupráci, kolem mě existu-
jí lidé, kteří mi dokáží pomoci.

Lidé a problémy, které tě vytáčí, tě posunují dál! Až zpětně 
dokáže člověk uznat, co všechno se naučil, když si musel 
poradit v obtížných situacích. Pokrok totiž závisí právě na 
tom nepohodlí a mírném stresu. Pokud bychom žili v maxi-
málním pohodlí, nic nového bychom nevymysleli.

Pokud jsi rozčilený nebo na dně, třikrát se nadechni! Jsou 

samozřejmě momenty, kdy mám pocit, že se budu z dané 
situace vydýchávat celé odpoledne. Následná skutečnost je 
však vždy jiná. To, co je důležité se naučit, je vytvořit si nad-
hled! Okolnostmi situace jsem zahnána do jakési pomyslné 
„krabice“, která existuje jen v mé hlavě, a nevidím skrz ven. 
Poslední, co se mi chce, je z této krabice vylézt, poohlédnout 
se po řešení a za své rozhodnutí převzít odpovědnost.  Brát 
problém jako výzvu, ponořit se do řešení úkolu s ochotou je 
nutné, jinak se k cíli dojít nedá! 

Stýkej se s lidmi, kteří smýšlí stejně! Energii často ubírají 
tzv. energetičtí upíři. Lidé, kteří si negativní náladu pečlivě 
udržují celý den, dokáží otrávit spolehlivě atmosféru až na 
několik metrů kolem sebe.

Efektivně odpočívej, nebuď věčným sledovatelem cizích 
životů, žij ten svůj! Nebuď suchar!

Můj život není náhoda, ani ho neřídí předem daný osud. 
Svět kolem nás se nezmění! Změnit se k lepšímu musíš ty! 
V životě musím plavat, ne se nechat unášet proudem! Každý 
svého štěstí strůjcem!

Nové poznatky, má výchova, rodina, přátelé i spolupra-
covníci ovlivňují můj životní postoj. Můžete v  tom vidět 
vzdělání krizového manažera na Policejní akademii, avšak 
jedná se hlavně o lidské zkušenosti, které nabýváme všichni 
každý den. Pokud se zamyslíme alespoň nad jednou myš-
lenkou denně, zkusíme věc udělat „jinak-nově“ a neztratíme 
směr, můžeme být se sebou spokojeni!

Kateřina Štěpánová

Štáb Lisovny

JAK VÁM NEMOHU POMOCI?

 Nechá se to zřetelně vyčíst již na dálku z pohledů někte-
rých lidí, když za nimi přicházíme s nějakou žádostí, pros-
bou  nebo i úkolem…

 Ano, svět je skutečně protkán těmi, kteří nechtějí spolu-
pracovat na společném díle nebo prostě nemají zájem udělat 
cokoliv navíc. Přitom skutečnost je taková, že to není něco 
navíc, ale je to mnohdy záležitost jejich oboru, kvalifikace  
nebo umění. Tzn., že to jednoznačně spadá do jejich kompe-
tence, říkejme tomu do nepsaných povinností.

Člověk by si měl uvědomit, že je to určitá čest, když se po 
něm něco chce, a to, že právě po něm, je přeci míra odpo-
vědnosti, svěření mu té či oné problematiky. Vždyť navíc 
se ve většině případů jedná o jednoduché věci, které se ve 
skutečnosti vyřeší za pár vteřin nebo minut.
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Zavzpomínejme každý ve své paměti, na kolik takových 
kolegů a úředníků narazíte. Je jich skutečně více, než je 
zdrávo. Nejhorší jsou ti, kteří jsou schopni dlouhé minuty 
vyprávět, proč to nejde, jak oni jsou nejvíce vytíženi, jak vů-
bec nestíhají svoji práci, protože je toho na ně nejvíce nava-
leno. Pravda je ale jinde.Takový člověk většinu pracovního 
času stráví právě těmi kecy o tom, že na nic nemá čas.

Když ovšem půjdeme ještě dál, zjistíme, že se nejedná o 
lajdáky  nebo lenochy, protože když dělají doma na svém, 
tak rozhodně s veškerou precizností a poctivostí. Mnohdy to 
jsou  perfekcionisté, kteří umí věc pro sebe vypiplat k doko-
nalosti. Z toho plyne, že je to jen obrovská a sprostá neocho-
ta přiložit ruku k dílu, neochota poradit, posunout dopředu 
věc, která není v  jejich vlastnictví, řekl bych až sobeckost 
vůči okolí. Jedním slovem nezájem.

Přitom každý, kdo něco dělá, musí mít krásný pocit, že za 
ním něco zůstane. Proč by se měl člověk radovat z toho, že 
má někde v sobě zlatou klícku, kterou nikomu neotevře? To 
tedy musí být povaha, to vám povím!

Naopak, každý by měl umět to své KNOW HOW vyu-
žívat naplno a rozvíjet ho, jinak mu zakrní a umře. Proto 
mu bylo dáno a proto si ho vytvořil. Vždyť slova známé pís-
ničky Jana Wericha „...ten umí to a ten zas tohle a všich-
ni dohromady udělají moc“ to jasně potvrzují. Zde se ještě 
nabízí stará pravda, že řetěz je pevný tak, jak jeho nejslabší 
článek. Na jedné straně nebuďte tedy tím, kdo oslabuje tým, 
a na straně druhé zbavme se těch slabých článků, než nám 
praskne řetěz.

Tady je na místě říci, že je mezi námi spousta příkladných 
spolupracovníků, kteří tvoří ten základ a jdou příkladem.

 Největší radost je přeci právě z toho, že umíme řešit pro-
blémy, ať už jsou kohokoliv, že umíme pomoci, máme mož-
nost tvořit, měnit věci kolem nás a pracovat na společném 
díle. 

Kdo to tak nevidí, ať jde z kola ven!

Milan Žemlička

vedoucí D5

JAKO V NEBI, TAK I NA ZEMI II - TRO-
CHU JINAK

Jako bývalý zaměstnanec (používám záměrně toto neli-
chotivé pojmenování, ale jako spolupracovník bych se neo-
značil) si občas přečtu váš podnikový časopis.

V úvodu svého článku Jako v Nebi, tak i na Zemi  II pan 
Štěpánek lituje, že na jeho první článek se stejným názvem, 
ale bez římské dvojky (který jsem nečetl a ani jsem ho ve 
jmenovaném Občasníku léto 2012 nenašel) nikdo nereago-
val a nerozvinula se žádná diskuse. Abych mu udělal radost, 
ale nejen proto, rozhodl jsem se reagovat nyní několika ne-
souvislými poznámkami.

Nevím, jaký pokrok by měla teologie, mám nyní na mysli 
křesťanskou teologii, vlastně udělat. Základem, ze kterého 

vychází křesťanská víra, je svědectví Bible. To je jednou pro-
vždy dané a jakékoliv odchylky od něj jsou většinou cestou 
do záhuby. Co je naopak přínosné, je zkoumání dobové-
ho pozadí biblických textů, vždyť Bible byla psána pro nás 
v naprosto odlišné době i kultuře. Další oblastí zkoumání 
jsou jazyky, kterými je původně Bible napsaná – hebrejština 
a řečtina. Oba prošly vývojem, a tak, jak je Bible napsaná, 
už dnes nikdo nemluví.

Nikdy nevysvětlený paradox křesťanských církví  - ďábel, 
zlo (pokud nestojí na začátku věty, nikdy bych nepsal velké 
počáteční písmeno, nejsou to vlastní jména), Jidáš. Nikdy 
nevysvětlený paradox křesťanských církví je spíš to, že stá-
le existují, dokonce v některých částech světa vzkvétají na-
vzdory tomu, že se svému poslání více či méně zpronevěřují. 

Nevím, jak moc křesťanství odsuzuje Jidáše jako podlého 
zrádce. Pohybuji se v křesťanských kruzích nějakých pade-
sát let, ale nikdy jsem se s tím nesetkal. A už vůbec ne jako 
třináctý apoštol, když apoštolů bylo jenom dvanáct. Ano, 
Jidáš Ježíše zradil, prozradil těm, kteří usilovali Ježíše zabít, 
místo, kde bude sám a bude možno jej zatknout, aniž by 
ho jiní lidé bránili. Ale Jidášovu úlohu bych nepřeceňoval. 
Ani není jasný důvod, proč to udělal, je docela možné, že 
to udělal pro peníze: „Co mi dáte? Já vám ho zradím,“ říká 
velekněžím (Matouš 26, 15). Tomu by nasvědčovalo i to, že 
byl zloděj. Měl na starosti společnou pokladnici a bral si z ní 
pro sebe (Jan 12, 6). Ale myslet si, že nebýt Jidáše, tak by 
Ježíš nesplnil svou misi, je zavádějící a scestné. 

Ježíš nepřišel na zem proto, aby byl ukřižován: Na mého 
syna budou mít přece ohled, řekl si vinař v jednom z Ježíšo-
vých podobenství (Matouš 21, 33-46).  A už vůbec Ježíš ne-
přišel proto, aby založil nové náboženství, křesťanství. Dů-
vod Ježíšova příchodu byl přivést Židy zpět k Bohu: „Jsem 
poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského,“ (Matouš 
15, 24) a přinést jim zvěst o přicházejícím království Božím: 
„ Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské,“ (Ma-
touš 4, 17) a že toto království přichází právě v Ježíši. Během 
Ježíšova působení se k němu přidalo mnoho lidí, kteří uvě-
řili, že on je od Boha poslaný zachránce, Boží Syn. A uvě-
řili tomu ještě před tím, než byl Ježíš ukřižován a vzkříšen. 
Apoštol Petr říká: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého,“ (Matouš 
16, 16). Byli ale také ti, a to převážně z řad židovských před-
stavitelů, kteří Ježíše nepřijali a spatřovali v  jeho působení 
pro sebe ohrožení. A to takové, že se rozhodli nechat Ježíše 
zabít. Ježíš věděl, že mu jde o život. Pokusů o jeho zabití bylo 
několik. Ten první, když byl ještě mimino (Matouš 2, 13), 
a pak ještě několik (Lukáš 4, 29; Jan 10, 31-39). Také Jan 
Křtitel, Ježíšův předchůdce, byl popraven. Ježíš byl nako-
nec ukřižován před židovskými velikonočními svátky, což 
má hlubokou symboliku a význam. Sám ale doufal, že ho 
to mine, bál se toho a ještě chvíli před svým zatčením se 
modlil, aby toho byl ušetřen (Matouš 26, 36-46; Marek 14, 
32-42; Lukáš 22, 39-46).

Rozehnání davu volajícího po tom, aby byl Ježíš ukřižo-
ván, by ho těžko zachránilo, protože to ve skutečnosti nebyl 
dav, ale židovští představitelé, kdo žádal Piláta, aby dal Je-
žíše ukřižovat. 

Odpověď na otázku, jak by Kristus dokončil svoji pozem-
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skou misi, nebylo-li by Jidášovy zrady a ukřižování, podle 
mě zní: Byl by zrazen a ukřižován. Když ne od Jidáše, tak 
od někoho jiného, když ne od židovských představitelů, tak 
od někoho jiného, když ne od Piláta, tak od někoho jiného. 

Úvahy o tom, co by bylo, kdyby nebyl Ježíš ukřižován a 
vzkříšen a zda by jeho učení zapadlo, nemají naprosto žádný 
smysl, vždy to budou pouhé spekulace, co by, kdyby. Evan-
gelia zvěstují Ježíšovo božství od samého začátku a jeho 
vzkříšení ho jen potvrzuje. Ale, jak už jsem uvedl, mnoho 
lidí uvěřilo, že je Ježíš Boží Syn  ještě za jeho pozemského 
života.

Pokud bychom se přenesli do Jeruzaléma roku 33 n. l., tak 
by pravděpodobně bylo už tři roky po všem.

Křesťanství nevyznává dualistický princip dobro – zlo. 
Biblický satan nemá božský původ, je pouhým stvořením 
(had v ráji: Genesis 3, 1). Jeho působení je dočasně omeze-
né, v Božím království pro něj už nebude místo. Jak došlo 
k tomu, že se stal Božím nepřítelem, Bible neřeší. Je to sa-
mozřejmě otázka, která stále visí ve vzduchu: kde se vzalo 
zlo, když Bůh vše stvořil dobré? Ale než vynakládat úsilí na 
spekulace nad ní, je lépe přemýšlet, jak tomu zlu nechat co 
nejméně místa. Proto mi připadá myšlenka vyjádřená v sa-
motné pohádce nekřesťanská, zavádějící a nebezpečná.

Pohádka se sice jmenuje Jako v nebi, tak i na zemi, ale od-
díl na zemi v ní postrádám. Proto bych si ho dovolil doplnit:

Toho dne se MPKM vracel ze své pravidelné ranní ob-
chůzky neobvykle brzo. Většinou mu zabrala dvě hodiny, 
někdy i více, ale dnes se vracel o dobrou čtvrthodinu dřív. 
Osazenstvo kanceláře ho vidělo, jak kráčí po dvoře, ale jako 
by to nebyl on. Obvykle kráčel rychlým krokem, nahlédl do 
každého koutu, jestli tam není nepořádek, občas zpucoval 
nějakého pracovníka, který v  tu chvíli neměl na dvoře co 
dělat. Tentokrát šel pomalu, jako by nad něčím přemýšlel, 
a ničeho a nikoho si nevšímal. Je pravda, že na dvoře nebyl 
nikdo, kdo by mohl vzbudit jeho pozornost, ale i tak bylo 
vidět, že něco není v pořádku. 

A stejné to bylo, když MPKM vstoupil do kanceláře. Jindy 
přišel s veselým úsměvem nebo se naopak mračil, to podle 
toho, jak dopadla jeho obchůzka, vždy ale byl plný ener-
gie a s jiskrou v oku. Teď prošel s nepřítomným pohledem, 
bez jediného slova. „Co mu je?“ zeptala se BSP, sotva za šé-
fem zapadly dveře jeho kanceláře. „Nevím,“ zavrtěl hlavou 
SNK, její přímý nadřízený, „třeba mu není dobře.“  „Že by 
MPKMovi nebylo dobře, si neumím vůbec představit. To se 
spíš začne točit zeměkoule na druhou stranu,“ odporovala 
BSP.

Během dne se situace trochu zlepšila. Když řešili otázku, 
jestli u dětského kočárku udělat poháněnou přední nebo 
zadní nápravu nebo obě, tak už to byl zase on. Ale jen do té 
doby, než se vracel ze své odpolední obchůzky, protože jeho 
návrat proběhl jako ráno. A tentokrát už ze své kanceláře až 
do odchodu SNK a ostatních vůbec nevyšel.

S obavami šel druhý den SNK do práce. A jeho neblahé 
tušení se bohužel ukázalo jako správné. Situace z předešlé-
ho dne se opakovala s jediným rozdílem, že tentokrát přišel 
MPKM už o půl hodiny dřív z ranní obchůzky a o hodinu 
z odpolední. Tak to postupovalo celý týden. A v pátek při-

šel ráno už za čtvrt hodiny a odpoledne nikam nešel. Jinak 
byl pořád zavřený ve své kanceláři a o to, co se děje, ztratil 
zájem.

Co se mu stalo, uvažoval SNK a přemýšlel nad tím, co 
mohlo způsobit takovou změnu. Vždyť podnik šlape jako 
nikdy předtím. Sám si prošel všechna pracoviště, ale nenašel 
nic, co mohlo způsobit takovou změnu v MPKMově cho-
vání. Ale jestli se bude takhle chovat i nadále, tak možná 
podnik šlapat přestane. Vždyť on je duší všeho, co se tu děje. 
Naštěstí se před týdnem zbavili posledních tří nespolehli-
vých pracovníků a nyní už tu pracují jen samí spolehliví. 
Však to taky dalo práci. Deset let se tomu věnovali. Sehnat 
tolik spolehlivých nebyla žádná legrace. A když už se to ko-
nečně podařilo a všichni se těšili, jak i tu energii, kterou 
ztratili věčným handrkováním s  nespolehlivými, budou 
moci věnovat práci, tak se stane tohle. Co se sám MPKM 
s těmi nespolehlivými natrápil. Jak ho to vždycky rozpálilo, 
vzpomínal SNK, ale v tu chvíli se zarazil. Že by tohle byla 
příčina stavu, ve kterém se teď MPKM nachází? To není 
možné. Ale něco na tom možná bude. Vždyť i SNK na sobě 
pozoroval, že se teď v podniku necítí úplně dobře a že ho 
to více táhne domů. Dřív mu životní energii dodával pobyt 
v práci, však tu také strávil hodně času a doma se moc neu-
kazoval, ale teď se domů vysloveně těšil. Ale nechápal proč. 
Vždyť situace u nich doma nijak příjemná nebyla. Žena je 
zlostná, pravděpodobně mu je nevěrná, jeden syn gambler, 
druhý na pervitinu, dcera má tři děti, každé s jiným. A pro-
tože ji ten poslední už třikrát zmlátil, tak od něj i s dětmi 
před týdnem utekla a bydlí u nich ve 3+kk. Přesto SNK 
cítil, jak ho pobyt doma nabíjí a dodává mu životní elán.

SNKovi se z  toho objevu až zatočila hlava. Vždycky si 
myslel, že mu chuť do života dává dobře udělaná práce, vy-
řešený problém, spolupráce na nějakém projektu, ale teď 
si uvědomil, že to, co ho v  práci pohánělo, byly neustálé 
problémy s nespolehlivými, nikdy nekončící dohady kvůli 
nepořádku a špatně odvedené práci. A stejně na tom zřejmě 
bude i MPKM. Jenže on má milou a věrnou ženu a poslušné 
děti a tak nemá energii z čeho čerpat.

Další týden se situace v práci ustálila. MPKM ráno prošel, 
spíše jen ze zvyku, během čtvrt hodiny všechna pracoviště a 
pak už se neukázal. Díky spolehlivým podnik fungoval bez 
problémů a MPKMův nezájem se zatím nijak neprojevil. 
Ale byla to jen otázka času. SNK to věděl, a tak se rozhodl, 
že musí jednat. Experiment, ke kterému se rozhodl, vychá-
zel z jeho úvah a byl jednoduchý: Přijmou několik nespoleh-
livých a umístí je tak, aby se s nimi MPKM během své ranní 
obchůzky setkal. Snad to zabere.

Jednoduchý experiment se ale ukázal jako velmi složitý. 
SNK chtěl na každé pracoviště alespoň tři nespolehlivé, aby 
byli trochu vidět mezi ostatními. A pracovišť bylo pět. Se-
hnat patnáct nespolehlivých se mu přes všechnu snahu stále 
nedařilo. Strávil tím celý měsíc. Teprve pracovní smlouva, 
ve které bylo napsáno, že skutečně nebudou muset pracovat, 
a plat sjednaný na dvojnásobek průměrného nalákaly po-
třebný počet a SNK mohl svůj experiment zahájit. 

Toho dne se SNK probouzel s obavami. Největší strach 
měl z toho, zda vůbec přijatí nespolehliví přijdou do práce. 
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Sám do ní přišel o půl hodiny dříve a nervózně postával ve 
vrátnici. Zaradoval se, když přišel první, a oddechl si, když 
jich nakonec přišlo třináct. Považoval to za veliký úspěch 
a příslib úspěšnosti svého záměru. Teď už nezbývalo, než 
čekat. SNK se marně nutil ke klidu a na práci nebylo ani 
pomyšlení. Klidně by mohl dělat čtrnáctého nespolehlivého. 
Ve chvíli, kdy MPKM vyrazil na ranní obchůzku, SNKovi 
se rozbušilo srdce. Teď se ukáže, zda uvažoval správně. Když 
se MPKM neobjevil ani za půl hodiny, začalo to vypadat 
nadějně. Po hodině už SNK docela věřil v úspěch. A když se 
po třech hodinách MPKM ukázal na dvoře, SNK viděl, že 
uspěl. MPKM kráčel energickým krokem, prošmejdil kde 
co, vynadal dvěma pracovníkům, ačkoliv konali svou prá-
ci tak, jak měli, a nakonec jako uragán vlétl do kanceláře. 
SNK se zaradoval, když viděl, že se mračí, jako kdyby potkal 
deset čertů. Ale vždyť on jich vlastně potkal třináct, napadlo 
ho. Důležité bylo, že toho podstatného dosáhl: MPKM byl 
zase plný energie a s jiskrou v oku.

Oldřich Běťák

Letohrad

PS: Citáty uvedené v závorkách jsou podle Ekumenického pře-
kladu Bible. Uvádím zde jen jednotlivé verše týkající se toho, 
o čem píšu, ale doporučuji přečíst si je v širších souvislostech.

OSOBNÍ VIZE – SMYSL ŽIVOTA

Dnešní doba je velice pohodlná, proto většina z nás ztrácí 
svou osobní vizi…jinými slovy naplnění  svého života… 
Před sto lety lidé neměli téměř  nic a  také neexistují zázna-
my o tom, že by v té době trpěl někdo depresí či úzkostí.
 Představte si, že bychom dnes neměli vodu… Zvykli jsme 
si pootočit kohoutkem a máme  jak teplou , tak  studenou 
vodu. Když je nám zima, tak si přitopíme zmačknutím tla-
čítka, a naopak, když je nám teplo, není problém zapnout si 
klimatizaci. Když máme hlad, zajdeme do obchodu a kou-
píme si tam cokoliv, na co máme právě chuť… Dnes  máme  
neskutečné množství nejrůznějších možností, což  způsobu-
je rozhodovací paralýzu, hlavně lítost – jaké by to bylo, kdy-
bych se rozhodla jinak. Zkrátka, člověk má dnes všechno 
–  i přesto je podle výzkumů daleko  více nespokojený  než 
v  době, kdy neměl takřka nic.
Od prvopočátku lidstva bylo  minimum možností, ale kaž-
dý měl osobní vizi (životní cíl) -  ať už to bylo sehnat potra-
vu, vodu, zajistit teplo či ochránit sebe a svou rodinu… Jed-
noduše řečeno, člověk neměl čas přemýšlet o hloupostech, 
zda se má dobře a zda náhodou soused se nemá líp … Když 
se chodilo na lov,  lidé se drželi  ve skupinách a museli si 
navzájem věřit, aby se lov vydařil a nikomu se nic nestalo.
Dnešním problémem  je morální krize hodnot. Lék  na to  je 
jednoduchý -  nesrovnávat se s okolím.
Pohodlí dnešní doby  způsobuje , že člověk pořád odkládá 
všechno na později anebo to neudělá vůbec… Každý z nás 
by si měl uvědomit hodnotu času. Zatímco ztrácíme svůj 

čas váháním a odkládáním, život utíká. Když se dělal prů-
zkum u lidí na smrtelném lůžku,  nikdo z  nich nelitoval 
toho, co udělal. Spíše připomínali  to, co neudělali.
Díky nové technologii si člověk v něčem ušetřil čas, ale zá-
roveň, bohužel, vymyslel i něco, co dnes neskutečně lidi o 
čas okrádá… 
Měli bychom si  všichni  uvědomit, že  emoce jsou silně na-
kažlivé. Pokud   je člověk  nespokojený kvůli  tomu, že má 
dnes pohodlný život, tak to bude také přenášet na ostatní. 
Funguje to samozřejmě i obráceně.  Pokud je člověk spoko-
jený  se svým životem, tak má i větší výkony. 
 Na závěr bych chtěla  popřát všem spolupracovníkům naší 
firmy do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti  
vám i vašim rodinám a bohatého Ježíška.
  
Ganna Keyzerová

vedoucí Montáže

PERLY ROZUMU

Úspěch nepřichází sám od sebe. Může přijít ale nečekaně, 
zpravidla po dlouhé cestě plné píle, dřiny, potu a sebekázně.

Georg Bidenko

Kázeň je život, nekázeň smrt.
Sebekázni se neučí z knih. Učí se životem a může se jí naučit 
každý. Nejde zde o prostou, pasívní ukázněnost školskou, 
ale o produktivní sebekázeň vnitřní.
Sebeovládání je jiným výrazem pro sebekázeň. Umět si 
odříci dalším. Požitky, emoce, chtíče a vášně jsou kořením 
života – dobrými sluhy, ale špatnými pány. Zůstat pánem 
a vládcem svých emocí a chtíčů je sebekázeň. Být jejich slu-
hou je znehodnocuje, otupuje a zevšedňuje.
Neztrácejte hlavu – a když –  tak jen na chvíli!

Tomáš Baťa

redakce Občasníku
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POVINNOST – PRVNÍ CTNOST

Od:  KratoJaro@seznam.cz
Odesláno: 9. října 2014 14:26
Komu:  Kvido Štěpánek
Předmět: Pozdrav
Přílohy:  Příhoda Petr.odt

Milý příteli, uteklo již dosti vody od našeho posledního 
setkání na večeři v Srdíčku. Moc rád na to vzpomínám. 
Bylo to velmi příjemné a osvěžující. Proč jsem si nyní vzpo-
mněl? Před několika dny jsem četl zprávu, že v 75 letech 
zemřel člověk, kterého (ač jsme se neznali) jsem měl rád. Byl 
to Petr Příhoda, psychiatr, vyučující etiky, skvělý komen-
tátor a nevím co ještě. Jeho články byly vždycky poučné a 
inspirující. Tak si člověk tedy může připomínat i svoji lid-
skou konečnost, která každého z nás jednou čeká. Co bude 
dále psáno, mi připomnělo analogii o Vašem dědečkovi, o 
kterém jste psal, jak až do vlastně vysokého věku a své smrti 
stále pracoval, i když už nemusel. Petr Příhoda měl poučné 
podobenství o knězi, kterému postupně vymřela celá far-
nost, ale on přesto každou neděli v kostele kázal a sloužil 
mši v prázdném kostele, protože chtěl splnit svou povinnost. 
Je to z jeho rozhlasového vyprávění a věřím, že Vás to zau-
jme. Moc zdravím a těším se na znovu viděnou.

Jaromír Kratochvíl

Před časem jsem vyslechl příběh jistého stařičkého kněze 
z jedné farnosti na jih od Prahy. Každou neděli sloužil mši 
v zanedbaném kostele úplně sám. Kluci, kteří mu kdysi mi-
nistrovali, mezitím dospěli, o službu ztratili zájem a noví 
nepřišli. Staré ženy, které jediné chodívaly na mši, postupně 
zemřely. Zůstal sám, téměř devadesátiletý. Bylo mu z toho 
smutno, ale neklesal na duchu, protože věděl, že i v tom osa-
mění se setkává s Bohem. A tak pokračoval, vytrvale, možná 
i sveřepě. Sám voják v poli. Ale věděl, že není sám. 

Může být tento příběh někomu k užitku? Mně určitě 
ano, protože si jednou za čas na starého kněze s respektem a 
obdivem vzpomenu. A ta vzpomínka mě pokaždé vzpruží. 
Když se člověk (dodávám: člověk psychicky normální) takto 
rozhodne, když zatne zuby a vytrvá věrně při poznané prav-
dě nebo přijaté víře a mlčky přijímá důsledky, je to heroické 
řešení, které prostě imponuje. 

Heroické řešení! Mívám příležitost vysvětlit svým studen-
tům, o co jde. Když se například u těhotné ženy zjistí zhoub-
ný nádor, jeho léčba jí může zachránit život. Ovšem za cenu 
těhotenství. Výjimečně se stává, že žena řekne: „Ano, budu 
se léčit, ale napřed porodím.“ Přitom ví, že pak už může být 
pozdě. Zvolila heroické řešení. K jeho podstatě patří, že je 
nemůžeme doporučovat, tím méně vyžadovat. Můžeme se 
pro ně rozhodnout, ale každý sám za sebe. 

Jsou situace, kdy má člověk na vybranou: buď heroické ře-
šení, anebo fiasko. Třetí možnost není. Když třeba někoho 
vyslýchali estébáci a nutili ho k spolupráci – a něco na něho 
měli (čím ho mohli vydírat) – a on přesto odmítl, zvolil he-

roické řešení. 

Po padesátce, možná už po čtyřicítce, začínáme bilanco-
vat. Pokud nás neotupila pragmatická rutina a ještě dříve, 
než nás zaskočí demence, bychom měli zvážit, jak se ctí uza-
vřít svůj životní příběh. Chceme-li předejít smutku ze zpac-
kaného života (což je mimochodem dosti častý případ), měli 
bychom zvážit, o co vlastně má v životě jít. A pokud jsme se 
pošetile věnovali něčemu pomíjivému, jít včas od toho. 

Petr Příhoda.

Přemýšlím o imponujícím příběhu vojáka na ztracené 
vartě a nacházím v něm ještě mnohé další moudrosti. Staří 
Římané měli příhodné přísloví: Memento mori!, česky Pa-
matuj na smrt!, na které dnes naprostá většina pranic nedá. 
Jen tak si lze vysvětlit sobeckost, korupci, aroganci, roz-
mařilost,pohodlnost,lhostejnost, rozcapenost či lajdáckost, 
které vládnou dnešnímu světu. Kdybychom si uvědomovali 
jistotu své smrti, zcela jistě by to zklidnilo naše vášně, obavy, 
sebestřednost, touhy po požitcích, slávě či penězích. Proč by 
se elegán zlobil, že mu oblek nepadne tak, jak by si předsta-
voval, když by si současně uvědomoval, že se jednou stejně 
bude muset všech svých obleků vzdát a položí ho do rakve?! 
Většina lidí jistotu smrti ignoruje, nechtějí o ní slyšet a  žijí 
nevázaně. Pak je tu malá část daleko silnějších lidí, smrt 
si uvědomujících a podle toho i jednajících, ale – současně 
vědoucích a obávajících se toho, co s ní bývá spojené. Slovy 
básníka Jiřího Wolkera : Smrt není  strašná, strašné je umí-
rání. Moderní lékařská věda nám v  tom příliš nepomáhá. 
Spíše naopak. Stačí zajít na internu kterékoli nemocnice, do 
LDN či domova důchodců. Předtím se rozklepou kolena i 
hrdinovi. Ale přece – pak je tu ještě jedna malá, velmi malá 
skupinka těch nejstatečnějších. Možná už jsou hadičky, kys-
líkové masky a plíny pro ně také připravené, ale oni toho nic 
nedbají a plní svoji povinnost. Devadesátiletý farář se šourá 
sloužit mši lidem, kteří vůbec nepřijdou. Můj jednadevade-
sátiletý dědeček prodává každý den haléřové knoflíky a jeh-
ly. Může takové lidi porazit smrt? Nemůže. Může takového 
člověka vystrašit umírání? Hadičky, plíny? Nikdy. Takový 
muž je vítězem nejen nad smrtí, ale i nad umíráním!

Kvido Štěpánek

ředitel fi rmy

S  NOVÝM  ROKEM…   
SEBEKÁZEŇ - CESTA K ÚSPĚCHU

Často nás napadne:
- Čím to, že někteří lidé dosáhnou úspěchu a jiní ne?
- Proč jsou někteří lidé v práci úspěšnější než jiní?
- Jak to, že lidé s nejlepšími předpoklady selžou a jiní vybu-

dují svůj úspěch navzdory nepříznivým okolnostem?
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Je možné najít celou řadu odpovědí, ale základním kame-
nem úspěchu je sebekázeň, tj. přimět se udělat to, co je 
třeba, bez ohledu, že existuje řada příjemnějších činností, 
kterým se lze právě věnovat.

Jak se však sebekázni naučit?

Není to jednoduchý proces, ale celoživotní boj – zejména 
s tím, že se nám právě teď nechce.
Claude C.Hopkins / 1866-1932/ , jeden z prvních americ-
kých reklamních tvůrců, ve své knize 
Sebekázeň – jediná cesta k úspěchu představuje celkem de-
vět cvičení a postupů, jak se sebekázni naučit.

1. Jasné myšlení – přemýšlet o samotě, v klidu, bez rušivých 
elementů nad daným problémem / 30-60 min./, vyhnout 
se ukvapeným rozhodnutím

2. Každodenní formulace cílů – seznam, čeho chceme do-
sáhnout dnes, během měsíce, roku

3. Time management – každodenní cíle rozdělit podle vý-
znamnosti / začít nejdůležitějším/

4. Odvaha – překonávání vlastního strachu z neúspěchu nás 
vnitřně posílí

5. Fyzické zdraví -  dbát na životosprávu, cvičení, udržovat 
se v dobré fyzické kondici

6. Šetrnost a moudré investice – vyhýbat se dluhům, mít 
v záloze nějaké peníze,neinvestovat do věcí, kterým ne-
rozumíme 

7. Pilná práce – efektivně využívat svou pracovní dobu
8. Nepřetržité učení – číst knihy, poslouchat naučné kazety 

i CD cestou do práce, navštěvovat vzdělávací kurzy
9. Vytrvalost – nevzdávat se při první nesnázi či neúspěchu. 

Vytrvat ve svém snažení. Výsledky se dostaví.

Sebekázeň zaručí úspěch!!! 
Se sebekázní dosáhneme své osobní velikosti!!! 

redakce Občasníku

SÍLA PŘITAŽLIVOSTI

Je, jak známo z fyziky sedmé třídy, přímo úměrná hmot-
nosti  na sebe působících těles  a nepřímo úměrná čtver-
ci jejich vzdálenosti. Podobný zákon v  trochu jiné sestavě 
a s  obrácenou úměrou  lze odvodit také pro popularitu a 
přitažlivost  firem, jednotlivců, náboženství, filozofií .  La-
pidárně jej vyjadřuje biblické Doma není nikdo prorokem. 
Husity zastavilo ve vítězném  tažení  světem  až Baltické 
moře, ale coby kamenem dohodil od Tábora měli pana 
Oldřicha z  Rožmberka, kterého nikdy neporazili. Zřejmě 
největší postava světových dějin – Ježíš Kristus -  neměl a 
nemá ve svém domovském Jeruzalémě ani Betlémě  vůbec 
na růžích ustláno. Co máme potom říkat my , Isolit-Bravo, 
v Jablonném nad Orlicí?! Ale není všechno tak černé, jak by 

se mohlo zdát.  Sám jsem si kdysi pesimisticky myslel, že 
první Jabloňák si koupí Motúčko  tak za pět  let, ale naštěstí 
to nebylo pravda. Našli a nacházejí se stateční a Motúček 
v Jablonném a okruhu deseti kilometrů je dnes už prodáno 
XX. 

Podobně  Motúčkům se i rozhýbal zájem kvalifikovaných 
řemeslníků a  technických pracovníků z  okolí. Zřejmě tu 
zapůsobila také přitažlivá síla investic extenzívních – tedy 
do nových pracovních prostor Slunečnice,Zelinky, Energo-
centra -   a intenzívních –  do vstřikovacích lisů, obráběcích 
strojů,  šestiosých robotů, gravimetrů, pokovovacích linek a 
mnoha dalšího nejmodernějšího  vybavení. Firem s úrovní 
techniky, do jaké investujeme my, není v Česku, a bez pře-
hánění  ani v Evropě, mnoho. Tak například lis Engel  1.700 
tun se dvěma šestiosými roboty je druhý na světě – první 
v této konfiguraci je v USA. 

Velmi  mne těší, že jsme byli schopní se pustit do dříve 
prokrastinovaných  (prokrastinace = chorobné odkládání 
povinností) technologických témat,  jako jsou namátkou 
LEAN –štíhlá výroba/ Rychlá výměna forem SMED/Správ-
ná temperace/Správné materiálové hospodářství/Pokovení  
s  využitím kyslíku/Povětrnosti odolné pokovení/Správ-
né leštění forem/Leptání povrchů forem /Robotická linka 
Nástrojárny, jakož i do dříve popelkových  organizačních 
témat, jako jsou Plánování a výroba On-Line/Optimaliza-
ce zásoby výlisků/5 S/ Příprava poloautomatické expedice 
Citrón a dalších. Zdá se mi, že neustálé výmluvy, že chybí 
pověstný „tu jeden, tu dva schopní spolupracovníci – a pak 
už by to bylo“, už vyšuměly, neboť  ztratily  opodstatnění.  
Určitě nás není málo a určitě je v našich řadách mnoho vel-
mi schopných. 

Teď jen se nezamotat jako příslovečný vítr v  bedně, ale 
skutečně vědomě a správnou cestou:  Plnou parou vpřed!  
-  jak zní naše motto na rok 2015!

Kvido Štěpánek

ředitel fi rmy

zleva: Martin Šlesingr – personalista IB,
Michaela Marksová - ministryně práce a sociálních věcí,

Rudolf Hahn- generální ředitel Generální inspekce bezpečnosti 
práce
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UVAŽOVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ

Otevření slunečnice

Na lisovně se za tento rok investovaly neskutečné pení-
ze jak do výstavby nové části  SLUNEČNICE, ZELINKY, 
tak do nákupu nových lisů, 6osých robotů, Gravimetrů, 
sušek,atd.

O to více mě překvapuje ,jak se k těmto nemalým inves-
ticím mnozí naši pracovníci staví, a hlavně, jak se k  nim 
chovají.

Uvedu několik málo příkladů.  Na lisovně je vybudovaná  
nádherná zasedací místnost KOPRETINA. Dovolím si tvr-
dit,že je nejlepší v celé firmě.

Musím bohužel s politováním konstatovat, že naši spolu-
pracovníci se k ní chovají velice macešsky.

Hlavně  seřizovači, kteří, i když vědí ,že jsou špinaví od 
šmíru, se opřou o bílou zeď/sloup/.

Jak by asi tento sloup zanedlouho vypadal, si  dovede kaž-
dý z vás představit. Minimálně 1x za měsíc ho proto  nechá-
vám  přemalovat. Musím zde připomenout , že určitě  nikdo 
si nejde doma  lehnout do postele oblečený a obutý, aby si 
všechno zašpinil.

Jako další “ krásný“ příklad toho ,jak si vážíme nových 
zařízení, jsou hmotaři,kteří vyskakují na lis a šlapou po něm 
mimo vyznačená místa,kam je možné vstupovat. Nevěřím 
tomu,že by si někdo koupil nové auto, a až by  ho přivezl 
domů, vylezl by na něj po kapotě až na střechu ,aby se podí-
val, jak vypadá shora.

Moje otázka pro všechny zní -  proč se k mnohému cho-
váme tak macešsky??

Na základě výše uvedeného  obcházíme  každé ráno s ko-
legy  lisovnu a namátkově si  vybereme lis , který překontro-
lujeme na základě Tagu,kde je přesně definováno, co se má 
kontrolovat a zda to je OK, nebo NOK. Výhodou této kon-
troly je ,že je velice adresná. Je znám seřizovač,který formu 
nasazoval a zadával parametry,ví se konkrétně, která lisařka 
na daném lise pracuje ,ví se, který hmotař daný lis zásobuje 
materiálem, a tak dále.

Na základě tohoto hodnocení dochází k finančním prů-
mětům na daného pracovníka, protože nechceme působit 
plošně.

Je nutné ale také podotknout, že průměty jsou nejen mi-
nusové,ale také plusové. Platí zde totiž, že každý si tvoří svo-
ji výplatu sám.

Slavík Karel

Vedoucí lisovny 

Otevření zelinky

„Celkově tahle planeta nic moc. Ale v tom Bravu je taková 
úlítlá partička vynálezců, s těmi by se něco podniknout dalo!“

VĚDOMÍ DNEŠNÍ DOBY

Vědomí celkově

Chceme-li si ujasnit to, co dnešní doba a my lidé v  ní 
představujeme, tak se na věc musíme podívat důkladněji. 
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Hned na začátku je jasné, že toto „podívání se“ musí být 
vedeno od člověka, tedy od čehosi, co je skutečně člověkem. 
To znamená, že tento pohled musíme vést zevnitř člověka 
samotného, tedy z jeho podstaty. Co to znamená, si objasní-
me v dalším textu.

Začneme tedy s tímto člověkem.
Co tvoří člověka?
Mnozí asi budou překvapeni touto otázkou. Co tvoří 

člověka? No přece hlava, tělo a končetiny. Na další otázku, 
která bude znít v tom smyslu – čím se tedy liší živý člověk 
od mrtvého, už dotyčný nebude schopen vlastně ani řádně a 
fundovaně odpovědět. 

Člověk má pocit, že to, co představuje člověka, je pouze 
to, co vidí očima. Vůbec si neuvědomuje, že to není jen hlu-
boký omyl, ale vlastně i nesmysl. Člověk je přeci jen něco 
víc než jeho fyzický obraz. Pokud by tomu tak bylo a člověk 
by byl pouze to, co je fyzické, pak by nikdy nemohl vytvořit 
žádnou kulturu, protože by se vlastně nelišil od zvířat ničím 
jiným,pouze svým vzhledem, a to je přeci jen na vytvoření 
čehokoliv hodně málo. 

Člověk se od svých předchůdců ve vývoji liší přeci nejvíce 
svým VĚDOMÍM. To je to, co ho odlišuje od živočišné říše 
nejvíce.

Zvířata mají také vědomí, nemají ale to, co má člověk, 
tedy nemají SEBEVĚDOMÍ. To znamená, že si nejsou vě-
doma sama sebou v tom smyslu, kdo a čím jsou. Nemají po-
vědomost ani o svém vzniku (narození), ani o svém zániku, 
tedy o své smrti. Mají vědomost o sobě samotném, o tom, 
že žijí, ale o tom, že existují jako jedinci, už nikoliv. Nemají 
povědomost o tom, že přišla na tento svět, a ani o tom, že z 
něho také odejdou. V krajních situacích sice vykazují strach 
ze smrti, ale tu ne zcela chápou. Jsou prostě jinde. Jde o jiný 
svět vnímání.

Svět lidí je světem zcela odlišným,a to právě díky tomuto 
vědomí. My z podstaty tohoto vědomí víme mnohé, co ani 
náhodou nemohou vědět bytosti, které stojí vývojem pod 
námi. Není to jen pojem narození a smrti, je toho mnohem 
více. My například víme či rozumíme tomu, co to je „zadní“ 
stěna u předmětů, které vidíme pouze tak, že vnímáme jen 
jejich přední část. My svým vědomím dobře chápeme, že 
tyto předměty musí mít i to, co nevidíme, tedy onu zadní 
část. To zvíře není schopno pochopit. Ano, může se o tom 
přesvědčit tak, že předmět obejde, ale nechápe tyto stavy 
tak, že by jim rozumělo či je vnímalo z podstaty věci jako 
takové.

Vtip je v tom, že bytosti pod námi, tedy zvířata, nechá-
pou trojrozměrný prostor. Ony v něm žijí, to ano, ale svým 
vědomím mu nerozumí. To má dalekosáhlé důsledky, jak 
si ještě ukážeme, a také to souvisí i s námi lidmi, protože 
tím, že tomuto stavu zvířat dobře porozumíme, máme šanci 
porozumět i našemu lidskému stavu, tedy trojrozměrnému 
prostoru, v němž žijeme, mnohem lépe. Žijeme zde, působí-
me zde a máme za to, že vše kolem nás je normální a jasné. 
Ono je to ale přeci jenom trochu jinak. Ten dojem vzniká z 
naší nevědomosti a z našeho přesvědčení, že vše je tak, jak 
má být.

Podívejme se tedy napřed na onen svět zvířat.

Vezměme pro příklad koně. Dnes to už ani zdaleka není 
zvíře venkova, ale nebylo to tak dlouho (padesátá léta mi-
nulého století), co tomu tak skutečně bylo. Jako chlapec si 
velmi dobře pamatuji zvláštní chování těchto ušlechtilých 
zvířat, když šlo o to, aby šli nebo vjeli do neznámého pro-
storu. Koně s povozem se bránili vjet do průjezdu, do stís-
něného prostoru, do míst se zvláštní budovou, která byla 
nějak výjimečná, a mnoho dalšího. Koním se na oči dávaly 
zvláštní klapky, které jim  zabraňovaly vidět do strany, tedy 
vidět i to, co je děsilo. Někdy stačilo , že člověk, který tako-
vého koně vedl, ho vzal za ohlávku a šel vedle něho tak, aby 
kůň neviděl do strany.

Proč se koně takto chovali, jsem jako chlapec nechápal. 
Vysvětlení,jež jsem dostával od lidí, kteří s koňmi pracovali, 
mě jen mátlo. Tvrdili mi totiž, že tato zvířata se bojí domů 
a velkých věcí obecně a také věcí neznámých. To jsem nebyl 
schopen pochopit. Jak se může kůň bát domu, případně zdi? 
To jsem opravdu nebyl nechápal..

Dnes je mi to jasné, proč jsem tenkrát nemohl najít řešení 
tohoto problému. Já jsem se totiž na věc díval svým rozu-
mem, tedy svým lidským vědomím jsem hodnotil danou si-
tuaci. Nechápal jsem, že zvíře má jinak vyvinuté vědomí, a i 
když vidí totéž co my, závěry jeho vědomí jsou zcela odlišné. 
Dneska tomu rozumím, jako chlapec jsem to nechápal a ne-
chápali to ani lidé, kteří s koňmi pracovali. Oni jen věděli, 
že se takto chovají, a to bylo vše. Proč je tomu tak, neřešili.

Ale proč je tomu tak?
Člověk i kůň mají stejný orgán – oči. Vidí jimi stejné věci 

a signály z tohoto očního orgánu jsou zpracovány stejně. Po-
stup vytvoření obrazu je v mozku obdobný u člověka jako 
u všech vyšších živočichů (savců). Takže rozdíl musí být ni-
koliv ve zpracování, ale v interpretaci tohoto obrazu. Tedy v 
tom, že zvíře si vytváří jiné závěry ze stejného obrazu nežli 
člověk. Na první pohled se to zdá být nemožné. Ale skuteč-
ně?

Zkusme podrobit zrak důkladnějšímu zkoumání. Jistě, je 
to náš nejdůležitější smysl, a tak bychom měli o něm vědět 
trochu více než pouze to, že jím vidíme. 

Co vidíme? Vidíme obraz, který je před námi. V tomto 
případě je jedno, zda jde o obraz krajiny či skutečný nama-
lovaný obraz nebo třeba o soustavu předmětů před námi. 
Vidíme totiž plošný vjem! Ale ano. Vidíme jen to, co je z 
našeho směru viditelné. Vidíme plošný obraz! Máme ale 
jednu velmi dobrou pomůcku ,kterou jsou dvě oči. Takže 
obraz,jež vnímáme, jsme schopni rozčlenit do předmětů 
bližších a vzdálenějších díky úhlu, který je dán vzdáleností 
mezi námi a obrazem a mezi vzdáleností našich očí. Čím 
víc se tento úhel blíží „pravému“ úhlu, tím vnímáme onen 
předmět dále. Lidé, kteří přišli o jedno oko, mívají často s 
tímto určením problémy. Ne vždy jsou zmateni. Oni totiž ze 
zkušenosti vědí, že vzdálenější předměty jsou obvykle mno-
hem menší, a tak si touto pomůckou (velikost předmětů) 
vypomáhají. Obecně ale ztrácejí schopnost vnímat a rozlišo-
vat rozdíl vzdálenosti.

To ale znamená, že my vůbec nevidíme prostorově, ale 
vidíme pouze „pokřivenou rovinu“. Vidíme stejně, jako vidí 
vyšší zvířata (kůň). To, co z daného obrazu udělá prostorový 
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obraz, je naše VĚDOMÍ. To je nutné si znovu a znovu uvě-
domovat, když hodnotíme tyto věci.

Zvíře tedy má obraz děje před sebou takový, jaký skutečně 
je. My ho upravujeme pomocí svého vědomí. Takže tady je 
onen zakopaný pes. Kůň tedy vidí předměty přímo a vy-
hodnocuje je tak, jak je vidí. Podívejme se tedy na to, co to 
vlastně vidí. 

Kůň se blíží k budově. Tato budova se před ním stále více 
a více zvětšuje až do rozměrů, kdy mu může nahnat obavy 
nebo strach. Ona se nejen zvětšuje, ale zároveň se před ním i 
pootáčí. To je dáno tím, že se k ní blíží a postupně ji obchází 
tak, aby ji buď minul, nebo zajel s povozem do dvora. Toto 
zvětšování a vlastně i pootáčení vnímá i lidské oko. Vědomí 
člověka to ale vyhodnocuje jako statickou neměnnou stav-
bu, která je stabilní. Tento jev (proměna budovy) vzniká 
pouze pohybem člověka směrem k této budově. 

To zvíře, respektive jeho vědomí, nedělá. Naopak to vy-
hodnocuje jako pohyb této budovy. 

Pokud se nad celým problémem zamyslíme, tak nám svit-
ne, že zvíře skutečně žije a vnímá v dvojrozměrném prostoru. 
Mate nás pochopitelně skutečnost, že toto zvíře vnímáme a 
s tímto zvířetem žijeme v našem trojrozměrném prostoru. 
Chyba není v tom, že by to zvíře jako celek, tedy jeho tělo, 
nemělo být v trojrozměrném prostoru, Chyba je v tom, že 
ono vnímá jen dvojrozměrný prostor, kdežto my lidé jsme 
schopni vnímat jak dvojrozměrný, tak i trojrozměrný pro-
stor současně. Tedy abych byl přesný - naše lidské vědomí je 
toho schopno, zatímco vědomí zvířete nikoliv.

Z uvedeného faktu ale plyne velmi závažné zjištění.
To neříká nic jiného nežli to, že dvojrozměrný i trojroz-

měrný svět jsou zde na Zemi přítomny, a to současně a zá-
roveň na jednom a tomtéž místě. Zároveň nám ale také říká 
i to, že to, zda vnímáme ten či onen stav, tedy zda vnímáme 
dvoj nebo trojrozměrný svět, záleží čistě na našem stavu na-
šeho vlastního Vědomí. Tedy na základě toho nejdůležitější-
ho výdobytku, kterého jsme dosud evolucí dosáhli.

Je zde tedy zároveň přítomen jak dvojrozměrný, tak i troj-
rozměrný svět, tedy chcete-li dvojrozměrná i trojrozměrná 
dimenze. Přímo se vnucuje otázka, zda zde také není pří-
tomna i jednorozměrná dimenze a pochopitelně zda tu také 
není i dimenze čtyřrozměrná, případně vícerozměrná.

Pokud tomu tak je a za chvíli si ukážeme, že ano, pak 
to znamená prudké otřesení vědomím člověka, který se do-
mnívá, že vesmíru a potažmo Universu (tento termín pou-
žívám jak pro viditelné, tak i neviditelné světy) nerozumí 
dostatečně na to, aby z údajů o Kosmu dělal kvalitní a fun-
dované závěry. 

Zároveň to znamená i naprosto jednoznačné odmítnutí 
těch,kteří volají po tom, že na Zemi sestoupí čtvrtá, pátá 
či desátá dimenze a vše bude jen v dobru. Je jasně vidět, že 
tyto hlouposti šíří lidé nevědomí, kteří o vlastním VĚDO-
MÍ člověka nemají ani tušení, natož aby chápali, co je tím 
míněno v evoluci Kosmu. 

To se ale silně předbíháme a je zapotřebí  na věci nahlížet 
postupně a popořádku.

Tak jak je to tedy s tím vědomím, které vnímá jen jedno-
rozměrný svět?

Vědomí jednorozměrného světa

Tak co, milý čtenáři, je takové vědomí, nebo není? 
Cosi jsme si řekli o vědomí zvířat (vyšších savců) i o vě-

domí člověka. K těmto stavům vědomí se ještě vrátíme, ale 
nyní je na pořadu zjistit, jak je to s vědomím jako takovým, 
a to na obecnější rovině. 

Jednorozměrné vnímání světa je jistě daleko jednodušší 
procedurou nežli vnímání vícerozměrného světa. Takže je 
logické, že ho budeme hledat v oblasti primitivních tvorů, 
kteří ve vývoji zůstali poněkud pozadu. Takovými tvory 
jsou bezesporu červi a jiní živočichové této třídy. Jsou jimi i 
nižší bytosti, jakými jsou i buňky či bakterie. Pro jednoduš-
ší pochopení toho, co vám chci přiblížit, zůstaňme u těchto 
červů.

Primitivní červ nemá smysly v lidském smyslu toho slova. 
On cosi cítí, ale pro vysvětlení o tom, co je vědomí, zůsta-
neme jen u základního smyslu, a tím je schopnost poznat, 
že má před sebou potravu, kterou může konzumovat. Pokud 
tato potrava není s ním v kontaktu, tak o ní nic neví. Stane-
-li se, že ho tato potrava mine jen o nepatrnou vzdálenost, 
tak se o ní nikdy nedozví. Takže tady máme stav, který lze 
vyjádřit takto. Potrava ANO, potrava NE. Jde tedy o jedno-
rozměrné vnímání okolí. 

Skutečně, tento červ vnímá jen jednorozměrně. Otázka, 
která by mohla někoho napadnout, je, jak by se tento červ 
choval, kdyby, čistě hypoteticky, měl lidské smysly? Skuteč-
ně, jak by se choval?

Takovýto červ by lidské smysly (čistě hypoteticky) sice 
mohl mít, ale nedokázal by je využít. Nejde o to, zda by 
dokázal vytvořit patřičný obraz ze svých očních orgánů, ale 
o to, že by svým vědomím tento obraz nebyl schopen pocho-
pit jako celek. Musel by mít možnost svým vědomím chápat 
aspoň rovinu (dvoudimenzionální svět), což nedokáže. Tak-
že by se mu tento hypotetický obraz rozpadl na jednotlivé 
body, které by v jeho vědomí nedávaly naprosto žádný smy-
sl. Lze tedy konstatovat, že onen červ nemá smysly lidského 
typu ne proto, že je fyzicky nemůže mít, ale proto, že jeho 
vědomí na něco takového prostě nemá schopnosti.

Vývoj tohoto tvora musí pokročit především v jeho vě-
domí, aby se následně mohl uskutečnit i na jeho fyzickém 
projevu, tedy těle.

V tomto kontextu je vhodné si povšimnout jedné pozo-
ruhodné skutečnosti. Tou je rozdíl vnímání tohoto tvora a 
rozdíl vnímání vědomí, které je na vyšší rovině. Konkrétně 
rozdíl proti lidskému vědomí.

Sledujme nyní, co se to vlastně děje,jak se liší chování toho 
kterého vědomí a co je z toho možné vyvodit. Mnozí z vás 
asi budou překvapeni následujícím tvrzením o zcela jiném 
chování vědomí na různých stupních, tedy  v jednodimenzi-
onální a v třídimenzionální rovině. Jednání pod vlivem vě-
domí červa je prostě jiné nežli jednání pod vlivem lidského 
vědomí. Nejde o vhodnější typ jednání, jde o zcela jiný typ 
jednání, které se zásadně liší, a to je to, oč tu běží.
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Takže jak to vypadá?

Potrava se blíží, ale červ nic o ní zatím neví. 
1. Vědomí červa – jde o budoucnost 
2. Vědomí člověka – jde o prostorový děj, v němž je mož-

né uskutečnit i prognózu do budoucna (předpověď) v tom 
smyslu, že potrava se k červu dostane. To snadno můžeme 
odvodit z linií pohybu červa a potravy. 

Kontakt s potravou.
1. Vědomí červa – jde o přítomnost
2. Vědomí člověka – jde sice o přítomnost, ale v kontextu 

s prostorem. Lze tedy odvodit, kde a jak, tedy z jaké strany 
je vhodné konzumovat potravu a zda není možné jí zabránit 
třeba v její další cestě jinam, pokud je stále v pohybu.

Potrava se vzdaluje, červ ji ztrácí a dále o ní nic neví
1. Vědomí červa – jde o minulost.
2. Vědomí člověka – jde o prostorový děj, v němž je mož-

né vidět, kde přesně potrava je a zda a jak je ji možno opět 
získat.

Zde na tomto případě vidíme, jak zcela odlišně se chová 
vědomí, které je pouze vědomím nižší dimenze, proti vědo-
mí, které pracuje ve vyšší dimenzi. 

Lze tu vypozorovat pozoruhodný jev. Čas nižšího vědomí, 
který je dán pouze pohybem potravy (budoucnost, přítom-
nost a minulost),se zde pojednou transformuje do PRO-
STORU!

To je velmi závažné zjištění a ještě si o tom později řekne-
me více. Nyní se ale vrátíme k našemu vědomí.

Vědomí čtyřrozměrného světa

Tak a jak je to s vědomím, které je vyšší než lidské vědo-
mí? A jak se toto vědomí bude projevovat? Ještě dříve nežli 
se pustíme do těchto otázek, musíme  si znovu uvědomit 
několik stávajících skutečností.

Tak především. 
Zde na Zemi je vše, co zde má být, už připraveno. Zde 

jsou všechny dimenze, které přicházejí do úvahy, a jsou zde 
trvale dislokovány, tedy umístěny. Víme bezpečně, že tu je 
jak první, tak i druhá, tak i třetí dimenze. Z logiky věci pak 
zde musí být i dimenze čtvrtá. 

Vzhledem k povaze věci se zde bude vyskytovat pravdě-
podobně i dimenze pátá, jinak by nedávalo smysl to, co se 
ukazuje jako duchovní vývoj neboli evoluce. Kolik je těchto 
dimenzí skutečně a zda existuje i šestá, případně sedmá, ne-
lze dnes říci. 

Svým způsobem to nemá ani smysl zjišťovat, protože naše 
omezené lidské vědomí není schopné nic z toho pochopit, a 
tím ani zpracovat. 

Jak si za chvilku ukážeme, budeme mít velké problémy 
vůbec jak takž pochopit onu čtvrtou dimenzi. To dokážeme 
jen do té míry, že vůbec pochopíme či porozumíme tomu, 
že se pohybujeme v teritoriu této dimenze. 

Takže počet dimenzí pro nás prozatím zůstane tajem-
stvím. Jde o tajemství HMOTY jako takové. Tedy Hmot-
ného světa. Z logiky věci se zdá, že těchto dimenzí nemůže 
být mnoho. Osobně to odhaduji na pět až šest. Pak celý 

systém HMOTY přechází do vyšších stavů, ze kterých byl 
původně vytvořen. To je ale už jiná kapitola. My zůstaneme 
u našich dimenzí.

Ještě nežli se pustíme do hodnocení toho, co ona čtvrtá 
dimenze je, chci znovu zdůraznit skutečnost, že dimenze 
jsou zde na Zemi přítomné. Jsou součástí tohoto světa. Blá-
boly těch, kdo jsou odhodláni čekat na sestoupení vyšších 
světů (dimenzí) na Zemi, jsou skutečně jen bláboly, které 
odvádějí člověka od skutečnosti a zavádějí ho do luciferské-
ho snění,  čímž ho vrhají zpět. 

Takže jak na onu čtvrtou dimenzi?
Když jsme uvažovali s dimenzí nižší, tedy s dimenzí plo-

chy (pokřivená rovina, jak ji vnímá např. kůň), konstatovali 
jsme, že největší rozdíl proti lidské dimenzi (trojrozměrné-
mu prostoru) tkví v tom, že dotyční jedinci (zvířata) vnímají 
vše kolem sebe v pohybu. Konkrétně jsme mluvili o stra-
chu koně, jenž se obává budovy, která se před ním postupně 
zvedá a pak se dokonce i pootáčí (jako by se předváděla), a 
následně, pokud ji mine, zase postupně uléhá a mizí. Je to 
tedy pohyb, kterým se vnímání zvířat v jejich vědomí liší 
od vyššího vnímání, tedy vnímání člověka v jeho vlastním 
vědomí. Pohyb ale je dán tím, že jde o přemístění něčeho 
(předmětu) v čase. Předmět jako takový je stejný pro zvíře 
i člověka, rozdíl tedy musí být v chápání času. K času jako 
takovému se ještě vrátíme, nyní zůstaňme jen u pohybu.

Čtvrtá dimenze tedy musí být naším vědomím chybně 
chápána především tam, kde jde o pohyb, který je pohybem 
přírodním. Podobně jako onen kůň, jenž vnímá pohyb bu-
dovy, kterou my lidé máme za stabilní. 

V kosmickém prostoru máme jeden pohyb vedle druhého. 
Naše Země se otáčí kolem své osy, celá pak se otáčí kolem 
Slunce. Kolem Země se otáčí Měsíc. Kolem Slunce se otáčí 
mimo soustavy Země – Měsíc i další planety od Merkuru 
až po Neptuna (Pluto) a i kolem mnohých z nich jsou další 
měsíce, které jsou na jejich oběžných drahách. Celá sluneční 
soustava se pak otáčí kolem středu Mléčné dráhy, což je naše 
vlastní Galaxie. I ta je v pohybu a s ostatními tvoří jakousi 
Supergalaxii, která je opět v pohybu. Mimo tento pohyb je 
tu spousta dalšího pohybu i uvnitř sluneční soustavy, a to 
díky pásu planetek a pochopitelně i díky kometám, meteo-
ritům a třeba i jen různým bludným balvanům, které křižují 
dráhu ostatních těles v kosmickém prostoru. Zkrátka a dob-
ře, je tu pořádný mumraj.

Z logiky věci je patrno, že tento pohyb musí být obdobou 
„pohybu“, který vnímá zvíře při svém vlastním pohybu (po-
hyb předmětů či budov).

Je to pro člověka, který si zvykl vše hodnotit pouze ze své-
ho zorného úhlu pohledu, poněkud šokující. Staví ho to do 
role, která není pro něho příliš lichotivá. Do role pouhého 
člena obrovského Božího díla, kterým kosmos, tedy to, co 
vidíme na obloze a nejen tam, ale i zde na zemi, bezesporu 
je.

Takže kdo by chtěl mluvit o tom, že je účastníkem čtvrté 
dimenze, by automaticky musel vnímat (ne vidět, ale vní-
mat) kosmické dění zcela odlišně od nás lidí. Jeho vědomí 
by muselo být na zcela jiné rovině, kdy by veškerý tento 
kosmický mumraj vnímal jako cosi, co je stabilní a co je s 
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tímto kosmem v pevném svazku.
To je to, co se vymyká lidskému způsobu chápání skuteč-

ností. Je ale takové vědomí, které to chápe? Je vůbec možné, 
že existuje?

Z logiky věci takové vědomí existovat musí. Kde ho tedy 
máme hledat a kdo je jeho nositelem? Může lidské vědomí 
dosáhnout tohoto stavu čtvrté dimenze?

Abychom si na to mohli odpovědět, tak si také musíme 
něco říci o čase.

Co je to čas?

Mnozí jen pokrčí rameny. Jiní řeknou cosi v tom smyslu, 
že jde o cosi, co proudí jedním směrem a co nelze nijak jinak 
definovat než tak, že jde o změnu stavu za jednotku času.

To ale není přece definice času. Nemohu čas definovat 
časem. Takže, co to je? Na tuto otázku budete hledat odpo-
věď velmi těžce. Důvod je nasnadě. Jsme totiž v tomto čase 
ponořeni a v jeho proudu pevně uchyceni. Nemáme tudíž 
možnost tento fenomén vnímat zvenku jeho samotného, a 
tím ho i definovat.

Ano, to je sice pravda, ale ne tak úplně. Naše vědomí nám  
umožňuje něco, čím přeci jenom jsme schopni alespoň čás-
tečně porozumět tomu, o co zde běží. To něco je náš Rozum 
a s ním spojené fenomény jako logika a úsudek. Stačí to ale 
na tento problém? Jsme schopni to pomocí Rozumu vyřešit?

Ano, jsme, alespoň tak, jak je zapotřebí, abychom si v tom 
udělali jasno. Přesto zde ale nebudu uvádět tyto důkazy, a 
to proto, že naším úkolem je řešení a porozumění našemu 
vědomí, a tak se omezím jen na nezbytná konstatování. O 
čase jako takovém si můžeme říci více na jiném místě této 
knihy, pokud na to zbude prostor.

Takže jen stručně.
Už staří Řekové rozlišovali kvalitu času. Jednomu typu 

času říkali CHRONOS a druhému KAIROS. Kairos byl 
tím hlavním a podstatným. To on byl tím časem, který stál 
za vazbou: PŘÍČINA a NÁSLEDEK. Chronos byl jen ja-
kousi výplní neboli omáčkou mezi důležitými časovými 
zvraty.

Nabízí se srovnání s ději, které vnímají zvířata jako děj, 
a my lidé jako cosi, co je stabilní. Ano, uvažujete správně. 
Tento čas, který staří Řekové nazývali chronos, je skutečně 
oním časem lidí, a nikoliv časem vyšších bytostí s vyšším 
vědomím. 

Celkové shrnutí čtvrté dimenze

Takže nám ještě zbývá porozhlédnout se po tom, kdo že 
toto vysoké vědomí má a jak působí.

Podle skutečné ezoteriky, která je duchovní vědou a která 
je na hony vzdálená blábolu o ezoterice ve stovkách  titulů, 
jež naleznete v každém knihkupectví, se vyšší vědomí, kte-
rá stojí nad člověkem a která jsou ještě lidstvu známá, dělí 
do třech velkých skupin. Ty skupiny jsou pak v hierarchii 
uspořádány nad sebou. První skupinu tvoří – andělé, arch-
andělé a archeové. Zatímco andělé mají vědomí, které je sice 
dokonalejší než lidské, ale nevybočuje z třetí dimenze, mají 

archandělé již vědomí této čtvrté dimenze.
Jde o zcela něco mimořádného. Vědomí čtvrté dimenze 

umožňuje vidět onen čas, který zde žijeme, jako prostor. 
Tedy umožňuje vnímat Kosmos zcela novým, pro člověka 
naprosto neobvyklým, nezvyklým a pochopitelně mnohem 
komplexnějším vjemem či chcete-li, pak to nazvu nepřes-
ným výrazem – pohledem.

Vzpomínáte si na červa? Tam jsme mohli dělat prognózu 
děje jak do budoucnosti, tak i do minulosti, a to díky tomu, 
že jsme vnímali děj komplexněji než onen červ. Úplně stejně 
je na tom archanděl vzhledem k nám, lidem. On také vidí 
to, co my z povahy našeho vědomí prostě vidět nemůžeme. 

Bible je mystická kniha. Příběhy v ní jsou vyprávěny hned 
v několika rovinách poznání. První rovinou je příběh – po-
hádka. V druhé rovině jde o příběh, který pochopí ten, kdo 
má již jistou schopnost umět číst i to, co je skryto. No a 
ve třetím přiblížení jde o skutečný příběh, který je nahlí-
žen z roviny duchovně – duševního pohledu. V této knize 
v příběhu, který vypráví o vyhnání Adama a Evy z ráje, se 
praví, že k branám ráje byl postaven jako strážce archanděl 
s planoucím mečem.

Znovu upozorňuji, že tyto příběhy je nutno chápat v jejich 
skutečné a pravé podstatě a podobě, tedy z pohledu duchov-
ně – duševního. Nejde tedy o pozemský děj! 

V tomto příběhu se zaměříme pouze na tento jediný mo-
ment, kterým je strážná úloha archanděla. Co to vlastně 
znamená?

A proč archanděl?
Je to bytost, která má přehled o celém vývoji člověka od 

jeho vstupu na Zemi a o vytvoření jeho sebevědomí, což je v 
Bibli popisováno jako Boží vdechnutí do nozder Adama, až 
po jeho ukončení průchodu Hmotností, tedy po ukončení 
trvání jeho cesty po Zemi. 

Předesílám, že podle Duchovní vědy člověk prodělal již 
jistý vývoj na nebeských tělesech, která předcházela Zemi, a 
tím i sluneční soustavě, a i po ukončení trvání Země bude 
vývoj člověka nadále pokračovat.

Vraťme se ale k archandělovi. On je strážcem našeho bytí 
a vývoje právě proto, že má celkový přehled o celém na-
šem bytí, tedy i vývoji. On je garantem toho, že nevědomá 
(hloupá) bytost, tedy člověk, která opustila ráj (duchovní 
rovinu), se navrátí pouze tehdy, až se z ní stane vědomá by-
tost s patřičným sebevědomím. To musí být na dostatečné 
úrovni k tomu, aby bylo užitečným pomocníkem člověku, 
neboť úkolem tohoto člověka je, aby se zdokonalil natolik, 
aby mohl přispět svým dílem ke společnému dílu všech du-
chovních bytostí.

Archanděl má přehled o nás podobně jako my o onom 
červu a jeho potravě. Co víc. On má nejen přehled o nás, ale 
i o celkovém dění, a proto je de facto výkonným nástrojem 
Boží tvorby. Vidí či spíše vnímá Kosmos tak, jak v příměru 
jsme schopni vnímat budovy, které se před námi vynořují, 
pootáčejí a opět mizí. My tyto budovy vnímáme jako stabil-
ní a onen zdánlivý pohyb vnímáme jako změnu úhlu, pod 
kterým tento objekt nahlížíme. Rozhodně mu nepřipisuje-
me žádný pohyb, a to na rozdíl od zvířete, který tento pohyb 
vnímá. Jen si představte, že toto vše aplikujete na Kosmos, 
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s jeho nepřeberným mumrajem pohybů. Člověk musí jen 
žasnout nad tím, co všechno ho teprve čeká a kam ho vývoj 
(evoluce vědomí) zavede.

Nyní se tedy také podívejme, jak dosáhnout , aby vědomí 
přešlo z jedné dimenze do druhé. Jak tedy může například 
zvíře dosáhnout lidské dimenze nebo člověk čtvrté dimen-
ze?

Mnozí se domnívají, že stačí nic nedělat a jen čekat, až 
někdo sem na Zemi sešle to, že tu všichni budeme žít jako 
v  ráj, a zároveň, že budeme opatřeni veškerou moudrostí 
světa. Tato doslova pitomost není jen hloupostí, ale obrov-
ským přečinem, tedy hříchem!

Proč? Člověk má usilovat o pozvednutí sebe sama. Nicne-
dělání tak je v rozporu s tímto trendem a je navíc jen luci-
ferským sněním. Klepejte a bude vám otevřeno – to je jedno 
z důležitých napomenutí v Bibli. Ten, kdo nic nedělá a do-
mnívá se, že je to tak dobře, spláče nad výdělkem.

Mnoho těchto lidí mě ubezpečovalo, že co nevidět sem 
sestoupí dokonce Pátá dimenze a bude tady jak v ráji. Že jde 
o totální pitomost, si vymluvit nenechali. Inu i dnes existují 
blouznivci neuvěřitelných rozměrů.

Když se tedy vrátíme k tomu, jak se dostat z nižšího do 
vyššího stavu vědomí,vidíme, že to nelze uskutečnit vnějším 
počinem. Nelze to udělat tak, že zvíře si stále znovu a zno-
vu bude trénovat průchod kolem budov, že člověk si bude 
představovat, že Země se netočí kolem Slunce nebo že není 
den a noc. To všechno jsou jen akce, které odvádí pozornost 
jinam. Vývoj vědomí přece nemůže spočívat na takových 
počinech. V čem tedy tkví pokrok vědomí?

Pokud se zaměříme přímo na člověka, pak je jasné, že 
pokrok ve vývoji vědomí musí být uvnitř jednoho každé-
ho jedince, tedy v jeho JÁ (v jeho vědomí). Musí být veden 
vnitřně, a to je možné jen tím, že se zaměří na vyšší vibrace 
svých vlastních počinů, na to, aby stahoval a nalaďoval se na 
myšlenky o vyšších vibracích a odmítal vše nízké a tedy vše, 
co je hrubší povahy. To v praxi pak znamená, že odmítne 
egoismus, sobectví, pýchu, nadutost, ješitnost, ale i hloupost 
a nízkost. Naopak se bude snažit o moudrost (neplést s chyt-
rostí či vychytralostí) a o vědomou spolupráci s druhými. 
Bude se snažit pomáhat, ale tak, aby to bylo na úrovni vě-
domé spolupráce. Takže nepomůže člověku na břehu moře, 
který naříká, že má hlad, tím, že mu daruje rybu, ale tím, že 
ho ryby naučí chytat. Zkrátka a dobře. Musí přejít na vyšší 
příčku svého žití tím, že uvnitř sebe sama odmítne vše nízké 
a tak vyloučí i vše, co má nízké vibrace. Takový člověk úplně 
automaticky se odmítne oblékat do šatů, které představují 
nejnižší vibrace, tedy do kombinací černo – červených barev 
ne proto, že jsou to barvy s nejnižší vibrací, ale proto, že mu 
to začne být protivné. Vnitřní stav moudrosti a vnitřní stav 
vědomé spolupráce mu automaticky ukáže ve vyciťování, 
kde je pravda a kde je lež, a proto odmítne tyto kombinace 
nízkých barev. Lidé, kteří jsou takto oblečeni, už nemusí ani 
nic dalšího nikomu říkat. Oni už svým oblečením hovoří 
o tom, že jde buď o lidi zmatené, to v tom lepším případě, 
nebo lidi zlé, to v tom horším případě. 

Takže co tím chci říci. Zvednutí vědomí nelze dosáhnout 

cvičením, ale skutečným prožíváním, které povede k dobru, 
pomáhání a k tomu, že ostatním budu k užitku.

Známkou zvyšující se úrovně vědomí je i schopnost se 
obětovat pro druhé. Tady nemluvím o fenoménu, s kterým 
si mnozí tuto oběť pletou, totiž se sebeobětováním. Jde o 
vědomou oběť, jakou byla například oběť mistra Jana Husa  
nebo třeba i to, že J. A. Komenský či T. G. Masaryk oběto-
val svůj život práci pro druhé. V případě J. A. Komenského 
za něho hovoří jeho uznání coby učitele národů, v případě 
T. G. Masaryka pak jeho práce na téma demokracie, kdy ho-
voří o tom, že demokratem může být jen člověk s pevnými 
morálními zásadami. Už jen porovnání tohoto posledního 
konstatování s bláboly o demokracii, které se zde vyskytují 
v současné době (vládnout může i blbec z ulice), dávají na 
srozuměnou obrovský morální propad současnosti. 

Takže morálnost, moudrost a vědomá spolupráce s vědo-
mou prací pro druhé je to, co umožňuje vzestup vědomí.

Tady je tedy odpověď na to, jak dál.
Pokud chceme rozvíjet naši společnost, pokud chceme 

rozvíjet sebe sama ve smyslu svého pokroku, pak musíme 
rozvíjet to, co je v nás tím nejlepším, co představuje naše 
nejlepší stránky a co pomáhá nejen nám, ale všem.

Čtvrtá, případně pátá dimenze, ještě jinak

V mnoha pojednáních se setkáváte s tím, že vstup do vyš-
ších dimenzí je v nich líčen jako něco, co k nám na Zemi se-
stoupí jaksi samo od sebe a jediné, co je třeba dělat, je to, že 
zde v klidu počkáme, až se tak stane. Tedy je zde vybízeno 
k nicnedělání a k pasivitě, maximálně k tomu, že se budeme 
kdesi scházet a přát si, aby se tak stalo, aby co nejdříve ona 
vyšší dimenze už přišla. 

Že se jedná o nesmysl, je z výše uvedeného textu jasné.
S čím si to tedy tito lidé, kteří mluví o dalších dimenzích, 

pletou?
Abychom to pochopili, tak se znovu musíme podívat na 

uspořádání Universa, tedy hmotných i nehmotných světů.
Úplně dole je HMOTNÝ SVĚT. Ten známe a žijeme v 

něm. Nad ním je svět ASTRÁLNÍ. Ještě výše pak MYŠ-
LENKOVÝ (DUCHOVNÍ). Zde sice mluvím o tom, že 
astrální je nad hmotným světem a myšlenkový nad oběma, 
ale to je myšleno vibračně. Tyto světy jsou prostorově ZDE 
a nikde jinde. Nejde tedy o to, že by byly někde mimo, že 
by představovaly něco, co by sem na Zem mohlo sestoupit. 
Ony jsou ZDE.

Konec konců -  emoce jsou produktem astrality, myšlen-
ky pak myšlenkového světa a oba světy tak jsou námi pro-
stoupeny, jen my je svým vědomím nejsme schopni vnímat 
přímo.

To je vše, co se dá k tomuto fenoménu říci.
No a jak to souvisí s těmi proklamovanými dimenzemi?
To už nechám na posouzení čtenáři.

Antonín Mareš

Rakovník
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„ Pochopte, pánové, že chyba není na mé straně. Přece každý 
soudný člověk musí uznat, že pokud bych vám v Jablonném 
bez obstrukcí posvětil stavbu toho vašeho skladu, mám po 

starostování!“

-------------------------------------------------------------------------------

HISTORIE

SLAVNÁ VILA PARDUBICKÉHO 
KRAJE
VACKOVA VILA 

Jedna z nejkrásnějších staveb v našem  městě   - Vackova 
vila – čp. 203 a 204 - nazývaná též  jablonský zámeček -  
byla postavena v letech 1913-16  v  Hradiskové ulici podle 
návrhu předního českého architekta Osvalda Polívky.

 Park okolo Vackova sídla navrhl český zahradní architekt 
František Josef Thomayer. 

Tato - pro naše město osobitá  budova -  je zmiňována 
v knize Slavné vily Pardubického kraje a patří k chloubám 
městské výstavby na začátku 20.století. Byla postavena pro 
majitele prosperující pily ve městě Václava Vacka (1848-
1927). Jeho společníkem v podnikání a při stavbě vily byl 
Václav Jansa (1876-1950). Dům je  i  tichým pomníkem  
lidí, kteří se nesmazatelně zapsali do dějin města na konci 

19. a na začátku 20.století.
 Přibližme si krátce jejich osudy a osudy tvůrců Vackovy 

vily . 
Naše vyprávění začneme vzpomínkou na Vackův rod, 

jmenovitě na životní příběh otce majitele pily Václava Vacka 
st., který se narodil 30.ledna 1820 v rodině Josefa Vacka a 
jeho ženy Pavlíny, rozené Kubelkové, v čp.13  v Jablonném 
nad Orlicí. Základní vzdělání získal v místě svého narození 
a dále si rozšířil své znalosti u strýce Františka Aloise Vacka, 
děkana v Kopidlně, kde ministroval. Po svém návratu domů 
se vyučil kožešníkem. Musel se vyrovnat  s bolestnou ztrá-
tou v rodině – jeho otec Josef (purkmistr městyse v letech 
1833 – 1839) 2.září 1839 náhle zemřel. V roce 1844 se Vác-
lav oženil s Antonií Grusovou (dcerou řezníka Josefa Gruse 
v Jablonném nad Orlicí čp.32) a s ní vychovával syny Josefa 
(1844), Václava (1848) a Františka (1855). Svoje vzdělání a 
znalosti uplatnil od 50. let 19.století ve službě pro městys – v 
letech 1864 – 1872 byl starostou městečka. 

V roce 1866 zasáhla do osudu Jablonného nad Orlicí 
prusko-rakouská válka.

 Po přepadení pruského transportu 22.července nedaleko 
Jablonného  se musel skrývat. Když byl incident pruskými  
oddíly pod velením hejtmana Panowitze  vyšetřen  a proká-
zána  jeho nevina,  mohl se  vrátit 25.července zpět domů. 
Po uzavření míru obdržel za svoje chování a zastupování 
městyse v průběhu prusko-rakouské války od rakouské vlá-
dy Zlatý záslužný kříž. Z kroniky města víme, že vyzname-
nání mu bylo uděleno 25.února 1867 a 10.června 1867 mu 
bylo při slavnosti ve městě předáno z rukou c.k. zplnomoc-
něného komisaře Sigla. Jablonné nad Orlicí a blízká osada 
Lubník získaly od císaře Pochvalný list a byly odškodněny  
za újmy způsobené pobytem pruských vojenských oddílů. 

Jednou z podmínek mírové smlouvy uzavřené mezi Prus-
kem a Rakouskem byla výstavba železné dráhy do Kladska 
. I zde byl Václav Vacek  nucen přijmout další ránu. Jeho 
rodný dům, který stával pod záložnou, musel tomuto dílu 
ustoupit.     

V roce 1874 koupil od Františka Luxe statek čp.13 v Lub-
níku (dnes čp.223). Po návratu syna Františka z  vojenské 
služby v roce 1878 začal společně s ním provozovat obchod 
se dřívím. Štěstí v podnikání bylo úzce spjato i se štěstím 
rodinným. Rodina se rozrůstala díky sňatkům jeho synů 
- starší syn Josef si vzal 27.dubna 1869 Josefu Neškudlo-
vou, vdovu po hostinském v Lubníku čp.3 (dnes čp.213), 
syn Václav se oženil 24.listopadu 1874 s Annou Schlesin-
grovou, dce-rou krupaře Františka Schlesingra z Jablonného 
nad Orlicí čp.18, ( mladší dceru Marianu  Schlesingrovou si 
vzal 7.července 1874 Josef Lux, starosta města v le-tech 1899 
– 1919). Nejmladší syn František se oženil 25.ledna 1887 
s  Annou Neškudlovou, dcerou Jana Neškudly, hostinského 
v Jablonném nad Orlicí čp.79. V roce 1884 koupil společně 
se synem Václavem za 4 000,- zlatých od Arnošta Čamra 
mlýn čp.123 (zároveň byl mlýn přepsán na syna Václava) 
a po roce ho přebudovali  na pilu. Václav Vacek st. patřil 
mezi spoluzakladatele občanské záložny ve městě – byl jejím 
ředitelem v letech 1886 – 1891 -  a poté působil v záložně 
jako pokladník. I přes pokročilý věk  se zájmem sledoval  
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dění  nejen ve své rodné obci, ale i události domácí a světové. 
Václav Vacek st. zemřel 18.dubna 1900 v Lubníku čp.13. 

Jeho synové Václav ml. a František pokračovali ve spo-
lečném obchodu se dřívím. Dobrou organizací pily dokázal 
syn Václav získat zákazníky nejen  z nejbližšího okolí, ale i 
díky pobočce v Nymburku nad Labem zákazníky ze Staré 
a Mladé Boleslavi, z Kolína, Přelouče,  Prahy,  dokonce i z 
německých  Drážďan. Společně se svou ženou Annou vy-
chovávali starší dceru Annu (1875) a mladšího syna Václa-
va (1887). Jako klíčové rozhodnutí pro další úspěšný rozvoj 
Vackovy pily se stalo jeho odhodlání  přizvat do rodinného 
podniku svého zeťe Václava Jansu.

Václav Jansa se narodil 8.března 1876 v  Jablonném nad 
Orlicí v čp. 31 rodičům Václavu a Marii Jansové (rozené Šti-
astkové). Jeho kmotrem, později i poručníkem byl jablonský 
malíř Josef Jansa. Byl to snad právě jeho vliv, který u mla-
dého Václava vzbudil lásku k umění a malířství. Obecnou 
školu absolvoval v  rodném městě (čp. 4 – budova dnešní 
radnice). Další vzdělání nabyl v Rychnově nad Kněžnou a 
na Gymnáziu v Hradci Králové, které však nedokončil pro 
tuberkulózní onemocnění. Po uzdravení nastoupil na poš-
tovní úřad v Olomouci. Ve 25 letech (20. března 1901) se 
oženil s dcerou majitele pily v Jablonném nad Orlicí  Annou 
Vackovou. Po roce se jim narodila dcera Anna (20. srpna 
1902). Později přišla na svět i další dcera Marguerita (13. 
dubna 1914). Jako poštovní úředník měl Václav Jansa za po-
vinnost vozit balíkové zásilky k vlaku. Nešťastnou náhodou  
byl  lokomotivou zachycen za cíp služební pláštěnky. Utr-
pěný úraz byl natolik vážný, že byl předčasně penzionován. 

Tak se stalo, že se vrátil s manželkou a pětiletou dcerou 
Anuškou do rodného města. Zde přijal nabídku svého tchá-
na Václava Vacka, aby se věnoval administrativní a organi-
zační práci v rámci rodinného podniku – Vackovy pily. Jeho 
organizační talent se natolik osvědčil, že záhy vedl všechna 
jednání s obchodními partnery. Netrvalo dlouho a v názvu 
pily se objevilo i jeho jméno jako projev uznání úspěšné 
práce pro provoz podniku. Zabýval se i lesnickou činností, 
převážně v oboru pěstebním, a ačkoliv neměl v tomto smě-
ru žádnou odbornou průpravu, dokázal navrhnout a dát si 
patentovat dutý rýč na přesazování stromků s kořenovým 
balem v lesních školkách (tzv. „Jansův dutý rýč“).

Svou činorodost a společenské styky dával do služeb spol-
ků ve městě – byl funkcionářem v  Okrašlovacím spolku, 
byla známa jeho zásluha při obnově kříže u čp. 41, přemís-
tění sochy sv. Anny a sochy Anděla ze starého hřbitova k vy-
braným místům při cestě z  Jablonného do Orliček. Také 
v  jablonské samosprávě byl využit jeho organizační talent 
– působil jako zástupce starosty, přispěl i do kroniky města. 
Od něj vzešel podnět pro pořízení evidence domů podle pře-
zdívek obyvatel, kteří vybraná čísla popisná obývali. Sehrál 
úlohu jako reprezentant města ve funkci starosty Sokola při 
slavnostním zahájení provozu Kramářovy chaty na Suchém 
vrchu – 6.7.1928. Po skončení slavnosti hostil ve svém bytě 
(ve Vackově vile) jednoho z čestných hostů -  českého literáta 
Viktora Dyka.

Ve volných chvílích maloval. I v  této oblasti dosahoval 
zajímavých výsledků přesto, že techniku kreslení a olejomal-

by získával studiem knih. V mnohé jablonské domácnosti 
dosud visí některý z jeho krajinářských obrazů. Jejich zda-
řilost se odrazila ve faktu, že mnoho lidí mylně přikládalo 
jejich autorství pražskému jmenovci, akademickému malíři 
Václavu Jansovi.

V  Jablonném byl přátelsky oceňován svými nejbližšími 
sousedy a  byl také vyhledáván jako spřízněná duše k roz-
pravám nad mapou frontových linií armádním generálem 
Ludvíkem Krejčím, jehož pobyt v  Jablonném byl nacisty 
striktně nařízen (tzv. konfinace).

Na osud Václava Jansy těžce dopadly události, které násle-
dovaly po únorových dnech roku 1948. Za pouhých 10 dnů 
(na své 72. narozeniny) už nesměl vstoupit do své kanceláře 
– pila byla znárodněna, ačkoliv malým počtem zaměstnan-
ců nesplňovala původní kritéria pro znárodnění. 

11. srpna 1950 Václav Jansa umírá.
Na jeho všestrannou práci pro město se mělo zapomenout, 

byl opomíjen stejně jako mnozí  jiní  a jeho zásluhy o rozvoj 
kulturního a společenského života byly přehlíženy. Ironií 
osudu bylo to, že jeho obrazy s jablonskou tématikou byly 
známy a tehdejšími představiteli města využívány k propa-
gaci. Jméno jejich autora bylo však zamlčováno.

 Přední český architekt Osvald Polívka se narodil 24.květ-
na 1859 v  rakou-ském Ennsu. Studoval architekturu na 
pražské technice u profesora Josefa Zítka. V letech 1885 – 
1890 se stal  jako čerstvý absolvent vysokoškolského studia 
jeho asistentem. Vlastní projektovou kancelář měl v Praze 
od roku 1890 až do své smrti v  roce 1931. V prvních le-
tech samostatné tvůrčí práce úzce spolupracoval s českým 
architektem Antonínem Wiehlem. Jeho prvotní tvorba je 
ovlivněna novorenesancí (např. Zemská banka Na Příko-
pě v Praze). Díky znalosti historického tvarosloví a své vý-
tvarné fantazii, snaze po bohatém dynamickém projevu a  
také  díky spolupráci s předními českými malíři a sochaři 
(Mikuláš Aleš, Josef Mařatka, Alfons Mucha, Josef Václav 
Myslbek, Jan Preisler, Bedřich Stefan, Stanislav Sucharda, 
Ladislav Šaloun, Max Švabinský, František Ženíšek) vedla 
jeho tvorba k novobaroku (např. Městská pojišťovna na Sta-
roměstském náměstí v Praze), k secesi (např. Obecní dům 
hl.m.Prahy společně s Antonínem Balšánkem) a v posled-
ních letech k novoklasicistní moderně. Osvald Polívka byl 
ve své době vyhledávaným architektem převážně reprezen-
tativních budov bank, spořitelen a pojišťoven , kde často na-
vrhoval i interiéry. Tyto stavby najdeme převážně v Praze, 
ale podle jeho návrhů byly postaveny domy i v Nymburku, 
v Hradci Králové, v Karlových Varech, v Prostějově, v Bra-
tislavě nebo v italském Terstu. 

Vila Václava Vacka patří mezi jeho pozdější tvorbu, která 
je inspirována příměstskými renesančními vilami v Toskán-
sku. V knize Slavné vily Pardubického kraje je autory cha-
rakterizována jako „Patrová stavba kvazi-palácového pojetí, 
která je volně situována do rozlehlé zahrady a vyniká hmot-
ně členěným obalem. Z ústředního dvoupodlažního hrano-
lu vybíhají nižší i převýšené rizality, vyhlídková věž s do-
dnes funkčním hodinovým strojem, balkony a schodišťové 
nástupy. Zadní, k severu obrácené průčelí vily, má klidnější 
takt s osově posazenými vstupy zvýšeného parteru. Symet-
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rický exteriérový rozvrh objektu ladí s jeho vnitřní dispozicí 
nepravidelného trojtraktu s  rozdělením do dvou zrcadlově 
identických polovin, jež jsou propojeny v úrovni pater a mají 
i některé společné prostory“. 

Úřední povolení ke stavbě vily bylo uděleno 9.července 
1913. Návrhy vily signované Osvaldem Polívkou pocházejí 
z roku 1914. Stavba  byla dokončena v roce 1916.

Zahradní architekt, květinář, pomolog, šlechtitel a odbor-
ný spisovatel Fran-tišek Josef Thomayer se narodil 3.března 
1856 v rodině zámeckého zahradníka v Trhařově u Domaž-
lic. Mnohem známější pro českou veřejnost je jeho bratr 
Josef, uznávaný český lékař. Jeho pracovní kariéra začala u 
jeho otce a už v necelých 17 letech obdržel u něho výuční 
list. V roce 1873 získal stipendium Pomologického ústavu 
v  Praze – Tróji. Po absolvování studia v  roce 1875 nabyl 
cenné zkušenosti v zahradnických pracích v zahraničí. Při 
zakládání Rothschil-dových zahrad ve Vídni (1879-1894) 
získal první zkušenosti s  tvorbou přírodně krajinářských 
kompozic. Na jeho další vývoj měl zásadní vliv šestiletý 
pobyt ve Francii v  ateliéru Edouarda Francoise Andrého, 
kde dosáhl významného posta-vení vedoucího projektanta. 
V roce 1884 se vrátil zpátky do Prahy a přijal místo měst-
ského zahradníka v královském hlavním městě. Ve stejném 
roce navrhl úpravu severní části Žofínského ostrova, o rok 
později vypracoval návrh na přeměnu parku na Karlově ná-
městí. V roce 1885 předložil projekt na zalesnění a založení 
pozemků na Letné, v  roce 1888 navrhl úpravu pozemků 
před Rudolfi-nem a v roce 1889 části Chodkových sadů. 
Vypracoval taky projekt pro   Zemskou jubilejní výstavu 
v roce 1891. Ve svých 38 letech požádal o uvolnění z funkce 
městského zahradníka. V témže roce (1894) dostal živnos-
tenské povolení pro „zhotovování plánů  ku zřizování sadů a 
zahrad“ a založil soukro-mou projekční kancelář. Připomeň-
me si jeho významné projekty –  úprava náměstí Františka 
Josefa I. (Mírové náměstí) v Mariánských Lázních ,parkové 
úpravy Lázní Bohdaneč a Luhačovic, park v Přerově – Mi-
chalově, zámecké parky hraběte Šlika v  Kopidlnu, hrabě-
te Czernina – Morsiniho ve Vrchlabí, barona Ringhoffera 
v Kamenici u Stránčic, Štiříně, na Smíchově v Praze, lesní 
park v Kokoříně, zámecký park v Roztěži u Kutné Hory, 
zahrada Baťovy vily ve Zlíně. Od roku 1896 dostal povo-
lení k  provozování zahradnictví v  Říčanech. Významná 
byla i jeho publikační činnost. V roce 1892 vydal společně 
s Janem Říhou publikaci Jablka. Tvůrčí činnost  provázela 
Františka Josefa Thomayera  až do roku 1915. V tomto roce 
už  mu vážná nemoc znemožnila vést zahradnictví v Říča-
nech a až do konce života (20.února 1938) žil v Praze na 
Královských Vinohradech. Jeho tvorba je inspirována secesí, 
pro niž  je typický ornament vytvořený z přírodních tvarů, 
tvorba založená na plošném pojetí s výraznými liniemi a za-
hloubenými partery.

Pro osazení věže hodinovým strojem byla Václavem Vac-
kem vybrána přední česká firma Ludvík Hainz Praha. Jed-
nalo se o firmu, kterou  založil pražský radní a hodinář Lud-
vík Hainz I. (1813 – 1873).  Jméno jeho podniku bylo a stále 
je úzce spjato se staroměstským orlojem, na jehož provozu 
a opravách se aktivně podílí. O rozvoj firmy se v 80. letech  

19. století zasloužil Ludvík Hainz II. (1842 – 1893), kte-
rý po zkušenostech v zahraničí zavedl výrobu věžních ho-
din v nových prostorách firmy v Dlouhé ulici. V roce 1901 
ji  převzal  Ludvík Hainz III. (1878 – 1958) a v roce 1927 
rozšířil  výrobní prostory o továrnu v Praze-Holešovicích. 
Firma zaměstnávala asi 50 pracovníků a v úspěšné rodinné 
tradici pokračoval i jeho nástupce  Ludvík Hainz IV. (1908 
– 2001).  Po skončení  války  ještě stačili opravit poškozený 
staroměstský orloj. 

Po znárodnění byl majitel prohlášený za vykořisťovate-
le, třídního nepřítele a odsouzen na několik let do vězení. 
Hodinářská výroba však v  Praze-Holešovicích nezanikla, 
vznikl národní podnik Elektročas (později ZPA Pragotron), 
který vyráběl kyvadlové elektrické hodiny. Továrna byla 
původním majitelům vrácena v restituci v roce 1992 a její 
vedení převzal Ludvík Hainz V. 

  Václav Vacek  uměl vybrat pro svoje nové sídlo přední 
české architekty. Dokázal postavit na svou dobu výjimeč-
nou budovu v malém městečku, což  dokládá jeho kulturní 
a společenský rozhled.
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Pavel Kalous

komise historie města

PROČ SE HUSARSKÝ KOUSEK JMENUJE 
HUSARSKÝ KOUSEK?
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Husaři - druh jízdního vojska  - tzv. lehká jízda -  stojí za 
slovním spojením “husarský kousek”.

Lehká jízda byla v 1. pol. 19. století určena k rychlým 
výpadům, narušování formací pěchoty, nenadálým přepa-
dům, k průzkumu či k zajímání a obsazování důležitých 
osob a míst. Husaři na rychlých koních prováděli průzkum 
nebo vyvolávali různé šarvátky.

 Oproti tomu těžká jízda (např. kyrysníci) měla za úkol 
přímý boj. Dojet na určené místo, svést tam lítou řež a ne-
přítele vytlačit z pozic.

Husaři jako velmi rychlá a mobilní jednotka byli účinným 
druhem vojska a své místo si v armádách Evropy udrželi na 
dlouhá léta. První zmínky o nich pocházejí již z 15. století 
a údajně jsou jejich jednotky poprvé zakládány na území 
dnešního Maďarska. 

K tomuto druhu jízdy se váže známý výraz “husarský 
kousek”.  Jak tento výraz vznikl? Na základě válečných akcí 
husarů  byl “husarským kouskem” označován nějaký velmi 
odvážný čin, akce nebo splnění úkolu. Pokud se této lehké 
jízdě povedlo například nenápadně projet kolem nepřátelské 
pěchoty do týla nepřítele, tam zajmout velení a cestou zpět 
ukrást spící nepřátelské jednotce zástavu, jistě se jednalo o 
husarský kousek.

Vojtěch Mareš

Jeden z nejlepších závodních motocyklů české výroby  byl vyroben 
v roce 1965, čtyřválec verze 673. Motorka měla motor o objemu 

350ccm 2taktní, 4 válec do V, vodou chlazený. S výkonem 75 HP 
při 12500 otáček/minutu a maximální rychlostí 270 km/h.

SUDETY
(Co ve filmu nebylo)

Kdo chtěl, navštívil premiéru, a kdo nemohl, může film 
zhlédnout na webových stránkách IB. Opakovat věci ve fil-
mu uvedené tedy nemá smysl. Připojuji několik 

poznámek, které se do filmu již z důvodu metráže nedo-

staly.

 Byly to například  krátké úryvky z kroniky města Jablon-
ného nad Orlicí z období německé okupace:     

nebo z mladkovské kroniky z období těsně  po skončení 
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války:

KRONIKA MLADKOVA  1 9 4 5 
Květen a červen 1945 v Mladkově :

Z dopisu synovi bývalého starosty Katzera v Mladkově:
„…..můj děda Ferdi Schmock musel přihlížet, jak tvému 

otci a jiným vyryli hákenkrajce do 
ela, dva partyzáni drželi pušku, přes tu se museli souzení 

ohnout a dostali výprask. Pak byli dále týráni, některým 
uřízli přirození,  i tvému otci, než byli 

oběšeni. Znala jsem osobně dva partyzány, jeden byl Pauk 
z Jablonného nad Orlicí, ten druhý byl cukrář Čamra, též 
z Jablonného. Navštěvovala jsem 6 let školu 

v Jablonném, tak jsem je znala!…. Ti dva a ostatní  par-
tyzáni přišli z  těchonínských kasáren,měli tam též i moji 
matku, roz. 1904 a chtěli od ní vědět, kdo z Čechů přispíval 
na Německý červený kříž. Byla přivázána na lavici a dostala 
50 ran na nahé tělo. V noci ji pak pustili, ale došla jen do 
Celného.

….V kasárnách bylo mnoho Němců. Jednu ženu pověsili 
za nohy, bylo ji už přes 60 let. Také tam měli ženu zubaře 
z Jablonného, že byl dobrý k Němcům, strašně ho 

zmlátili – bylo to peklo! Naše rodina žila 17 let mezi Če-
chy, šila pro ně, nikomu jsme neublížili. Pak rodiče vyhnali, 
jeden Čech je chtěl vyprovodit. Partyzáni ho vzali do kasá-
ren a dostal 25 ran, po roce zemřel na TBC. Můj manžel byl 
několikrát zbit a hozen do potoka. 

Osm dní potom musel ležet na břiše….“
( Dopis napsala Hilde Nitsche roz.Rücker z Jablonného 

nad Orlicí, provdaná do Mladkova. Otec byl mistr v továr-
ně na nábytek, matka  měla v Jablonném krejčovství. Oba 
zemřeli v r. 1996).

Syn umučeného mladkovského starosty, který se jmenuje 
také Ferdinand, je  dnes čtyřiaosmdesátiletý pán, stále ak-
tivní. Mluvili jsme spolu několikrát telefonicky a vyměnili si 
několik e-mailů. Pro zajímavost krátce uvádím:

Vážený pane Štěpánku,
Vaší žádosti o  naše rodinné fotografie  nemohu, bohužel, 

vyhovět… nemám totiž žádné.
Když jsme byli začátkem června 1945 vyhnáni, museli 

jsme si během půl hodiny sbalit na každého člena rodiny 
jeden malý kufřík nebo ruksak a potom jsme –aniž by-
chom ráno cokoli jedli- museli stát hodiny na náměstí (též 
moji   malí sourozenci mezi 14 měsíci a 11 lety), přičemž 
jsme vůbec nevěděli, co se dál bude dít. Můžete si před-
stavit, že za této situace nebylo možné si zabalit fotografie 
na památku. Jak jsem se později dozvěděl, přinesl je  první 
správce v odpadkovém koši na náš  dvůr a tam je spálil. Tak-
že Vám  ještě jednou děkuji za foto mého otce, které jste mi 
zaslal. S nejlepšími pozdravy, Dr.Ferdinand Katzer 

From: Dr. Katzer [mailto:Dr.Katzer@t-online.de] 
Sent: Thursday, October 30, 2014 12:16 PM
To: Kvido Štěpánek
Subject: Re: Foto

Sehr geehrter Herr Stepanek, Ihrer Bitte um Bilder mei-
ner Familie von früher kann ich leider nicht entsprechen, 
...ich habe keine.

Als wir Anfang Juni 1945 

vertrieben wurden, mussten wir innerhalb einer halben 
Stunde „pro Person einen kleinen Koffer oder Rucksack pa-
cken“ und das, nachdem wir am Morgen noch nichts 

gegessen hatten, rund vier Stunden auf dem Marktplatz 
warten mussten (auch die kleineren Geschwister, damals
zwischen 14 Monaten und 11 Jahren alt) und völlig 

ahnungslos waren, was uns bevorstand. Sie können sich 
denken, dass es in dieser Situation unmöglich war, Erinne-
rungsbilder einzupacken. Wie ich erfahrenhabe, 

schaffte sie der erste „Spravec“ in einem Spreukorb auf 
den Hof und verbrannte sie dort.

Deshalb nur nochmals danke und beste Grüße

Těším se, že po zveřejnění prvního dílu se bariéra mlčení, 
na kterou jsem dosti často narážel, přece jenom prolomí a že 
ještě stihneme natočit Sudety - díl druhý.

Kvido Štěpánek

ředitel fi rmy

VZPOMÍNKA NA STARÉ ČASY, NA PRÁVO 
NA PRÁCI A NA TO, O ČEM SE MOC NE-
MLUVÍ

Pojďme si připomenout, jak jsme žili před 17. listopadem 
1989.

 Jsou k tomu hned dva důvody. Za prvé -  je to letos 25 
let od doby, kdy jsme zrušili totalitní režim. Za druhé -  pár 
nespokojených lidí se nechává slyšet, že by to chtěli vrátit.

Takže proč si ty staré časy nepřipomenout???
 Záměrně vynecháme otřepané fráze, že nebyly na Vánoce 

banány a že na toaletní papír se stály fronty. Chtěl bych tuto 
dobu dát do úhlu pohledu pro mladé lidi, kteří ji nezažili, 
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ale také nemají kolem sebe pamětníky, kteří by je o této 
době popravdě informovali. Sám jsem to musel vysvětlovat 
svým dětem a musím říci, že v některých pasážích prostě 
nevěřili, že to vůbec bylo možné.

Začít ovšem musíme tím, že naší republice vládl Sovět-
ský svaz, který střežil pořádek v našem komunismu svými 
vojsky po vpádu v roce 1968. To je strašně důležitý faktor, 
o kterém se až tak moc nemluví. Stačí se zamyslet nad tím, 
jak vtrhli Rusové nedávno na Ukrajinu. Má to hodně po-
dobného. U nás sice tehdy nešlo o zabrání území, ale Rus 
tady s  námi žil 20 let. Chovali se tady jako doma, ruské 
paničky nakupovaly ty nejdražší kožichy a vedle v drogerii 
stály české ženské ve frontě právě na ten zmíněný toaleťák a 
na vložky. Přitom sídliště, kde žili ruští důstojníci se svými 
rodinami, připomínala dnešní vybydlené bytovky po nepři-
způsobivých občanech. Ale to je jen zlomek toho, na co ur-
čitě nerad vzpomínám.

To, co bych chtěl nejvíce přiblížit, bylo „slavné“ právo na 
práci. Málokdo z mladých dnes vůbec ví, co to znamenalo. 
Komunisti se tím strašně oháněli proti západnímu světu. 
Jako odstrašující věc západních demokracií skloňovali neza-
městnanost, kterou má kapitalismus v podstatě jako základ-
ní prvek. Ano, protože vyplývá ze soutěže umíš, nebo neu-
míš, buď chceš, nebo nechceš. Pracuješ, a proto máš! Vždyť 
i mě učili komunisti ve škole, že bez práce nejsou koláče, ale 
asi si to nedali do souvislosti. Člověk totiž musí něco udělat 
pro to, aby byl. A to právě v komunismu nemusel. Právo na 
práci znamenalo to, že musel každý chodit do práce. Byla to 
povinnost. Komunisti našli práci úplně každému a v pod-
statě jim bylo jedno, čím kdo byl, co uměl, jakou měl kva-
lifikaci a jestli vůbec pracoval. Spousta lidí se totiž chodila 
do zaměstnání zašívat.

Takže všichni chodili do práce a tam se děly hrozné věci. 
Ať to vezmeme od stavebnictví přes strojní průmysl anebo 
dopravu, byl to děs. Dělalo se jen pár hodin denně, láhev al-
koholu a basička s pivem nechyběla na žádném pracovišti a 
na panáka k ponku přišel o svačině, která se táhla třeba ho-
dinu, i mistr, a když se nikdo nedíval i vedoucí, který, když 
měl něco podepsat, mnohdy vytáhl z kapsy místo propisky 
otvírák na pivo. Ale to jen k pracovní morálce.

Ten režim šel ještě dál a běžně toleroval nemocenské, které 
byly za účelem něco si udělat doma. Bylo naprosto běžné 
hodit se marod a dodělávat věci na baráku nebo si jen tak 
orazit. Samozřejmě, že na oko byly kontroly, které občas ně-
koho potrestaly tím, že ho poslaly do práce.

 Další důležitý faktor toho prohnilého režimu byl, že se 
všude kradlo. V podstatě to nebyla krádež, ale nutné zajiště-
ní věcí pro rodinu. Pravdou totiž je, že ty věci nebylo možné 
nikde koupit. Vše bylo státní a vlastnily to fabriky a státní 
podniky. Takže když si člověk chtěl doma něco udělat, mu-
sel si to nejdříve ukrást, dát vrátnému pár piv nebo štamprli 
a v noci poslat autem domů. Bylo naprosto běžné, že když 
v nějakém podniku byla určitá zakázka, která se například 
barvila na modro, zmodralo do měsíce celé město a okolní 
vesnice. Všichni barvu nakradli a natřeli doma střechy, oka-
py, ploty, brány a vše, co holt bylo potřeba natřít. Nikomu to 
nebylo divné, nikomu to nevadilo, všem se to líbilo, protože 

to bylo zadarmo. Divné je, že to nikde nechybělo. Ale s tím 
režim počítal.

Když se chodilo do fabriky na noc, tak se tam většinou 
minimálně půl směny prospalo, protože hodiny byly nadě-
lané. Normy byly na pohodu, a tak si v noci pracovníci vět-
šinou zdřímli anebo si dělali fušky, to znamená udělat něco 
pro sebe domů. Na odpoledních směnách se většina času 
prokecala a z vrátnic se občas někdo vypotácel pod vlivem. 
Ranní směny docela fungovaly, to byly provozy plné papa-
lášů, a tak si lidi dávali pozor.

Když vyprávějí kamarádi, co se dělo na stavbách, o tom 
snad ani psát nejde. A to byly nejlépe placení lidé, kteří 
v pondělí ráno odjeli do světa a ve středu, nejdéle ve čtvrtek, 
už seděli v hospodě s tím, jak celé úterý makali naplno, aby 
nadělali pondělí, čtvrtek a pátek.

Blbý na tom bylo to, že tento systém pohltil i ty, kteří to 
chtěli dělat poctivě  nebo jinak. V  této džungli to prostě 
nešlo. Když chtěl někdo něco dělat poctivě, lépe a začal vy-
čnívat, byl pohlcen, zničen, obviněn, zašlapán, zlikvidován. 
Byl nežádoucí.

 Já jsem to skutečně zažil. Byl jsem do roku 89 kolečkem 
takového stroje a jsem rád za to, že se ten stroj rozbil. V pod-
statě ho rozbili lidé, kteří se chtěli mít lépe. Chtěli za svoji 
poctivou práci dostat řádnou odměnu a za tu si koupit to, 
co je třeba.

Tak to je velmi stručné shrnutí toho, jak fungoval totalit-
ní režim. V nejhlubších dobách totality emigrovala spousta 
kvalitních inženýrů a vědců, kteří neměli šanci se realizovat, 
a tak byli nuceni odejít za svým štěstím tam, kde mohli tvo-
řit. Není žádné tajemství, že výrobce motocyklů Jawa měl 
v šedesátých letech nejrychlejší motocykl světa, ale nesměl se 
vyrábět, stejně tak jako když Škoda měla připravený dieselo-
vý motor, ale Rusáci nám to zarazili. Kdo viděl film Upír 
z Feratu, tak věřte, že to byl vývojový vůz českého inženýra 
z roku 1981, který nesměl spatřit světlo světa. Tento vůz by 
ještě dnes po více než 30 letech konkuroval stávající světové 
špičce automobilového světa sportovních vozů. Prototyp byl 
postaven na voze Škoda 110 Super Sport. Zrovna tak jako 
automatická spojka motocyklů a přední pohon automobilu 
bez použití 90° převodu hnací síly je český vynález, který 
musel za české hranice, aby byl vyslyšen. To je jen zlomek 
toho, jaká zaostalost se pěstovala v dobách, kdy byl na prv-
ním místě režim. A kdo sleduje vývoj v Severní Koreji v po-
dání Kima Čonga, tak to pochopí. Vládne totální diktátor 
a všichni jsou tak zfanatizovaní, že mu ještě tleskají. Dnes 
to nechápeme, ale sami jsme si tím prošli. Takový režim po 
sobě zanechá fatální následky v řadě generací lidí, kteří mají 
zafixované určité zvyky.

Jasným důkazem toho, jakou po sobě nechalo spoušť čty-
řicetileté vládnutí totality u nás, jsou zkorumpovaní politici, 
kteří se neštítí rozkrádat veřejné prostředky a hospodařit tak 
špatně, že to zadlužuje stát. Je vidět, že totalitní režim v nás 
zanechal zakořeněné zjevné vady, které se nevyčistí ani za 
dvě generace. Je to proces očisty, který se může změnit snad 
až po výměně tří, čtyř generací. Doufejme. Z toho důvodu, 
se již nikdy nesmí takový režim dostat k moci.  

Když by náhodou někdo vyprávěl, že se měl tenkrát lépe, 
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tak věřte, že málokdo z mladých dnes ví, že obyčejný kaze-
ťák stál 3500 Kč a měsíční mzda byla kolem 1500 Kč. Za 
dva měsíční platy jste si nemohli koupit rádio! Televize stála 
10 až 15 tisíc a čekalo se na ni až půl roku, než na vás přišla 
řada v krámě. Tzn., že člověk vydělával celý rok, aby si mohl 
pořídit televizi. Dnes si troufám říci, že z běžného platu si 
pracující člověk může pořídit i několik televizí a desítky pře-
hrávačů typu kazeťák. To je změna, co na to říkáte?

Rozdíl je právě v tom, že každý dělá, co umí. Kvalifiko-
vaní lidé jsou na svých pozicích, je soutěž mezi výrobci a 
distributory, což je běžný konkurenční boj založený na prin-
cipech kapitalismu a demokracie, který tlačí cenu dolů. To 
nutí výrobce dobře hospodařit a snižovat své náklady na vý-
robu. V pracovním procesu nejsou lidé, kteří by překáželi 
nebo parazitovali na ostatních, a tím se výroba zkvalitnila 

a současně rapidně zlevnila. Všichni, kteří na tom spolupra-
cují, se mají jednoznačně dobře a nikdy by neudělali krok 
zpět. Je to malý, ale důležitý úhel pohledu, a protože je právě 
z naší branže, mysleme na to.

Kdo chce, udělá vše pro to, aby se měl dobře a lépe.
Svoboda a demokracie budiž základem naší budoucnosti, 

nedejme na ně dopustit!

Milan Žemlička

vedoucí D5
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Tiráž:
Tento časopis vydává firma Isolit-BRAVO pro své spolupracovníky a jejich rodinné příslušníky. Distribuce probíhá zdarma 
uvnitř výrobního závodu. Do občasníku může přispět kdokoli ze spolupracovníků a na jakékoli téma. Vedení firmy si vy-
hrazuje právo odmítnout články, které odporují dobrým mravům, zákonům ČR nebo poškozují pověst firmy. Příspěvky 
předávejte nejlépe v digitální formě pomocí e-mailu na adresu stepanek@isolit-bravo.cz. Pracovníci, kteří nemají 
přístup k počítači, mohou odevzdat příspěvek i v ručně psané podobě. 

Tisk & grafická úprava / Tisk AS s.r.o.  -  www.tiskas.cz 
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