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Vážení spolupracovníci, vážení příznivci Isolit-Bravo, 
 

Pojďme se zakousnout do letního Občasníku, který jsme připravili vlastními silami a nápady pro obohacení 

nás i všech ostatních. http://www.uschovna.cz/zasilka/NM6R78NBE3GLUAXR-XLK/ 
 

Nový Občasník přináší spoustu témat, řadu krásných připomínek, námětů a podnětů. Nechybí ani dobré 

rady, příběhy a zkušenosti, které mohou inspirovat Vás, naše milé čtenáře. Přejeme hezké počteníčko… 
 

A věřte, že jste to právě Vy, kteří můžete být v příštím čísle na druhé straně této krásné myšlenky. Občasník 

je na světě téměř 20 let, vychází třikrát do roka a můžete se v něm zcela demokraticky vyjádřit. 
 

Co by za to dali naši předchůdci v hluboké totalitě, budujíce demokracii, kterou si tak svobodně a 

nezaslouženě užíváme! V té době bylo naprosto nemyslitelné, aby mohli svobodně cokoliv napsat do 

firemního „plátku“, a dokonce ještě zdarma! Bylo to v době, kdy se „zavíralo“ za to, že někdo v hospodě 

jenom řekl, že máme špatnou vládu. Napsat si nikdo nic nedovolil, ani anonymně! Na všechno se totiž přišlo. 

Taková byla doba… Tak vidíte, není to tak dávno a tolik se toho změnilo k lepšímu. Užívejme si proto 

svobody slova a tisku ať už aktivní, nebo pasivní formou. 
 

Nu což, letní číslo je tady! Kochejte se našimi příspěvky! 
 

A pokud cítíte, že máte co sdělit ostatním, 
 

pište příště!  

 

Drodzy Współpracownicy, szanowni przyjaciele Isolit-Bravo 
 

Chodźmy spojrzeć do letniego wydania Občasníku, który przygotowaliśmy własnymi siłami i według 

własnego pomysłu dla wzbogacenia nas i wszystich pozostałych. 
 

Nowy Občasník zawiera wiele ciekawych tematów, wiele pięknych spostrzeżeń, pomysłów i sugestii. Nie 

brakuje dobrych rad, historii i doświadczeń, które mogą Was inspirować, nasi mili czytelnicy. Życzymy 

miłego czytania… Wierzcie mi, że to właśnie wy możecie być w przyszłym numerze na drugiej stronie tej 

pięknej idei. Občasník jest na świecie już 20 lat, zostaje wydawany trzy razy w roku i możecie w nim 

całkowicie demokratycznie wyrazić swoje zdanie. 
 

Co by za to dali nasi przodkowie, którzy żyli w głębokim totalitaryźmie, budując demokrację, którą tak 

swobodnie i niezasłużenie wykorzystujemy! W tym okresie było niedopuszczalne, aby można był cokolwiek 

swobodnie napisać do firmowego „plátku“, dodatkowo jeszcze za darmo! Był to czas, kiedy się po prostu 

"zamykało" za to, że ktoś w pubie tylko powiedział, że mamy zły rząd. 
 

Napisać nikt niczego się nie odważył, nawet anonimowo! Wszystko musiało przyjść. Takie były czasy… Więc 

sami widzicie nie było to tak dawno, a tyle się od tego czasu zmieniło na lepsze … Cieszmy się zatem 

wolnością słowa i druku aktywną bądź pasywną formą. 
 

No cóż letnie wydanie już jest! Podziwiajcie nasze artykuły! 
 

A jeśli czujecie, że macie coś do powiedzenia pozostałym, 
 

piszcie następnym razem! 
 

redakce@isolit-bravo.cz  
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IB ONLINE 
 

- V IB finišuje hned několik stavebních investic, které budou v řádech dní předány do užívání. 

Současně pokukujeme po nových, protože je stále co zlepšovat. Hlavně prostředí pro 

spolupracovníky. Chystáme rekonstrukci šaten, o které již delší dobu hovoříme, vydláždění 

parkoviště vedle řeky a rekonstrukci pneuservisu. 

- Kompletní vydláždění areálu firmy bude provedeno do konce září.  
- Správa majetku a budov předá do užívání rekonstruované byty na Rybárně, které jsou určeny pro 

naše spolupracovníky.  
- Přijali jsme mezi sebe novou spolupracovnici - bezpečačku, která bude mít na starost i požární 

ochranu a ekologii v naší firmě. Přejeme jí hodně úspěchů!  
- V levé lodi Malé Lisovny již rozjíždíme robotickou linku na výrobu forem. Na druhé straně 

Nástrojárny řešíme, jak se vypořádat se starými stroji, které tato moderní linka plně nahrazuje. Řada 

spolupracovníků drží tempo, a jak se říká, jde s dobou. Přeškolují se tedy na nová a efektivnější 

pracoviště, což se v reálu promítá na číslech, která vykazují ekonomové, a to napříč IB.  
- Dva nové vstřikovací lisy o tonáži 160t budou také umístěny v Malé Lisovně vedle robotické linky pro 

Nástrojárnu. 

- Pro řízení Lisovny jsme zakoupili softwarový systém Comes. Je to další ukázkový příklad Průmyslu  
4.0 v praxi.  

- Do Latte jsme objednali třetí systémový vozík MX Still, stávající dva již nestačí potřebám lisovny a 

montáže.  
- Obrat je za první pololetí o něco nižší než v roce 2016, nicméně jsme schopni podle potřeby rozsáhle 

investovat. Znamená to, že můžeme investovat do nových technologií a zajistit tak budoucnost firmy i 

naši osobní.  
- Nová hala Oranžérie (za halou Latte) má již vnější i vnitřní obrysy. I tam se stavební práce 

zanedlouho dokončí a do haly se přemístí Kovovýroba. Druhá část Oranžérie bude využita jako sklad  
PZP.  

- Jablonský Gurmán vás zve na dobrou kávu zdarma v době přestávky na svačinu.  
- Na VyFi přibylo více nových spolupracovníků. To souvisí s přílivem nových zakázek čili s navýšením 

výroby. 

- Výrobní linka Motúčka se pomalu připravuje na pořadové číslo 20.000.  
- Motúčku přibyly verze se zpátečkou a s plynulou regulací.  
- Ve zkouškách je Motúčko Sestra a Motúčko 4x4 se dvěma navijáky a hydraulikou.  
- Na Strojní Údržbě proběhla přestavba, takže jsme svědky toho, že byť se nic nezměnilo na obrysech 

dílny Údržby, je tam o polovinu prostoru více, než tomu bylo dříve. Tak to je pozitivní a příkladné.  
- Obchodní divize D5 navyšuje prodeje na 110% proti roku 2016.  
- Naše podniková prodejna vás zve na levné nákupy nejen bravospotřebičů, ale také rozšířeného 

sortimentu o baterie, žárovky, prodlužovačky i dalších výrobků do vašich domácností. Nabízí i 

chlazené jídlo.  
- V červenci jsme vyplatili příspěvek na dovolenou, který byl proti loňskému roku navýšen na 10.000 

Kč.  
- Příspěvek na dopravu se stal běžnou součástí naší cesty do práce a věřme, že i v letošním roce 

porostou mzdy tak, jak bývá v IB dobrým zvykem. 
 

Vaše redakce  
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IB ONLINE 
 

- w IB obecnie kończy się kilka inwestycji budowlanych, które będą już na dniach przekazane do  
użytku. Jednocześnie  przygotowujemy  się  na  nowe,  ponieważ  nieustannie  jest dużo rzeczy  
do zrobienia. Szczególnie środowisko pracy dla współpracowników. Przygotowujemy się do 

generalnego remontu szatni, o którym mówimy już od dłuższego czasu, utwardzenia terenu parkingu 

koło rzeki i rekonstrukcji wulkanizacji. 

- Kompletne utwardzanie powierzchni areału firmy zostanie przeprowadzone koncem września.  
- Zarządzanie majątkiem i nieruchomościami, oddanie do użytku mieszkań na Rybárně, które są 

przeznaczone dla naszych współpracowników.  
- Przyjęliśmy między siebie nową współpracowniczkę BPH, która będzie odpowiedzialna za ochronę 

przeciwpożarową i ochronę środowiska w naszej firmie. Życzymy jej powodzenia!  
- Po lewej burcie Małej lisovny już uruchomiliśmy zrobotyzowaną linię do produkcji form. Na drugiej 

stronie narzędziowni zastanawiamy się jak sobie poradzić ze starymi maszynami, które ta 

nowoczesna linia w pełni zastępuje. Wielu pracowników trzyma tempo, i jak to się mówi idzie z 

duchem czasu. Zostali przeszkoleni do pracy na nowych i efektywniejszych stanowiskach pracy, co w 

realu odzwierciedlone jest w liczbach, które wykazują ekonomiści a to np. IB  
- Dwie nowe wtryskarki o tonażu 160t zostaną również umieszczone w małej lisovně obok 

zrobotyzowanej linii dla narzędziowni.  
- Do kontrolowania Lisovny kupiliśmy softwerowy systém Comes. Jest to kolejny pokazowy przykład 

Przemysłu 4.0 w praktyce.  
- Do Laté jest zamówiony trzeci wózek systemowy MX Still, obecne dwa już nie są wystarczające do 

potrzeb lisovny i montażu.  
- Obrót za pierwsze półrocze jest nieco niższy niż w 2016 roku, niemniej jednak jesteśmy w stanie 

według potrzeb racjonalnie inwestować. Oznacza to, że możemy inwestować w nowe technologie, 

aby zapewnić przyszłość naszej firmy i naszą osobistą.  
- Nowa hala Oranžérie (za halą Laté) ma już wewnętrzne i zewnętrzne kontury. I tam już wkrótce 

prace zostaną zakończone. Do hali, zostanie przeniesiona kovovýroba. Druga część Oranžérie 

zostanie wykorzystana jako magazyn PZP. 

- Jablonský Gurmán zaprasza w czasie przerwy śniadaniowej na darmową kawę.  
- Na VyFi przybyło dużo nowych współpracowników. Jest to związane z napływem nowych zamówień 

czyli ze zwiększeniem produkcji. 

- Linia produkcyjna Motúčka pomału przygotowuje się na numer seryjny 20.000.  
- Przybyły nowe wersje Motúčka z biegiem wstecznym i płynową regulacją.  
- Testowane jest Motúčko Sestra i Motúčko 4x4 z dwiema wyciągarkami i hydrauliką.  
- Na strojní údržbě odbywa się przebudowa, także jesteśmy świadkami tego, że chociaż się nic nie 

zmieniło w konturach pracowni údržby zanjduje się tam o połowę miejsca więcej, niż było 

dotychczas. 

- To jest pozytywne i przykładowe.  
- Dział handlowy D5 zwiększy sprzedaż o 110% w porównaniu do 2016 roku  
- Nasz sklep firmowy zaprasza na tanie zakupy Bravospotřebičů, ale także rozszerzonego 

asortymentu: baterii, żarówek, przedłużaczy oraz schłodzoną żywność i innych produktów do domu. 

- W lipcu wypłaciliśmy dodatek urlopowy, który w przeciwieństwie do ubiegłego roku wzrósł do  
10.000 CZK.  

- Dodatek do dojazdu do pracy stał się częścią naszej podróży do pracy i miejmy nadzieję, że w tym 

roku ta dopłata wzrośnie, tak jak to w IB jest w dobrym zwyczaju.  
Redakcji  
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Co mě (ne)přestalo bavit 
 

Mnoho věcí se jeví jinak, než jaké ve skutečnosti jsou. Máme například od malička zafixováno, že 

pochybovat o něčem rovná se už to vlastně vzdát a že ten správný a ve finále vítěz nikdy pochybnosti 

neměl a nemá. A přitom je to právě naopak! 
 

A tak i já, seč se to nezdá, mám svoje různé pochybnosti a nestydím se za ně. 
 

Jedna z nich se kupříkladu týká Občasníku. Založili jsme jej – sám už to přesně nevím, tuším, že v roce 

2001. Nebo snad už 1999? Či 1997? Jistě na tom teď nesejde. Moje pochybnost se týká jeho smyslu a 

přínosu a v důsledku tedy toho, zda jej vůbec psát a vydávat. Stojí spoustu energie, přesvědčování autorů, 

ve finále i peněz za tisk. Svého času jsme vydávali dvě rovnocenné jazykové verze – polskou a českou. Po 

několika letech jsem požádal personalistu, aby zjistil, kolik je skutečných polských zájemců, kteří na Czas 

do czasu (Občasník) čekají a těší se na něj. Přišel s číslem asi čtyři nebo pět. Faktem je, že v dnešní době 

si můžete přečíst ohromné množství článků, zpráv, knih – ovšem nikoli z vlastní firmy a od svých 

spolupracovníků. Filmů si můžete dnes- když máte čas - stáhnout tisíce, a přesto je na ochotnickém 

divadle vždy nabito – sousedy a známé totiž hrát ve filmu neuvidíte. 
 

Problémy Občasníku jsou ovšem spojitou nádobou s celkovou situací ve společnosti. Přesycenost 

nabídkou všeho, dostatek peněz, ztráta motivace, ztráta ideálů, absence duchovna, bohapustý konzum. 

Není to nic nového pod Sluncem, stejné problémy zažívaly všechny rozvinuté civilizace krátce před svým 

zánikem. Kritické poznámky, jako je tato, nazývá už Bible Hlas volajícího na poušti. Osobně považuji 

ztrátu ideálů za prvotní příčinu všeho zla a úpadku. Tisíce let tvořili jejich pevný základ nejprve bohové a 

potom křesťanský Bůh. Následně se je pokusily nahradit fašizmus a komunizmus, ale jako lidské 

výplodky zakotvené pouze na Zemi nemohly skončit jinak než za krátkou dobu hřmotným pádem. Ideál 

demokracie, který za ně zaskočil, rychle ztloustl a přejmenoval se na nezřízený konzum a - dál už stačí 

nahlédnout do učebnice dějepisu. Dějiny se opakují… 
 

Má-li moje úvaha končit optimisticky, což je za dané situace přímo povinnost, musím nabídnout 

východisko. Podle mne je celkem jednoduché: Držet si svoji morální lajnu, nepřidávat se ke stádu, 

nepanikařit. Pracovat, zlepšovat, budovat. Nechat se za ideály zavřít i zabít. 
 

Počítat s tím, že na téhle vartě vytrvám a padnu – což mi nijak nevadí, protože ...neberte život příliš 

vážně – stejné z něj totiž nevyváznete živí! 
 

Kvido Štěpánek  
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Hodně zajímavý benefit naší firmy: Program Znalostní spolupracovník Konto-Bravo 

 

Více než polovina spolupracovníků naší firmy program Konto-Bravo dobře zná/ v současné době 

je zařazeno 313 zaměstnanců, od 1. 6.17 přibylo dalších 27 spolupracovníků. Ale s tím, jak se naše firma 

rozvíjí, nastupují noví zaměstnanci, kteří třeba ještě tento nadstandard vyplácený nad rámec běžných 

výplat neznají. Proto bych si dovolila v krátkosti shrnout, co tento program je a co vlastně nabízí. 
 

Program Znalostních spolupracovníků Konto-Bravo trvá již od roku 1994. Vybraným 

spolupracovníkům se ukládá každý měsíc určitá částka Kč, která je stanovena individuálně pro každého 

spolupracovníka ze stanoveného promile nebo procenta z čistého zisku divize, kam je spolupracovník 

zařazen. Zaměstnanec při zařazení obdrží smlouvu a knížku Konto-Bravo, do které jsou zapisovány 

pracovnicemi mzdové účtárny +úložky nebo – výběry. Částka se vypočítává pouze z odpracované doby. 
 

Pokud je pracovník nemocný nebo má dovolenou, neukládá se nic. Podklady pro výpočty předává 

finanční účtárna. 
 

Úložky se sčítají a vždy 1x za rok, ve výplatě za leden, dochází k vyplacení ¼ úložky za předchozí 

kalendářní rok. Po 10 letech účasti v programu lze vyplatit 50% uložené částky, po 20 letech účasti nebo 

při odchodu do řádného starobního důchodu se vyplácí 100 % úložky. Pokud zaměstnanec ukončí 

předčasně pracovní poměr, knížka se vrací bez nároku na výplatu. Stanovené promile nebo procento se 

určuje pro každý rok zvlášť, může se pohybovat směrem nahoru i dolů, popř. v určitých případech lze 

pozastavit. Důvodem mohou být neuspokojivé pracovní výsledky. 
 

Když jsem pro vás hledala výsledky za rok 2016, náhodou jsem se dostala zpět do roku 2010 a s 

velkým překvapením jsem zjistila, jak markantně čísla za 6 let vzrostla. Pro srovnání uvádím oba dva 

roky: 
 

 Rok 2010 Rok 2016 
   

Úložka ze zisku 4 203 677,- 13 336 127,- 
    

Výběr ¼ úložky 958 997,- 3 043 219,- 
   

Výběr 50%/10 let účasti v programu/ 1 183 971,- 2 272 815,- 
    

Výběr 100%/20 let, odchod do starobního důchodu/  - 3 541 480,- 
   

Zůstatek ke konci roku 17 691 392,- 36 502 088,- 
    

 

 

Hodně zajímavé, že? A ještě mám pro vás jedno neuvěřitelné číslo! Od roku 2002, kdy máme 

program HOC, bylo po 10, 20 letech a při odchodu do řádného starobního důchodu již vyplaceno 27 844 

046,--Kč! Mimochodem, i já jsem již dosáhla na výplatu po 20 letech a bylo to velmi příjemné! 
 

Tato čísla jasně vypovídají o tom, že program Konto-Bravo je neustále se rozvíjející a růstový a 

bude i nadále skýtat záruku finančních prostředků pro své zaměstnance. 
 
 

Važme si toho, není to v ostatních firmách běžné. 
 

Přeji všem krásné léto. 
 

Věra Kalousová, mzdová účtárna  
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Benefity dla pracowników naszej firmy: program Znajomości współpracowników Konto-Bravo 
 

Ponad połowa pracowników naszej firmy dobrze zna program Konta Bravo/w obecnym czasie w 

programie znajduje się 313 pracowników, od 1.6.2017 przybyło kolejnych 27 współpracowników/.  
W sytuacji, gdy nasza firma nieustannie się rozwija, przyjmowani są nowi pracownicy, którzy jeszcze nie 

zostali zapoznani z tą dodatkową formą dofinansowania poza normalną formą wynagrodzenia dlatego 

chciałabym krótko przedstawić co to jest za program i co oferuje.  
Program Znajomości współpracowników Konto-Bravo trwa już od 1994 roku. Wybranym 

współpracownikom odkłada się co miesiąc określoną kwotę, która jest ustalana indywidualnie dla 

każdego współpracownika z ustalonego promila, czyli procentu z całego zysku dywizji na której dany 

pracownik jest zatrudniony.  
Pracownik, który zostaje wdrożony w ten program otrzymuje umowę i książkę Konto-Bravo, do 

której zapisywane są listy płac + depozyty albo wypłaty. 

Wpsiywana kwota jest obliczana tylko z przepracowanych godzin. Jeżeli pracownik jest chory lub 

ma wakacje wówczas nie zapisuje się nic. Dane do obliczeń przechodzią przez finansowy dział 

księgowości. 

 

Depozyty są sumowane zawsze 1x w roku. W styczniowej wypłacie zawsze zostaje wypłacona 

pracownikowi 1/4 depozytu za poprzedni rok kalendarzowy. Po 10 latach uczestnictwa w programie 

można wypłacić 50% odłożonej kwoty, a po 20 latach uczestnictwa lub przy odejściu na emeryturę 

pracownikowi zostaje wypłacone 100% depozytu. Jeżeli pracownik kończy przedwcześnie zatrudnienie, 

książka jest oddawana bez uprawnień do wypłaty. 

Ustalone promile lub procenty są ustalane odrębnie na każdy rok, mogą się one przesuwać w 

górę lub w dół, odpowiednio w niektórych przypadkach mogą być zawieszone. Powodem tego mogą być 

niezadowalające wyniki pracy. 

 

Kiedy szukałam dla Was wyników za rok 2016, przypadkowo cofnęłam się wstecz do roku 2010 i 

z dużym zaskoczeniem stwierdziłam jak ta liczba w ciągu 6 lat znacznie wzrosła. Dla porównania, 

przedstawię dwa lata: 

 Rok 2010 Rok 2016 
   

Depozyty z zysku 4 203 677,- 13 336 127,- 
    

Wypłata ¼ depozytu 958 997,- 3 043 219,- 
   

Wypłata 50%/10 lat uczestictwa w programie/ 1 183 971,- 2 272 815,- 
    

Wypłata 100%/20 lat,odejście na emeryturę/  - 3 541 480,- 
   

Saldo na koniec roku 17 691 392,- 36 502 088,- 
    

 

 

Bardzo interesujące, prawda? I jeszcze mam dla was jedną niesamowitą liczbą! 
 

Od roku 2002, kiedy mamy program HOC , było po 10, 20 lat i przy odejśu na emeryturę już 

wypłacone 27 844 046,--Kč!/W każdym razie, ja już otrzymała wypłatę po 20 latach i to było bardzo 

miłe/!  Dane te wyraźnie pokazują, że program Konta-Bravo stale się rozwija, wzrosta i będzie nadal 

gwarantował środki finansowe dla swoich pracowników. 
 

Szanujmy to, bo to nie jest powszechne w innych firmach. 
 

Życzę wszystkim pięknego lata. Věra Kalousová, mzdová účtárna  
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Zamyšlení nad Latté 
 

- Investice do tohoto logistického centra byla cca 120 milionů korun  
- Pokud budu porovnávat skladování ve Starém a v Latté, tak je to o 100% jinde  
- Jen shrnu několik faktů, které ne každý by si dával do spojitosti s touto investicí 

 

Hmota – dříve jsme skladovali hmotu venku přikrytou pod plachtou, pokud ji skladníci neopomenuli 

nasadit. Do načatých pytlů, jestliže nebyly řádně a dostatečně přikryty, natekla voda. Takový materiál byl 

dodán na lisovnu, kde bylo nutné ho předsušit a poté se až mohl začít zpracovávat, tedy sušit klasickým 

způsobem. O zmetkovitosti, která zbytečně vznikala, ani nemluvě a o ztrátě materiálu také. V současné 

době je vše krásně uskladněno v suchém prostředí. 
 

Obaly – ať se jednalo o KTP či KLT, vše bylo uloženo venku. Každý asi ví, co se musí dít s obaly, které se 

takto skladují. Pokud přišly deště nebo v zimě chumelení, tak to byla paráda! V létě bylo nutné vytírat 

obaly. Nikdy nezapomenu, když jsme s ředitelem chodili obchůzky ohledně skladování obalů. V zimě se 

oběh obalů řídil velikostí sněhové čepice na nich. Řeknu vám, že někdy to byl očistec a v duchu jsem si 

přál, aby co nejméně chumelilo, abych nemusel zdůvodňovat velikost čepice. Je zřejmé, že čím větší 

čepice, tím delší pobyt na jednom místě. 
 

Zásoby – je pravdou, že ve Starém bylo maximální množství paletových míst 1200, v Latté jich je 12.000. 
 

Díky tomuto zásadnímu navýšení skladovací kapacity bylo možné začít vytvářet dostatečnou 

před-zásobu u všech zákazníků. V současné době jsme vytvořili u většiny zákazníků 6 denní před-zásobu. 

Jen pro informaci - v roce 2015/2016 jsme dali každý rok téměř 1,5 milionu za expresní dopravu, což 

znamená, že musela jet speciálně doprava k zákazníkovi z důvodu, že jsme nedodali požadované 

množství dílců v termínu. Nehledě na to, že bylo nutné přerušovat výrobu, dělat častější výměny, 

zbytečně se marnil materiál a nikomu bych nepřál adrenalin, který byl z toho, že jsme si museli vybrat, co 

bude menší zlo, komu dodáme méně. Referentky permanentně musely komunikovat s protějšky 

zákazníků, kdy nejdéle můžeme dodat atd. Díky bohu je toto za námi!“ 
 

Dohledatelnost – to je další neskutečná výhoda perfektní evidence - kdy, kdo, v kolik hodin a minut 

poslal hotovou výrobu do skladu a na jaké lokaci je zaskladněna. 
 

S vedoucím logistiky panem Šulcem máme pravidelné schůzky v 7:15 každý všední den, kdy si 

shrneme stav skladu, možnosti skladování, kde je něčeho zbytečně moc, jaká je aktuální situace nakládky 

a jak proběhly nakládky za předešlých 24 hodin. 
 

Karel Slavík, vedoucí lisovny  
 
 

 

Ocenění českých lídrů/ Nagrody czeskich liderów 

 

byznys – výsledky – transparentnost 
 

Naše firma se tento rok přihlásila do I. ročníku Ocenění českých lídrů. Tak na začátek - kdo je to 

vůbec „lídr“? Lídři jsou srdcem byznysu. Jsou to ti, kteří určují směr a formují vize a vedou ostatní k těm 

správným výkonům. 
 

Do této prestižní soutěže se nemohl přihlásit každý. Každá soutěž má svá pravidla a jsou daná 

určitá kritéria. Společnost je nominována výhradně na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech 
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společností v České republice zpracovaných odborným garantem, kterým je specialista na rating a 

scoring firem, prestižní společnost CRIF – Czech Credit Bureau. 
 

Předpokladem je dostupnost závěrek za rok 2014 a 2015. Součástí registrace je zodpovězení 

otázek a poskytnutí ekonomických výsledků posledního období (tj. rok 2016). Společnosti dále splňují 

pravidlo 100% českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo ročního obratu od 200 milionů 

korun alespoň v jednom hodnoceném roce a pravidlo minimálního počtu 50 zaměstnanců. 
 

V letošním roce bylo přihlášeno 1306 firem z celé České republiky. Dále se hodnotilo podle krajů.  
Celkem bylo uděleno první až třetí místo v každém kraji. Naše firma spadá do Pardubického kraje.  
V tomto kraji hodnotící kritéria splnilo 66 firem. Naše firma získala krásné 3. místo!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Měla jsem tu čest naši firmu reprezentovat spolu s manželem a převzít cenu. Byl to velmi 

příjemný a nezapomenutelný zážitek. Nedílnou součástí tohoto večera bylo vystoupení houslového 

virtuóza Jaroslava Svěceného a akordeonisty Ladislava Horáka. Celým večerem provázela Daniela 

Písařovicová. 
 

K získání tohoto prestižního ocenění gratuluji nejen našemu p. řediteli, ale celé firmě!  
 

Ing. Eva Brdíčková, finanční účtárna 
 
 

 

biznes - wyniki – jawność 
 

Nasza firma w tym roku zgłosiła się do I. rocznika Nagrody Czeskich liderów. Tak więc na 

początek – kim jest lider? Liderzy są sercem biznesu. Oni są tymi, którzy określają kierunek i kształt wizji 

i prowadzią innych do odpowiedniej wydajności. Do tej prestiżowej konkurencji nie mógł zgłosić się 

każdy. Każdy konkurs bowiem ma swój własny regulamin, który zawiera podział kryteriów. 
 

Firma jest nominowana wyłącznie na podstawie analizy publicznie dostępnych danych dla 

wszystkich firm w Republice Czeskiej przetwarzanych przez ekspertów gwaranta, którym jest 

specjalizująca się w punktacji i ocenie firm, prestiżowa firma CRIF - Czech Credit Bureau. Warunkiem jest 

sprawozdanie finansowe za rok 2014 i 2015. Procedura rejestracji obejmuje odpowiedzi na pytania i 

dostarczenie wyników ekonomicznych osiągniętych w ostatnim okresie (tj. 2016). 
 

Firmy również musi spełnić warunki 100% czeskiej nieruchomości i czeskiego obywatelstwa 

właścicieli, regułę rocznego obrotu w wysokości od 200 mln koron co najmniej w jednym ocenianym w 

ramach przeglądu roku i regułę zatrudnienia minimalnej liczy 50 pracowników. W tym roku 

zarejstrowanych było 1306 firm z całej Czeskiej Republiki. 
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Ponadto dokonywano oceny według regionu. Ogólnie przyznano od pierwszego do trzeciego 

miejsca w każdym regionie. 
 

Nasza firma mieści się w Pardubickim regionie. W tym regionie kryteria oceny spełniło 66 firm. 

Nasza firma uzyskała piękne 3. Miejsce! 
 

Miałam zaszczyt reprezentować naszą firmę wraz ze swoim mężem i odbrać nagrodę. Było to dla 

mnie bardzo przyjemne i niezapomniane doświadczenie. 
 

Integralną częścia tego wieczora był występ wirtuoza skrzypiec Jaroslava Svěceného i 

akordeonisty Ladislava Horáka. Cały wieczór prowadziła Daniela Písařovicová. 
 

Z okazji uzyskania tej prestiżowej nagrody gratuluję naszemu Panu dyrektorowi i całej firmie! 
 
 

 

Ing. Eva Brdíčková, finanční účtárna  
 

 

Isolit-Bravo, spol. s r.o. 
 
 
 
 

není jen taková obyčejná firma, je to továrna v podhůří Orlických hor, továrna, která má duši… 
 
 

 

Jak se firmě vedlo v uplynulém roce 2016 
 

Dobrého výsledku bylo dosaženo především udržením meziročního obratu v tržbách za výlisky a 

prodej forem, ale také s přispěním výrobků segmentu domácí spotřebiče a nemalou zásluhou i 

motorového kolečka „Motúčka“. 
 

Během roku společnost zaměstnávala v průměru 611 spolupracovníků. Počet pracovníků v 

průběhu roku lehce kolísal, aby se na konci roku ustálil na 574 spolupracovnících. Toto drobné snížení 

počtu spolupracovníků můžeme připsat na vrub zvyšování efektivity práce. 
 

V roce 2016 firma investovala přes 231 mil. Kč. Zejména do nákupu nových výrobních zařízení a 

strojů, jako i do výstavby hal. 
 

Firma rozšířila své strojní vybavení o další nejmodernější CNC frézy, brusky, lisy ENGEL či 

samostatné roboty se záměrem zvyšovat produktivitu práce, která na druhé straně přispívá k rychlé 

návratnosti vynaložených investic. 
 

Společnost je dlouhodobě ve stabilní a dobré finanční kondici, s dostatkem volných prostředků, 

které postačí pokrývat požadavky a potřeby dalšího rozvoje společnosti v oblasti výroby a nákupu 

investic. 
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Hlavní výsledky roku 2016 
 

 2016 2015  
    

Tržby (mil. Kč) 1128 1190  
    

Podíl tržeb ze zahraničí (%) 24 30  
    

Přidaná hodnota (mil Kč) 466 477  
    

Vlastní kapitál (mil Kč) 1349 1359  
    

Investice (mil Kč) 231 199  
    

Počet zaměstnanců (k 31.12.) 574 640  
    

    
 
 

 

to nie jest zwykła firma, to fabryka u podnóża Orlických gór… 
 

Fabryka, która ma duszę. 
 

Jak się powodziło firmie w roku 2016 
 

Dobry wynik został osiągnięty głównie poprzez utrzymanie rocznego obrotu wpływów ze 

sprzedaży odlewów i sprzedaży form wtryskowych, ale także przy udziale segmentu produktów sprzętu 

gospodarstwa domowego i przy niemałej zasłudze motorowej taczki „Motúčka”. 
 

W ciągu roku firma zatrudniała średnio 611 pracowników. Liczba pracowników w ciągu roku 

wahała się nieznacznie, a na końca roku została w pełni ustabilizowana na 574 współpracowników. 
 

Ten niewielki spadek liczby pracowników można przypisać na koszt zwiększonej efektywności 

pracy. W 2016 roku firma zainwestowała ponad 231 mil. koron na zakup nowych urządzeń 

produkcyjnych i maszyn, jak również w budowę hal. 
 

Firma rozszerzyła swoje dotychczasowe maszyny o kolejne nowoczesne frezarki CNC, szlifierki, 

wtryskarki ENGEL czy autonomiczne roboty z zamiarem podniesienia wydajności pracy, która z drugiej 

strony przyczynia się do szybkiego zwrotu nakładów inwestycyjnych. 
 

Firma jest w długoterminowej stabilizacji i dobrej kondycji finansowej, z dużą ilością wolnych 

zasobów, które są wystarczające do pokrycia wymagań i potrzeb dalszego rozwoju firmy w zakresie 

produkcji i sprzedaży inwestycji. 
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Główne osiągnięcia roku 2016 
 

 2016 2015 
   

Przychód (mil. Kč) 1128 1190 
   

Udział przychodów z zagranicy (%) 24 30 
   

Wartość dodana (mil Kč) 466 477 
   

Kapitał własny (mil Kč) 1349 1359 
   

Inwestycje (mil Kč) 231 199 
   

Liczba pracowników (k 31.12.) 574 640 
   
 

 

František Urban  
 

 

4. průmyslová revoluce = svět na dlani 

 

Bude hodně o našem myšlení…, vlak do budoucnosti totiž nestaví… 

 

Poslední dobou se stále více omílá spojení čtvrté průmyslové revoluce zkratkou Industry 4.0. 

Mluví o tom všichni, málokdo pro to ale něco dělá. Řada velkých světových značek ve svých továrnách 

provádí doslova psí kusy, aby byly součástí této proměny, ale mnohdy samy nevědí, co dál. Nestačí totiž 

jen koupit roboty, musí se udělat mnohem a mnohem více, než „jen“ utratit peníze. 
 

Všichni hovoří o automatizaci, robotizaci a digitalizaci, které by měly logicky vést ke zkracování 

výrobních časů a vyšší sériovosti. Téma je poněkud široké a zavádějící. Všichni se v tom zatím ztrácejí. Po 

hodině výkladu na jednom semináři jsem se zeptal přednášejícího inženýra, jak by zcela jednoduše a pár 

slovy popsal princip Industry 4.0. Automaticky ze sebe vyhrkl: „Vezmi si, že jedou čtyři lidé čtyřmi auty, z 

bodu A do bodu B. Když užijí 4.0, pojedou všichni jedním autem.“ 
 

Musím říci, že po tomto odlehčení se začal seminář ubírat jiným směrem. Lektor dále zdůraznil, 

že pokud někdo robotizuje, musí myslet na to, jak se vypořádá s historií. Když koupí nový mikrobus, musí 

prodat ty čtyři staré auťáky, aby to nesvádělo ty staré konzervativce jezdit postaru každý sám…. Další  
připomínka byla na výrobní prostory. Velmi přísně, se vztyčeným prstem sdělil, že pokud 

modernizujeme ve smyslu 4.0, nikdy se nesmíme dostat přes původní plochu. Ba naopak, měli bychom 

uspořit místo. 
 
 

Ergonomie je důležitou součástí 4.0 
 

Dalším faktem, na který se klade důraz, je snižování výrobních časů na základě ergonomie. 

Zvláštní!!! To mě velmi zaujalo. Je totiž stará pravda, že si všichni chrání své normy, aby jim je náhodou 

někdo nezvedl. Proč by měl člověk nově dělat 400 ks za hodinu, když dělá v pohodě 300 ks a vychází mu 

to na 120% plnění, myslí si bohužel hlupáci. Ergonomie se zabývá právě tím, jak zlepšit přípravky, 

nástroje a pracoviště tak, aby s přirozenou lehkostí firma vyrobila více a v kratším čase. Vede to 

jednoznačně ke konkurenceschopnosti ceny. Kdo na to nepřijde včas, bude drahý a brzy nedostane 
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zakázky. Anebo dorovná ceny, ale nezbyde mu na investice, bez kterých se v průmyslu 4.0, jednoduše 

řečeno, zahrabe do země! 
 

Co mě zarazilo, je, že 4.0 jde mnohem dál než jen do výroby. Firma, která myslí vážně moderně, 

automatizuje i kanceláře na všech úrovních, energetické zdroje a spotřebiče, a hlavně myslí maximálně 

ekologicky. Téma je skutečně tak široké, jak kdo umí myslet dopředu. A to je dobře! Stále je co zlepšovat 

a vymýšlet! To jsou věci, které člověka a celou společnost posouvají kupředu. Je třeba dodat, že celý tento 

boom rozjely nové komunikační technologie, kde vlastně sledujeme doslova celý svět na dlani svých 

mobilů. Čas a vzdálenost byly pokořeny! Nabídka služeb nemá hranice a my můžeme být u toho. 
 

Na závěr musím říci velmi pozitivní věc. Naše firma rozhodně na 4.0 najíždí a začíná tak i myslet. 

Spoustu popsaných věcí totiž děláme podvědomě a ani o tom nehovoříme. Do některých činností se ale 

ještě necháváme doslova „dokopat“ těmi, kteří jsou o krok či dva napřed a udávají nám směr. Mnoho 

dalších výzev, které je třeba si teprve uvědomit, je ale ještě před námi. 
 

Věřím, že společnými silami v duchu výzvy 4.0 dokážeme vyrobit více za méně, což garantuje 

lepší budoucnost všem zúčastněným. 
 

Nenechme si tento jedinečný vlak, ve kterém už asi pojedeme bez strojvedoucího, průvodčích a 

revizorů, ujet! Je to vlak do budoucnosti… 
 

Milan Žemlička, Váš personalista  

 

Będzie dużo o naszym myśleniu… pociąg do przyszłości się nie zatrzyma… 
 

Ostatnio coraz bardziej rozpowszechnia się spójnik czwartej rewolucji przemysłowej skrót 

Industry 4.0. Mówią o tym wszyscy, mało kto coś dla tego robi. Wiele dużych międzynarodowych marek 

w światowych fabrykach wykonuje dosłownie psie sztuki, żeby być częścią tej transformacji, ale często 

sami nie wiedzą co dalej. 
 

Nie wystarczy po prostu zakupić roboty należy zrobić dużo, dużo więcej niż „tylko” wydawać 

pieniądze. Wszyscy mówią o automatyzacji, robotyzowaniu i cyfryzacji, które powinny logicznie 

prowadzić do skrócenia czasu produkcji i wyższej produkcji seryjnej. 
 

Temat jest dość szeroki i mylący. Wszyscy się w tym póki co zatracamy. Po godzinnym wykładzie 

na jednym seminarium, zapytałem wykładającego inżyniera jak łatwo i kompletnie opisać w kilku 

słowach reguły Przemysłu 4.0. 
 

Automatycznie od sobie powiedział: „Weźmy taki przykład, że jadą cztery osoby czterema 

samochodami z punktu A do punktu B. Jeżeli użyją 4.0, to wszyscy pojadą jednym samochodem.“ Muszę 

powiedzieć, że po wyjaśnieniu rozpoczął seminarium w innym kierunku. Wykładowca podkreślił 

również, że jeśli ktoś ulega procesowi robotyzacji musi zastanowić się, jak radzić sobie z historią. 
 

Jeżeli kupi nowy mikrobus, musi sprzedać cztery stare samochody, aby to nie kusiło tego starego 

konserwatywnego sposóbu jazdy, w którym każdy jeździł sam. Kolejny komentarz dotyczył zakładów 

produkcyjnych.Bardzo wyraźnie, z uniesionym palcem powiedział, że jeśli chodzi o modernizację w myśl 

4.0, nigdy nie powinniśmy się dostać przez powierzchnię pierwotną. Wręcz przeciwnie, powinniśmy 

zaoszczędzić przestrzeń. Ergonomia jest ważnym elementem 4.0. 
 

Kolejnym faktem na który kładzie się nacisk jest skrócenie czasu produkcji na podstawie 

ergonomii. To mnie bardzo zainteresowało. Jest to stara prawda, że wszyscy chronimy swoje standardy, 
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żeby przypadkowo nikt ich nie podniósł. Dlaczego nowy człowiek miałby zrobić 400 sztuk na godzinę, 

kiedy robi spokojnie 300 sztuk i wychodzi mu to na 120%, tak uważają niestety głupcy. 
 

Ergonomia zajmuje się dokładnie tym, jak poprawić maszyny, narzędzia i miejsca pracy, żeby z 

naturalną łatwością produkować więcej w krótszym czasie. To wyraźnie prowadzi do konkurencyjnych 

cen. Kto nie przyjdzie na czas, będzie drugi i wkrótce nie dostanie zleceń produkcyjnych, albo wyrówna 

ceny, ale nie zostanie mu na inwestycje, bez których w przemyśle 4.0, krótko mówiąc zakopie się pod 

ziemią! Co mnie zaskoczyło, to, że 4.0 idzie znacznie dalej niż tylko produkcja. Temat jest bardzo szeroki, 

jeżeli człowiek potrafi myśleć z wyprzedzeniem. To dobrze! Nieustannie wymyślać coś nowego i 

polepszać! To są rzeczy, które człowieka i całą społeczność posuwają naprzód. Należy dodać, że cały ten 

boom rozpoczął nową technologię komunikacji, gdzie właściwie kontrolujemy cały świat jak na dłoni 

swoich telefonów komórkowych. Czas i odległość zostały pokonane! Oferta usług nie ma granic i my 

możemy przy tym być. 
 

Na zakończenie muszę powiedzieć jedną pozytywną rzecz. Nasza firma oczywiście 4.0 powoli 

zaczyna wdrążać. Wiele opisanych rzeczy robimy podświadomie, ale o tym nie mówimy. Do niektórych 

czynności jeszcze nie jesteśmy się w stanie dosłownie „dokopać“, które są o krok lub dwa przed nami i 

wskazać kierunek naprzód. Wiele innych wyzwań, które trzeba sobie po prostu cierpliwie uświadomić 

jest jeszcze przed nami. Wierzę, że wspólnymi siłami w duchu wyzwania 4.0 zdołamy wyprodukować 

więcej za mniej, co gwarantuje lepszą przyszłość wszystkim zainteresowanym. 
 

Nie pozwolimy na to, żeby tem wyjątkowy pociąg, w którym prawdopodobnie pojedziemy już bez 

kierowcy, załogi i nadzorcy odjechał ! Jest to pociąg do przyszłości … 
 

Milan Žemlička, váš personalista  

 

4.0 
 

Před časem se mě jeden novinář ptal, co říkám průmyslu čtyři nula. Nevím, co to je! Odpověděl 

jsem. Řekl jsem to schválně, protože mi nesedí ta stádovitost, se kterou všichni bezmyšlenkovitě opakují 

jakousi formulku, již někdo rádoby moudrý hodil do placu. 
 

Namísto složitého vysvětlování 4.0 to řeknu jednoduše: Zapojte do výroby užitečné maximum 

počítačových možností a robotiky! Nevyrábějte postaru, jinak ztratíte produktivitu a 

konkurenceschopnost! Nikdo už pak u vás nic neobjedná a můžete to zavřít! 
 

Zdá se mi, že tohle musí pochopit a přivítat každý. V rámci Průmyslu 4.0 jsme v posledních dvou 

letech investovali do naší firmy přes 420 milionů korun. Přesto na místě, které by mělo být 

nejpokrokovější – v Nástrojárně – narážíme na tuhý odpor. Mnoho pracovníků tam má názor asi 

takovýto: Klidně si tu vaši robotickou linku 4.0 zaveďte! Já ale zůstanu zakopaný na své předpotopní 

mašině, vy mě za to budete dobře platit a ještě se bát, abych vám nedal výpověď! 
 

Asi nahlédne i malé dítě, že vedení, které by tuto myšlenku přijalo, by firmu přivedlo k záhubě. 

Naší povinností je vysvětlit a přesvědčit spolupracovníky, že jejich přerod z kliček a páček na CNC 4.0 je 

naprosto nezbytný. Není to možnost- je to nutnost! Mluvíme za tím účelem s dotyčnými takřka denně, 

sestavujeme jejich osobní plány přeškolení a… - sám jsem si nemyslel, že to bude taková fuška. Roboti 

jsou proti tomu brnkačka! 
 

Ale opět – závěr musí být pozitivní. Setrvačnost myšlení a odpor k novému není, třikrát bohužel, 

nic výjimečného. Asi před sto lety, když jsem jako mladý inženýr-konstruktér nastupoval do OEZ 

Letohrad, dostal jsem jako první úkol zavést v provozu Výprachtice speciální stroj - automat- sítotisk na 
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pojistky. Složitý automat už předtím zkonstruovali a vyrobili jiní a na mne přesměrovali to zavedení. Asi 

věděli proč. Mistr a pán provozu mě tehdy přivítal se slovy: Tak, mladej, mám ti ten krumpl naložit na 

vidle a vyhodit za vrata hned nebo až po obědě?! 
 

Nepřekvapí asi, že mistr už dávno odpočívá na výprachtickém hřbitově a pojistky se dnes nejenom 

potiskují, ale vyrábějí technologií – 4.0! 
 

Kvido Štěpánek  
 

4.0 
 

Jakiś czas temu pewien dziennikarz zapytał mnie, co myślę o przemyśle cztery zero. Nie wiem, co 

to jeste!-odpowiedziałem. Powiedziałem to specjalnie, ponieważ nie pasuje mi ta towarzyskość, z którą 

wszyscy bezmyślnie powtarzamy jakąś formułkę. Zamiast złożonego wyjaśniania 4.0 powiem po 

prostu: Podłączyć do produkcji najbardziej użyteczne opcje komputera i robotyki! Nie 

produkujcie starym sposobem, inaczej stracimy wydajność i konkurencyjność! Nikt już u nas 

niczego nie zamówi więc możemy to zamknąć! 
 

Wydaje mi się, że musi to zrozumieć i przyjąć do wiadomości każdy. W ramach Przemysłu 4.0 w 

ciągu ostatnich dwóch lat zainwestowałem w naszą firmę ponad 420 miliony koron. Jednak w miejscu, 

które miałoby być najbardziej zaawansowane – w Narzędziowni – napotykam na sprzeciw. Wielu 

pracowników tam pracujących jest zdania: Spokojnie sobie tą swoją zrobotyzowaną linkę 4.0 

wprowadź! Ja zostanę zakopany przy swojej starej maszynie, wy mi za to będziecie dobrze płacić i 

jeszcze będziecie się bać, żebym nie dał wypowiedzenia! 
 

Doceni to i małe dziecko, że kierownictwo, które by tą myśl zaakceptowało, doprowadziłoby 

firmę do zniszczenia. Naszym obowiązkiem jest wyjaśnić i przekonać współpracowników, że ich 

przemiana z uchwytów i dźwigni sterowania na CNC 4.0 jest absolutnie konieczna. I nie jest to możliwość 

– jest to konieczność! Mówimy o tym niemal codziennie, planujemy osobiste plany szkolenia a…. –  
osobiście nie sądziłem, że będzie to tak trudne. Roboty są w porównaniu z tym formalnością! 
 

Ale przeciwnie – zakończenie musi być pozytywne. Intercja myślenia i opór wobec nowego , trzy 

razy, niestety, nic specjalnego. Około sto lat temu, kiedy jako młody inżynier - projektant rozpocząłem 

prace OEZ Letohrad, dostałem jako pierwsze zadanie wprowadzadzić do eksploatacji maszynę – automat  
– stoitodruk na bezpieczniki. Złożone urządzenie już przed tym skonstruowali i wyprodukowali, a mi 

pozostawili wprowadzenie do urzytku. Chyba wiedzieli dlaczego. Majster i pan provozu powitał mnie 

słowami: Więc, młody, mam ci ten krumpl nałożyć na widły i wyrzucić za drzwi teraz czy po 

obiedzie?! 
 

Nie zdziwi chyba nikogo, że majster już dawno odpoczywa na výprachtickém cmentarzu, a bezpieczniki 

są teraz nie tylko drukowane, ale produkują technologię produkcji – 4.0! 
 
 

 

Kvido Štěpánek  
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Inovativní řešení forem 2017 

 

Dne 30. 3. 2017 se konstrukce zúčastnila odborného semináře pořádajícího firmou Cecho, kde 

bylo hlavní téma Cumsa a její odformování negativů ve formě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z celé škály produktů, které Cumsa nabízí, nás nejvíce zaujal produkt Double Rack. Jedná se o 

vertikální vyhazovací mechanizmus (noha + vedení šikmého vyhazovače) umožňující odformování 

hlubokých negativů až 52mm s úhly +35° a – 55°, což je velká výhoda oproti klasickým šikmým 

vyhazovačům, kde jsou tyto úhly technicky nemožné nebo velmi složitě proveditelné. Jako další výhody 

vidíme: jednoduchá zástavba v tvarové desce a vyhazovacím paketu a snížení zdvihu vyhazovacího 

paketu díky možnosti použití větších úhlů odformování negativů. Tento produkt plánujeme v blízké době 

použít. 
 

Michal Chejnovský, konstrukce forem  
 
 

 

„Moderní technologie nahrazuje člověka?“ 

 

V naší moderní době je člověk už tak dokonalý a schopen vymyslet ještě dokonalejší technologii, 

než je on sám, aby tak zastoupil sebe i své kolegy. 
 

Jako příklad bych chtěla uvést zkušenost s novou technologií Helmee AOI, která byla nabídnuta 

naší firmě Isolit-Bravo, aby pomohla při vyhodnocování vad na pokovené lince. 
 
 

Technologie Helmee se zajímá o automatickou vizuální kontrolu kvality 

výrobků s lesklým či zrcadlovým povrchem. Jedná se o optickou kontrolní 

jednotku se třemi vysokorychlostními kamerami, které jsou schopny zároveň 

kontrolovat 3D tvar a kvalitu povrchu předmětu. Jednotka obsahuje 2 šestiosé 

roboty, které zajišťují požadovanou opakovatelnost a polohu kontrolovaných 

dílů. 
 

Díky své jedinečné optice dokáže lépe vyhodnotit vadu než lidské oko. Tato  
technologie upozorňuje i na fakt, že člověk (lidský faktor) je schopen vyhodnotit vady na dílcích pouze z 

80%, přičemž po určitých odpracovaných hodinách se toto procento snižuje. V tomto případě nastupuje 

technologie, kterou nijak neunavíte a která bude mít stejný výkon v 8 ráno i ve 4 hodiny odpoledne. 
 

Dalšími z benefitů, které nabízí, jsou:  
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- kontrola velkého množství dílců v krátké době (při kontrole 10s/kus je schopna zkontrolovat 

4320ks/12h) 

- okamžitou zprávu a sledování kontroly  
- přizpůsobení kontrolní jednotky ke kontrole požadovaného tvaru dílce  
- rychlou návratnost investice  

 

Vyplatila by se investice v hodnotě cca 8 mil. korun na naší pokovené lince? Pro naši firmu byl 

nejdůležitějším z požadavků na tuto jednotku 100% automatický proces, začínající odebráním výlisku z 

pásu, přes proces kontroly, roztřídění dílů na OK nebo NOK, vyřazení OK dílce pro operátora (který dílec 

už jen zabalí) nebo lépe možnost uložení dílců rovnou do balení pomocí robota. 
 

Společnosti, která se Helmee technologií zabývá, byly poskytnuty vzorky pokovených dílců různých 

tvarů a s odlišnými vadami. Po zkouškách v jedné z optických jednotek proběhlo vyhodnocení a my tak 

mohli porovnat skutečnost s prezentací. 
 

Ke studii byly odeslány 4 produkty, z toho odzkoušeny pouze 3, protože jednotka je schopna 

kontrolovat pouze dílce o délce do 320 mm. Složitá geometrie našich dílů neumožnila kontrolu všech 

požadovaných vzhledových zón. Čas kontroly se se složitější geometrií dílů prodlužuje, bylo by nutné 

navržení specifických uchopovačů pro každý dílec. Nelze provést kontrolu, pokud jsou na dílci dva typy 

povrchu – např. dezén a lesklá plocha, nelze provést kontrolu, pokud díl má hluboký či transparentní 

(čirý) povrch. Na základě výsledků se ukázalo, že kontrola pomocí jednotky Helmee není pro naši 

pokovovací linku úplně výhodná. Vady na hladkém a rovném povrchu byly velmi snadno odhaleny, 

ovšem většina námi vyráběných dílů má specifické tvary, požadavky a je velmi obtížné vady v těchto 

místech odhalit. 
 

Závěr: Technologie Helmee se neustále vyvíjí, jde dopředu a jednou nás opravdu možná nahradí, ale ještě 

pořád nestačí na naše operátory či operátorky. 
 

Nikola Leimerová, oddělení kvality  
 
 

 

4. průmyslová (r)evoluce v podmínkách IB 
 

Pojem 4. průmyslová revoluce (dále také Průmysl 4.0) již slyšel téměř každý. Je však pro mnohé 

velmi abstraktní a těžko pochopitelný. V tomto článku budou popsány základní charakteristiky této a 

také předchozích průmyslových revolucí. V závěru budou definovány procesy, které v IB běží v souladu s 

Průmyslem 4.0. 
 

Slovo „revoluce“ je dobré, poněvadž podněcuje zvědavost, vzbuzuje emoce a také šokuje. Pro 

základní pochopení významu je nutné oddělit kořen slova – evoluce. Ta není ničím, co by proběhlo 

lusknutím prstu či ze dne na den. Je to proces, který začal a trvá. Podobně je tomu s průmyslovou 

revolucí č. 4. IB logicky je a bude nedílnou součástí těchto procesů. 
 

Nejprve tedy z historie průmyslových revolucí: 
 

1. průmyslová revoluce se datuje do druhé poloviny 18. stol. a probíhala ještě v 19. století, kdy se 

dokončoval přechod od ruční výroby v manufakturách ke strojní velkovýrobě. Masově se v té době začaly 

využívat nové zdroje energie, především uhlí (resp. pára). Tradičním symbolem tohoto období byl parní 

stroj. Klíčovým pojmem je industrializace. Dopad průmyslové revoluce na společnost byl obrovský, 

zásadně se změnily všechny obory hospodářství. Co do významu je tento převrat srovnatelný s 
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neolitickou revolucí, která znamenala proměnu společnosti od lovců a sběračů ke společnosti 

zemědělské. 
 

2. průmyslová revoluce je spojována s elektrifikací a se vznikem montážních linek. Toto období 

navazuje v podstatě bezprostředně na období 1. průmyslové revoluce, tzn., že se datuje na konec 19. 

století. Většinou se spojuje se dvěma daty: s rokem 1879, kdy T. A. Edison vynalezl žárovku, nebo s 

rokem 1870, kdy společnost Cincinnati instalovala ve svém závodě první montážní linku a začala s 

dělbou práce. 
 
3. průmyslová revoluce bývá nejčastěji spojována s automatizací, elektronikou a rozmachem 

informačních technologií. Její datování je spornější než u jejích předchůdkyň. Stejně jako byl přechod od 

uhlí a páry k elektřině poměrně spojitý a logický, tak i přechod od mechanismů k automatům byl spíše 

výsledkem přirozené evoluce než skutečnou revolucí. Za její počátek se nejčastěji uvádí rok 1969, kdy byl 

vyroben první programovatelný logický automat, čili PLC. Jedná se vlastně o malý průmyslový počítač, 

řídicí jednotku pro automatizaci procesů v reálném čase. 
 

A nyní už se dostáváme do nedávné minulosti a současnosti: 
 

4. průmyslová revoluce a její základní vize pochází z roku 2011. Koncept vychází z dokumentu, který 

byl představen na veletrhu v Hannoveru v roce 2013. Prožíváme ji tedy právě teď a trvat by měla dalších 

minimálně xx let. Je charakterizována masovým rozšířením internetu a jeho průnikem do všech oblastí 

lidské činnosti. Tzv. „chytré továrny“, včetně IB, využívají a začínají využívat kyberneticko-fyzikální 

systémy. Tyto systémy následně převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby 

vykonávali lidé. To je také nezbytně provázeno změnou pracovního trhu. 
 

Nejenom v IB zavádíme metody strojového vnímání, auto-konfigurace a autodiagnostiky s 

počítačovým spojením strojů a dílů. Dále se v průmyslu 4.0 využívá např. 3D tisk, datová centra, 

automatické hlášení problémů či tzv. „chytré sklady“, které samy informují o docházejících zásobách. 
 

Pomocí metod a nástrojů průmyslu 4.0 by mělo dojít k úsporám času/peněz a zvýšení flexibility 

firem. Mezi hlavní rizika patří hackerské útoky a zneužití dat. Průmysl 4.0 s sebou přináší naději na 

zvýšení kvality lidského života díky zvyšování produktivity práce a mizení monotónních a fyzicky 

náročných profesí. Automatizace, integrace systémů a vyšší efektivita díky propracovanější logistice jsou 

také nadějí pro snižování negativních lidských vlivů souvisejících s průmyslem a pro implementaci 

udržitelného rozvoje. Průmysl 4.0 je v IB aktuálně zastoupen na mnoha úrovních, ve všech divizích. 

Nejviditelnějším a také největším příkladem je nově vybudovaný sklad s digitálně naváděnými zakladači. 

Dále třeba šestiosý robot, byť není v IB novinkou, je také produktem 4. průmyslové revoluce. Nově 

budovaná robotická linka v nástrojárně či využívání dronu k pořizování audio/video záznamu jsou další 

příklady probíhající (r)evoluce. 
 

Pro úspěšné firmy je však nezbytné mít nejenom kapitál a novou technologii na straně jedné, ale 

také správné lidi, kteří dokážou tento potenciál využít a dále s ním pracovat. Je patrné, že role člověka při 

digitalizaci a automatizaci bude stejně zásadní a nepostradatelná jako při kterékoliv jiné předešlé 

průmyslové revoluci. Schopnost dělat změny + adaptabilita na nové podmínky jsou charakteristiky, bez 

kterých se nikdo z nás v průmyslu 4.0 neobejde. 
 
 

 

Lukáš Grus, manažer projektů  
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Personalista radí… 

 

Nepodceňujme základní věci, audit se zaměřuje i na ně… 
 

Při jednom z letošních auditů nám auditor zašel do skladu chemických látek. Našel jeden prošlý 

olej a točil na tom docela slušné záporné body, které by mohly v budoucnu velmi nepříznivě ovlivnit 

celkové hodnocení, kde počítáme každý bod. Při závěrečném sezení se mu pár lidí snažilo vysvětlit, že 

bychom ten olej stejně nepoužili, ale on si trval na svém: „Ten olej tam prostě neměl co dělat! Stačilo by, 

aby ho někdo nalil do lisu, zadřelo by se třeba ložisko a zastavili jste lisování našeho dílce. Tím byste 

nemohli dodat díly na naši linku a ta by se zastavila! Nepřípustné! Bez diskuse! V tomhle vám neslevím!“ 

A měl pravdu, a to i přesto, že jsme všichni věděli, že čtrnáct dní prošlý olej by rozhodně nezavinil 

zadření ložiska. Být tam ale neměl, protože automobilový průmysl je založen na principech, které je 

nutno dodržovat. 
 

Výrobci automobilů jdou ale ještě dál, než k ochraně svého byznysu anebo zaručení jimi 

garantované kvality. 
 

Chtějí vyrábět auta v čistém prostředí, což je pochopitelné. Zaměřují se na tyto základní principy: 
 

 Etika podnikání


 Pracovní podmínky


 Životní prostředí
 

Znamená to, že spolupracují pouze s firmami, které nepodvádějí, neporušují zákony a chovají se 

transparentně. 
 

Je pro ně důležité, aby se u výroby dílců na jejich auta nikdo nepoškodil, nebo dokonce nezabil. Je 

nutné, aby zaměstnavatelé vytvořili naprosto bezpečné a zdravé prostředí pro své lidi na pracovištích a 

trvali si na něm. 
 

A je naprosto nezbytné, aby všichni dodržovali všechny zásady ekologie. Jedná se zejména o třídění 

odpadů a dodržování postupů s látkami, které mohou ekologii ohrozit. Je žádoucí a správné, aby za 

fabrikou tekla čistá řeka, a nijak jsme neškodili okolí. 
 

Zdá se to zvláštní, že by tyto věci mohly ovlivnit výsledek auditu, ale rozhodně mohou. Vraťme se k 

bezpečnosti práce, je totiž na prvním místě. Nikdo z nás si rozhodně nepřeje řešit tyto maléry, a proto jim 

předcházíme stálými průběžnými kontrolami, které jsou prakticky on-line. 
 

Není to rozhodně buzerace, když vás „zlý“ personalista upozorňuje na různá porušení, která vidí. Je 

třeba to brát jako přátelskou radu, za kterou je třeba poděkovat anebo alespoň pokorně říci, ano, změním 

svůj přístup. Jiná cesta totiž není. Pokud chce někdo uraženě a bojovně reagovat na napomenutí proti 

bezpečnosti a ochraně zdraví u práce, bude lepší, když raději odejde, než ublíží sobě nebo okolí. V 

moderní společnosti, která má na prvním místě bezpečnost svých lidí, není prostor pro nebezpečné 

tvrdohlavce, byť by byli nebezpeční sami sobě. Děkujeme, nemáme zájem! 
 

A vy ostatní, nenechte si to líbit a chraňte si bezpečné pracoviště sami ! 
 

Milan Žemlička, Váš personalista  
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Pracownik działu personalnego radzi… 

 

Nie lekceważ podstawowych rzeczy, audyt skupia się również na nich… 
 

Podczas jednego z tegorocznych audytów, audytor wszedł do magazynu substancji chemicznych. 

Znalazł tam jeden przeterminowany olej i wysunął z tego całkiem przyzwoite punkty ujemne, które 

mogłyby w przyszłości znacznie wpłynąć na ogólną ocenę, gdzie liczymy na każdy punkt. Podczas 

ostatniego spotkania z audytorem kilka osób próbowało wyjaśnić mu, że ten olej nie jest używany, ale on 

cały czas upierał się przy swoim: „Ten olej tam nie miał co robić! Wystarczyłoby, żeby ktoś wlał go do 

wtryskarki, zatarło by się chociażby łożysko i zatrzymalibyśmy proces wytłaczania wyprasek. Tym 

sposobem nie moglibyście dostarczyć potrzebnych wyprasek na linię produkcyjną, która w konsekwencji 

zostałaby zatrzymana! Niedopuszcalne! Bez dyskusji! Tego wam nie popuszczę!“ I miał rację, pomimo 

tego, że wszyscy wiedzieliśmy, że o czternaście dni przeterminowany olej na pewno nie spowodowałby 

zatarcia łożyska, ale nie powinien się tam znajdować. 
 

Przemysł samochodowy jest oparty na zasadach, których należy przestrzegać. Producenci 

samochodów idą jeszcze dalej niż tylko do ochrony swojego biznesu albo zapewnienia gawrantowanej 

jakości. Chcą produkować samochowy w czystym środowisku, co jest zrozumiałe. 
 

Koncentrują się na następujących podstawowych zasadach: 
 

 Etyka biznesu


 Warunki pracy


 Środowisko naturalne
 

Oznacza to, że współpracują wyłącznie z firmami, które nie oszukują, nie naruszają prawa i 

zachowują się w sposób przejrzysty. 
 

Ważne jest dla nich, aby podczas produkcji części do ich samochodów nikt nie został ranny czy 

ostatecznie zabity. Konieczne jest, aby pracodawca stworzył bezpieczne i zdrowe środowisko dla swoich 

pracowników na stanowiskach pracy. Absolutnie konieczne jest, aby wszyscy przestrzegali zasad 

ekologii. Chodzi o segregację odpadów i przestrzeganie procedur postępowania z substancji 

chemicznymi, które mogą stanowić zagrożenie dla ekologii. Pożądane jest, żeby za fabryką płynęła czysta 

rzeka i żebyśmy w żaden sposób nie zagrażali środowisku naturalnemu. Wydaje się dziwne, że te rzeczy 

mogą mieć wpływ na wynik audytu, ale z pewnościa mogą. Chciałbym jeszcze wrócić do tematu 

bezpieczeństwa pracy, które jest na pierwszym miejscu. 
 

Nie jest to z pewnością bzdura, jeżeli ,,zły‘‘ pracownik działu personalnego zwraca wam uwagę na 

naruszenia, które widzi. Należy traktować to jako przyjacielską radę, za którą należy podziękować, albo 

chociaż pokornie przyznać, tak, zmienię swoje postępowanie. Innej drogi nie ma. Jeśli ktoś chce obrażać i 

reagować agresywnie na ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, to 

lepiej będzie jeśli po prostu odejdzie niż miałby zranić siebie i osoby znajdujące się w swoim pobliżu. W 

nowoczesnej firmie, która na pierwszym miesjcu stawia bezpieczeństwo swoich pracowników nie ma 

miejsca dla niebezpiecznych tvrdohlavce, nawet jeśli stanowiliby zagrożenie sami dla siebie. Dziękujemy 

nie jesteśmy zainteresowani! 
 

A wy pozostali nie pozwalajcie na to i chrońcie sami swoje bezpieczeństwo na stanowisku pracy ! 
 

Milan Žemlička, váš personalista  
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Bezpečnostní a požární technik a ekolog 

 

Myslíme to vážně… 
 

Vážení spolupracovníci, 
 

rádi bychom vás informovali, že předešlá slova myslíme vážně. Posilujeme pozici bezpečáka, požárního 

technika a ekologa ve firmě. Přijali jsme do pracovního poměru profesionála, který se bude intenzivně 

věnovat těmto třem základním prvkům, které zajištují bezpečnost lidí ve firmě a jejím okolí. 
 

Je tedy jen na nás všech, abychom společně udrželi a ještě zlepšili bezpečný podnik na prvotřídní úrovni. 

Je třeba brát ale na vědomí, že je rozhodně konec s přehlížením některých přestupků proti BOZP a PO, 

protože hodným vedoucím a ještě hodnějším mistrům se bude dívat celý den přes rameno 

nekompromisní bezpečák, který se tím živí. 
 

Pracujte bezpečně, dodržujte předpisy, ať se místo kárání a nepříjemných pohovorů dočkáte pochvaly a 

uznání za vaši dobrou práci. Je totiž velká škoda, když vaši skvělou práci zastiňuje přestupek, který 

ohrožuje celý tým. 
 

V našem odvětví totiž neplatí, že: 
 

když se kácí les, tak létají třísky, 
 

z cizího krev neteče. 
 

Ba naopak! Přejeme hodně bezpečné práce!  
 
 
 
 

Změny v osobních dokladech jsme nuceni hlásit na personálním oddělení 

 

Připomínáme, že je povinností zaměstnance nahlásit změnu v osobních dokladech na personální oddělení. 

 

Žádáme tedy, kdo měl v letošním roce nějakou změnu v občanském průkazu, anebo má nový OP, ať nám to 

zpětně nahlásí. Děkuji. 

 

Iva Imlaufová, referentka personalistiky 
 
 

 

Zmiany w dokumentach osobistych należy zgłaszać w dziale kard 
 

 

Przypominamy, że obowiązkiem pracownika jest zgłaszać w dziale kard wszelkie zmiany w 

dokumentach osobistych. 
 
W związku z tym, kto z Państwa miał w tym roku jakieś zmiany w dowodzie osobistym albo ma nowy 

dowód osobisty musi nam to zgłosić. Dziękuję. 

 

Iva Imlaufová, pracownica działu personalnego  
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Tomáš Březina, dobrý známý našeho pana ředitele, majitel firmy BEST, české továrny 

na prvotřídní dlažbu, má o chodu továrny jasno… (zdroj: FORBES) 
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S Motúčkem na německém veletrhu 

 

Veletrh zahradní, zemědělské a komunální techniky DemoPark 

11. – 13. června 2017 Německo 
 

Jedná se o jednu z největších výstav zahradní techniky v Německu a ve střední Evropě. Jako areál 

posloužilo letiště u města Eisenach, protože nikam jinam by se tolik vystavovatelů a návštěvníků nevešlo. 

Areál má neuvěřitelných 250 000 m2. Zákazníky jsou převážně distributoři, prodejci, majitelé firem a 

výrobci. 
 

Samozřejmě na něčem takovém nemůže Isolit-Bravo s unikátním Motúčkem chybět, obzvláště 

když obrat v zahraničí činí k polovině letošního roku přes 8 mil korun! Navíc na tomto veletrhu se 

průměrně pohybují každý ročník desetitisíce návštěvníků během pouhých tří dnů. Vystavovatelé včetně 

nás jsou na svých stáncích nastoupeni od půl deváté ráno a opouští svá stanoviště až po půl sedmé 

večerní. Během toho času není moc šancí se zastavit, protože oblíbené stánky (mezi něž taky patříme) 

mají celý tento čas plné ruce a pusy práce. 
 

I tak je potřeba najít si čas na protažení nohou a poohlédnutí se po novinkách, nápadech a 

případné konkurenci. Taková šance se málokdy naskytne. Jen malou vadu toto protažení mělo. Pokud si 

chtěl člověk pěšky projít celý areál a navštívit všechny stánky, byl na „procházce“ více jak dvě hodiny. 

Ovšem dojem z DemoParku je úchvatný, prakticky přes noc vyrostlo na letišti menší město. 
 

Jak bych shrnul zájem a reakce na Motúčko? Velmi velký a silně pozitivní. Lidé nemohli uvěřit, 

jakou sílu, výdrž a přizpůsobivost prokázalo naše kolečko. Kolik práce a času dokáže ušetřit, a přitom 

pracuje na baterii, tudíž je ekologické a dá se používat všude. Ovšemže padly i návrhy na vylepšení a 

dotazy typu „proč to nemá to…“ a „přemýšleli jste nad…“. Tyto připomínky máme pečlivě zapsané a 

budeme se jimi zabývat, aby Motúčko i nadále plnilo očekávání, a dokonce i víc. 
 

Tento veletrh se koná každé dva roky. Budeme tedy pracovat na zlepšení všeho, co zlepšit jde, 

abychom tam za dva roky opět mohli být a odjížděli s dobrým pocitem, že jsme stále unikátní, s velkým 

zájmem a nepřekonáni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Daniela Štefanská, Rostislav Cáb  
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Motúčko – výborný pomocník při práci okolo domu 

 

Protože znám z vlastní zkušenosti kvality Motúčka, neváhala jsem a začala jsem jej doporučovat 

svým známým a příbuzným. K mému velkému údivu jsem uspěla velmi brzy, tedy pokud nepočítám svůj 

vlastní dům a přítele, u svého syna, jinak pracemi okolo zahrady a domu téměř nepolíbeného. 
 

Můj údiv ale netrval dlouho. Pořizoval ho totiž ne pro sebe, nýbrž pro svého tchána, majitele 

jednoho podkrkonošského zahradnictví, který zrovna slavil kulatiny. I tak jsem ale byla potěšena. Je to již 

přes rok, ale stále na Motúčko slyším jen slova chvály. 
 

Velká plastová korba v kombinaci se zadními kolečky pomůže v zahradnictví s čímkoliv – listím, 

větvemi, hlínou i přepravkami – člověk není „uhuntován“ a odpracuje toho více. Letos k ní u syna přibyla 

i její menší pozinkovaná sestra – rozhodli se totiž pořídit si nový chodník, a tak Motúčko odpracovalo 

mnoho hodin převážením nakopané zeminy, kamenné drtě, písku i dlažby samotné. Vše toto zvládlo na 

jedno nabití! 
 

A syn s tchánem? Nadšení! Ušetřilo jim to velkou námahu a bolavá záda, a tak na závěr „šichty“, 

téměř neunaveni, vždy ochotně svezou v Motúčku obě má malá vnoučata, někdy i s maminkou. 
 

Kdokoliv k nim přijede na návštěvu, se zájmem a němým úžasem sleduje, co Motúčko dokáže. 

Není tak divu, že na synovo doporučení si letos na jaře pořídil náš výrobek i bratr jeho tchána a další jistě 

budou následovat. 
 

Jsem ráda, že má doporučení padla na úrodnou půdu. 
 

Hana Luxová, servis  
 
 

 

Můj čas s Motúčkem 

 

Již téměř rok a půl patřím do týmu Motúčka, kde je mým úkolem příjem, zpracování a vyřizování 

objednávek Motúček a jejich příslušenství od českých a slovenských zákazníků. 
 

Prodej Motúček byl v naší firmě zahájen koncem roku 2009 a do dnešního dne bylo již vyrobeno a 

prodáno 17 350 kusů v různých typech a provedeních. Prodej rok od roku stoupá, a to jak u nás v Česku, 

tak i do zahraničí. Největší počet zahraničních zákazníků máme nyní v Německu, Francii, Švédsku, 

Rakousku a Itálii. Prodáváme i do destinací, jako je Finsko, Norsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko a dalších, 

jejichž počet se neustále rozšiřuje i díky výstavám a veletrhům, jichž se naše firma každoročně 

zúčastňuje. 
 

Pro vaši představu – prodej nejčastěji prodávaného typu Motúčka Klasik se 100 l pozinkovanou 

korbou byl v 1. pololetí r. 2013 791ks, za stejné období r. 2015 to bylo 1 065 ks a v letošním roce je to již 

1 268 ks (údaj k 20. 6.), obdobný nárůst je i u ostatních typů. Potěšující je nejen nárůst prodeje Motúček, 

ale též příslušenství, z nichž nejprodávanější jsou přídavná kola Triglav, která jsme v letošním roce 

doplnili o verzi s brzdou. 
 

Některé typy Motúček a příslušenství jsou v prodeji již několik let, ale náš sortiment je každým 

rokem rozšiřován o nové produkty. K těm posledním patří kromě již zmiňovaného Triglavu s brzdou 

třeba zemní vrták, u kterého si zákazník sám může zvolit požadovanou délku vrtáku, Mokař Jumbo 
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Dvoumontáž pro přepravu těžšího a rozměrnějšího nákladu a v neposlední řadě k novinkám patří 

možnost montáže zpětného chodu u verze Super Power. 
 

Roste počet zákazníků, kteří si před vlastním nákupem chtějí Motúčko nejprve „osahat“, aby si 

vyzkoušeli, co dovede, jak „pasuje do ruky“, zda jim bude vyhovovat rychlost, hmotnost, výkon a zda 

bude splňovat všechny jejich požadavky, které od něho očekávají. Každému zákazníkovi, který z tohoto 

důvodu naši firmu navštíví, předvedeme a necháme vyzkoušet jednotlivé typy Motúček, popř. 

příslušenství, vše vysvětlíme a zodpovíme případné dotazy. Zákazník se může projet i po naší testovací 

rampě. 
 

Někteří zákazníci k testovacímu účelu využívají před vlastním nákupem i naši půjčovnu, aby si 

Motúčko vyzkoušeli přímo „v terénu“ – kolečko si zapůjčí na jeden den nebo víkend, otestují si ho, a 

teprve pokud jsou spokojeni – což ve většině případů jsou – tak si Motúčko zakoupí. Někteří jsou jeho 

výkonem tak nadšeni, že přijíždějí po testovací jízdě i se svým sousedem, který byl testování také 

přítomen, a Motúčko si koupí oba, což je pro nás všechny nejlepší odměna a nejrychlejší zpětná vazba. 
 

Do týmu Motúčka patří nejen pracovníci montáže, kteří provádějí výrobu od prvního šroubku až 

po finální montáž a následnou výstupní kontrolu, ale nemalým dílem přispívají ke konečné podobě i 

pracovníci ostatních dílen, z nichž na počátku stojí vývojová dílna, následují strojní a elektro údržba a v 

neposlední řadě i pracovníci, kteří se podílejí na přímém prodeji všech produktů ať již prostřednictvím 

našich eshopových stránek, nebo přímo „v terénu“ u jednotlivých prodejců. 
 

Nemalým dílem pomáhá přímo i pan ředitel, který se uvolil vzít na sebe převážnou část 

telefonické komunikace se zákazníky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tímto bych tedy chtěla všem spolupracovníkům, kteří se na celém procesu výroby a prodeje 

Motúček podílejí, poděkovat za spolupráci a věřím, že po načerpání nové energie v průběhu letní 

dovolené budeme opět pokračovat ve vyřizování nových objednávek od našich zákazníků. 
 

Hana Šedivková, prodej Motúčka  
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Vzpomínky na Piesport 

 

Dnes bych chtěl trošičku zavzpomínat na jeden dlouhý výlet s Motúčkem. 
 

Před lety jsem byl Kvidem osloven, zda bych jel prezentovat Motúčko do německého města 

Piesport. No, při pohledu na mapu jsem se trochu vylekal! Přeci jen 900 km od firmy s mou znalostí 

němčiny a s tím, co jsem již stihl zapomenout, tedy asi na úrovni desáté lekce začátečníka. Na místě na 

mne měl čekat Kvidův kamarád pan Vaněk, který mi měl s překladem pomoci. Navíc možnost podívat se 

na nejstrmější vinice světa a do míst, kam bych se jen tak nepodíval, projet se po vyhlášených německých 

dálnicích, to prostě lákalo! 
 

Ve firmě jsem do Octavie naložil Mokař s navijákem a vyrazil… Cestu popisovat nebudu, ale 

dovolte mi malou odbočku, kterou prostě zmínit musím. A to vychovanost, zvyky a přístup lidí za 

volantem v jednotlivých zemích. Cestovat po německých dálnicích je prostě úžasné! Jedete po čtyřproudé 

dálnici, dáte levý blinkr a ostatní řidiči vám hned dělají místo, pouští vás, nechají vás pohodlně přejet do 

jiného pruhu. Když jedete rychleji, uvolní vám ochotně cestu, prostě radost řídit. Další věc, která mne 

překvapila, je rychlost na dálnicích. Byl jsem překvapený, jak málo německých řidičů využívá 

neomezenou rychlost. Když jsem to napálil na 180, protože jsem si to chtěl zkusit, po chvíli jsem zjistil, že 

jsem skoro jediný, kdo takovou rychlostí jede. Asi 95% aut jelo na pohodu 120-130. Myslím, že se máme 

v tomhle ohledu ještě dost co učit. 
 

Chování některých polských řidičů, to pak už je rovnou katastrofa! Styl řízení, co zatáčka, to v 

protisměru, předjíždění v místech, až člověku lezou oči z důlku, hrubé nedodržování rychlostí v obci, že 

až místní mají strach o své děti. No není divu, že se to okolo polských silnic hemží pomníčky. Jsem tohoto 

agresivního stylu někdy svědkem, když jedu z práce domů, ale nutno podotknout že to převážně nebývají 

zaměstnanci naší firmy. Najdou se i výjimky hlavně v podobě slušně řídících polských žen.:-) Po 

několikahodinovém cestování jsem dorazil konečně na místo k řece Mosel, na jejichž březích stoupajících 

prudce vzhůru jsou řady vinic. Ačkoli jinde cestou bylo celkem chladno, vinice mne překvapily úmorným 

vedrem. 
 

Ve firemním tričku jsem se schovával ve stínu, co to šlo. Co jsem se dozvěděl, místní podloží se 

naakumuluje teplem a poté teplo vyzařuje zpět, takže je zde nebývale teplo. Vystavovaly se zde samé 

elektrické a motorové stroje s vysokou stoupavostí terénem, jeden kolos vedle druhého, až na jeden stroj, 

a to náš Mokař. Jako trpaslík mezi obry! 
 

Dostal jsem přidělen jeden prudký viničný řádek. Konec lanka navijáku jsem uchytil za svodidlo 

na cestičce nad řádkem, Mokař jsem ani nemohl nechat stát v řádku, byl strmý tak, že se Mokař až 

převracel. Pořadatel postupně pomocí mikrofonu představoval stroj za strojem, až dorazil k Mokaři. 
 

Podával jsem informace a pan Vaněk je bravurně překládal. Najednou jsem se dopustil fatálního 

omylu, když se totiž pořadatel, brutto vážící něco okolo 150 kil, zeptal „ A kolik to uveze?“ Vyhrkl jsem, že 

prý 150 kilo. No a milý, dobře živený pořadatel akorát prohlásil: „ Oooo, no tak jedem!“  Odložil 

mikrofon a funěl si to k Mokaři a k mým vytřeštěným očím. A že prý stačí jen kousek, asi 10 metrů, a mne 

polil pot. 
 

Vše se událo tak rychle, že jsem se nestačil ani pokřižovat, což by bylo v tuto chvíli asi nanejvýš 

vhodné. Posadil se na Mokař a šlo do tuhého. Zvedal jsem rukojeti a ty se nebezpečně prohýbaly, přes 

naviják se Mokař pomalu sunul nahoru, slyšel jsem každý zvuk převodovky a orosilo se mi čelo. Zato 

pořadatel vypadal, že si to narozdíl ode mne náramně užívá. Všichni přítomní samozřejmě telefony 
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v ruce a natáčeli. S vypětím sil mých a Mokaře jsem konečně vyvezl pořadatele až nahoru a diváci začali 

tleskat. 
 

Postupem času jsem si uvědomil, že za své zdraví a možná i život vděčím kvalitě Motúčka, 

protože kdyby v tom svahu povolilo lanko nebo převodovka, tak bych se asi s pořadatelem a Mokařem 

skutálel až do řeky Mosel. 
 

Předváděčka šťastně skončila. Od pana Vaňka jsem na památku dostal lahev místního vína Dr. 

Loosen, Riesling z roku 2010, kterou, jako vzpomínku, schovanou ve špajzu už pokrývá prach. Ale to jí 

tuším neškodí. Ještě nenastal její čas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Milan Repa, recepce firmy  
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Nový spolupracovník na údržbě…  
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Pokora se vytrácí 

 

Aneb naše neřesti a ctnosti… 
 

Vážení všichni, 

 

dovolil jsem si sáhnout po výjimce, která potvrzuje pravidlo. Jakkoliv jsme si v redakční radě 

řekli, že v Občasníku nebudeme v žádném případě vydávat příspěvky kopírované z internetu, protože se 

většinou jedná o názor anebo práci někoho jiného, musím toto pravidlo porušit! Většinou tyto 

kopírované materiály nic neříkají anebo jsou nudné a trapné, ale to, co si dovoluji uveřejnit, je pro 

současnou společnost potřebné připomenout. 
 

Bohužel se nám z naší moderní společnosti vytratilo základní mezilidské vnímání sebe navzájem, 

které rozhodně nevede k rozvoji sebe sama a potažmo ani pracovního týmu. Lidské myšlení se schyluje k 

„JÁ“, ale jen do doby, než je třeba odpovědnosti za nezdary, to už každý „JÁ“ začne používat slovo my. 

Ano, např. frází „to se nám moc nepovedlo“, případně saháme po frázích „já jsem se, ale snažil“, „fakt jsem 

se na to nevykašlal“! Prostě nedokážeme, přiznat chybu, ješitně ji odmítáme a stále se na něco 

vymlouváme. Přitom stačí jen říci, ano, udělal jsem chybu, jsem si toho vědom, což je správné a příště to 

udělám lépe a poučím se z toho. A to se právě moc často neděje. Prostě, není nic horšího, než neomylný a 

ješitný blbec. 
 

Vážení, musím bohužel konstatovat, že se nám z naší uspěchané a moderní společnosti vytrácí 

úcta, pokora a ohleduplnost, na úkor pýchy, neúcty a ješitnosti. 
 

Toto je prostě realita, nad kterou není třeba polemizovat, pojďme se prosím posunout vpřed. 
 

Připomeňme si, jak krásné vlastnosti nám chybí, a na druhé straně, jaké špatné vlastnosti 

přiživujeme, podporujeme a rozšiřujeme jako mor! Naše moderní společnost, kterou jsme po svých 

předcích zdědili, si to rozhodně nezaslouží. Byli to právě oni, kteří nám zajistili naši svobodu a naše 

práva, protože byli pokorní, pracovití, nenároční na sebe a hlavně slušní… 
 

Pokora (zdroj: Wikipedie) 

 

Pokora je jedna ze sedmi ctností, je to pocit, kdy si člověk uvědomuje vlastní nedokonalost či 

závislost na někom. Člověk si uvědomuje závislost na tzv. „vyšších mravních požadavcích“ a má tak 

důvěru, když se to od něho očekává, a ne když potřebuje neúměrně velebit sám sebe. Opakem pokory je 

pýcha (lat. superbia). Také by se dalo říct, že opakem pokory může být „neustálé srovnávání sebe s 

druhými: ten je víc, ten je míň, v tomhle jsem byl zkrácen“, neboť „pravá pokora je pravdivost, uznání 

skutečnosti: respektuji jedinečné povolání své i každého člověka a nesnažím se je srovnávat, posuzovat, 

hodnotit“. 
 

Pokora se projevuje skromným chováním a nesobeckostí, což jsou rysy člověka, který respektuje 

druhé. Pokora vyrůstá z vědomí vlastní jedinečnosti a zároveň pocitu vlastní slabosti a nedokonalosti 

vzhledem k požadavkům vyšších bytostí. 
 

Pýcha (zdroj: Wikipedie) 

 

Pýcha (též povýšenost, namyšlenost, zpupnost, latinsky Superbia) je vlastnost spočívající v 

nadhodnocení vlastní osoby. Prakticky všechny etické a náboženské systémy pohlížejí na pýchu 

negativně. Křesťanství ji jmenuje jako první ze sedmi hlavních hříchů a považuje ji za prapůvod všeho 

zla. Opakem neřesti pýchy je ctnost pokory.  
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Tak co, ještě si myslíte, že není co zlepšovat?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Milan Žemlička, Váš personalista  

 

Pokora zanika albo nasze przywary i cnoty… 
 

Szanowni Państwo, 
 

pozwoliłem sobie zrobić wyjątek, który potwierdza regułę. Chociaż w radzie redakcji 

wielokrotnie mówiliśmy, że w Občasníku nie będziemy w żadnym wypadku drukować wiadomości 

skopiowanych z internetu, ponieważ w większości przypadków chodzi o opinię lub pracę innych ludzi, to 

jednak muszę ten wątek poruszyć! 
 

W wiekszości przypadków te kopiowane materiały nic nie mówią albo są nudne i żenujące, ale to, co 

przekazujecie nam do publikacji skłoniło mnie do tego, aby przypomnieć dzisiejsze społeczeństwo. 
 
Niestety, w naszym nowoczesnym społeczeństwie zniknęło podstawowe postrzeganie interpersonalne siebie 

nawzajem, które nie prowadzi do samorozwoju, a co za tym idzie do żadnej pracy zespołowej. 
 
Ludzkie myślenie ogranicza się do „JA“, ale tylko do czasu kiedy należy wziąć odpowiedzialność za 

niepowodzenia wówczas każde słowo „JA“ zacznie być używane jako słowo my. 
 
Taki przykład „to się nam nie powiodło“,  w końcu dotrzeć do zwrotów „ja się starałem“! 

 

Nie potrafimy przyznać się do błędu, świadomie i z wyrachowanie je odrzucamy i przez cały czas 

szukamy jakiś wymówek. Wystarczy po prostu powiedzieć, tak, zrobiłem błąd, jestem tego świadomy, co jest 

właściwe, a w przyszłości się poprawię i zrobię to lepiej. A to właśnie często się nie dzieje. Nie ma nic 

gorszego niż nieomylny i próżny głupiec. 

 

Szanowni Państwo, z przykrością muszę stwierdzić, że w naszym gorączkowym i nowoczesnym 

społeczeństwie zanika szacunek, pokora i uprzejmość, kosztem pychy, próżności i braku wzajemnego 

szacunku. To są realia, nad którymi nie ma co polemizować, przejdźmy proszę do przodu. 
 
Przypomnijmy sobie, jakich pięknych cech nam brakuje, a z drugiej strony jakie złe cechy przyswajamy, 

podtrzymujemy i rozszerzamy jak mór! Nasza nowoczesna społeczność, którą odziedziczyliśmy po naszych 

przodkach na to nie zasłużyła. Byli to właśnie ci, którzy zagwarantowali nam naszą wolność i nasze prawa, 

ponieważ byli pokorni, pracowici i uprzejmi… 

 

Pokora  
Z Wikipedii: 
 
Pokora – cnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności, 

niewywyższaniu się ponad innych i unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami. "Pokora jest warunkiem 

uzyskania dojrzałości duchowej oraz psychicznej“. 
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Pokora jest bardziej stanem ducha, postawą życiową wyrażającą nasze przekonanie na temat 

otaczającego nas świata, jak również ogółu istot go zamieszkujących. Może stanowić punkt odniesienia do 

naszych działań lub przemyśleń. Ale także w rozumieniu psychologicznym dawać oparcie. Jestem pokorny, a 

zatem uznaję, że wszyscy ludzie są równi i podlegają tym samym prawom. Pokora w sensie filozoficznym jest 

uznaniem ludzkich ograniczeń; ciała i umysłu. Ale także nadrzędnej roli człowieka w świecie przyrody, 

nakładającym na niego prawa i obowiązki. 

 

Pycha – pojęcie i postawa człowieka, charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a 

także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie. Gdy jest 

wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresja. 
 

W wielu przypadkach pycha oraz wyniosłość są spowodowane wysokimi osiągnięciami we własnym 

życiu lub niepowodzeniami w czyimś życiu. 
 

Nadal jesteście przekonani, że nie ma czego poprawiać? 


Milan Žemlička, váš personalista  
 
 

 

Další kamion pomoci přijel na Ukrajinu 

 

Díky společnosti Isolit - Bravo a díky úžasnému přístupu pana ředitele Kvida Štěpánka jsme již 

podruhé mohli zdarma převézt humanitární pomoc na Zakarpatskou Ukrajinu. Jeho kamion i s řidičem 

dovezl kolem osmi tun darů z Čech a Moravy. 
 

Dobrovolnické centrum ADRA v Havířově se stará o ukrajinský projekt, který je určen pro 

sociálně slabé obyvatele, sirotky a děti ve školách pocházející z chudobných poměrů na Zakarpatí. 

Spolupracujeme s přijímající organizací In Action, která musí dodržovat veškerá pravidla Ukrajiny při 

dovozu humanitární pomoci. 
 

V kamionu byla pomoc pro nemocnici, jako nemocniční postele, noční stolky, pro školku dětská 

lehátka, pro školy několik palet sešitů a pro potřebné kvalitní oděvy a boty. Vezli jsme i tři jízdní kola od 

dárců z Havířova. 
 

Celý náklad se složil do půjčeného skladu za městem Mukačevo a do dvou dnů byla všechna 

pomoc na svém místě. Než kamion dostane povolení k příjezdu na Ukrajinu, formality musí obsahovat 21 

podpisů a přijímající organizace musí doložit, kam pomoc poputuje. Po příjezdu a rozvozu je opět 

přijímající organizace In Action kontrolována, zda jsou všechny dokumenty v pořádku a zda je pomoc na 

svém místě. 
 

Vzhledem k tomu, že jsme přivezli sešity pro školy, několik jsme jich sami navštívili. Jednalo se o 

školy za městem, které nejsou nikým dotované a kde se učí děti z velmi chudobných poměrů. Přijetí 

vedením škol bylo vždy srdečné a všude jsme se cítili velmi dobře. Děti byly ukázněné a čisté. Radost z 

námi darovaného sešitu byla velká. 
 

Jsme si vědomi, že naše pomoc je jako kapka v moři, ale rovněž víme, že i tato kapka má své místo. 
 

Těší nás, že můžeme být svědky toho, že pomáhat má smysl a že pomáhat je radost.  
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Přehled konvojů vyslaných firmou IB 
 
 
 

 

1. KONVOJ SUCHÝ VRCH 
 

Humanitární akce na pomoc Ukrajině-Slavjansk 
 

 Počet: 5 kamionů
 Náklad: 50 tun zimního oblečení, 46,8 tun 

střešní krytiny, 1 tuna nádobí a lékárničky
 Datum: 8. 1. 2015
 Char. organizace: Člověk v tísni






2. KONVOJ TICHÁ ORLICE  
Humanitární akce na pomoc Ukrajině -Slavjansk 
 

 Počet: 5 kamionů
 Náklad: 74 tun mouky, 1,5 tuny montážní 

pěny, 16 tun střešní krytiny, 1,5 tuny igelitu, 
3 tuny hygienických potřeb, 2 tuny 
kuchyňského vybavení, 4 tuny oblečení, 1,3 
tuny ložního materiálu, 0,5 tuny 
potravinových dávek a 100kg lékárniček

 Datum: 2. 3. 2015
 Char. organizace: Člověk v tísni



3. SINGL 1 KAMION 
 

Humanitární pomoc do Charkova 
 

 Počet: 1 kamion
 Datum: 12. 5. 2015
 Náklad: hygienické potřeby, lékařský 

materiál (gázy a obvazy, základní kuchyňské 
vybavení, ložní prádlo, oblečení, skládací 
postele a čisticí prostředky)

 Char. organizace: NESEHNUTÍ Brno




4. KONVOJ JABLONNÉ NAD ORLICÍ 
 

Humanitární pomoc pro Ukrajinu  

 
 
 

 

 16. 11. 2015 -2 kamiony
 Náklad: nemocniční lůžka pro vojenskou 

nemocnici, mouka
 3.12.2015 3 kamiony
 Náklad: oblečení, montážní pěna, zdravotní 

pomůcky
 Char. organizace: Chuť pomáhat






5. HUMANITÁRNÍ POMOC BĚZENCŮM 
POLYKASTRO ŘECKO 
 

Humanitární pomoc na pomoc běžencům v Řecku 
 

 Počet: 1 kamion
 Náklad: ošacení + 2,8 tuny mouky
 Datum: 30. 4. 2016
 Char. organizace: Pomáháme lidem na útěku



6. KONVOJ PRVNÍ REPUBLIKA - I. část 
 

Pomoc na Zakarpatskou Ukrajinu 
 

 Počet: 1 kamion
 Náklad: 21 tun hladká mouka- PENAM

 datum: 6. 3. 2017
 Char. organizace: ADRA



7. KONVOJ PRVNÍ REPUBLIKA- II. část 
 

Pomoc na Zakarpatskou Ukrajinu 
 

 Počet: 1 kamion
 Náklad: nemocniční postele, světla RTG, 

noční stolky, pro školku dětská lehátka, pro 
školy několik palet sešitů a pro potřebné 
kvalitní oděvy a boty-náklad celkem:8 tun

 Datum: 15. 5. 2017
 Char. organizace: ADRA

 

Bartošová Renáta 
 

 

Naše kamiony pomáhají… 

 

Ráda bych vás informovala, že se nám podařilo vypravit již druhý kamion z konvoje „První 

republika“, který byl určen pro humanitární pomoc na Zakarpatskou Ukrajinu, kam jsme dovezli kolem 

osmi tun darů z Čech a Moravy. V kamionu byla pomoc pro nemocnice, jednalo se především o 

nemocniční postele a noční stolky, pro školky se zajistila dětská lehátka, pro školy několik palet sešitů a 

pro potřebné kvalitní oděvy a boty. Tuto pomoc jsme organizovali s humanitární organizací ADRA 

Havířov. 
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Dobrovolnické centrum ADRA v Havířově se stará o ukrajinský projekt, který je určen pro 

sociálně slabé obyvatele, sirotky a děti ve školách pocházející z chudobných poměrů na Zakarpatí. 

Spolupracuje s přijímající organizací In Action, která musí dodržovat veškerá pravidla Ukrajiny při 

dovozu humanitární pomoci. Celý náklad se složil do zapůjčeného skladu za městem Mukačevo a do dvou 

dnů byla všechna pomoc na svém místě. Než kamion dostane povolení k příjezdu na Ukrajinu, musí se 

dodržet pár formalit. Potřebné listiny musí obsahovat 21 podpisů a přijímající organizace musí doložit, 

kam pomoc poputuje. Po příjezdu a rozvozu je opět přijímající organizace In Action kontrolována, zda 

jsou všechny dokumenty v pořádku a zda je pomoc na svém místě. Administrativa je opravdu velmi 

složitá a časově náročná. 
 
 

Jenom pro připomenutí - první konvoj se 

nazýval „Konvoj Suchý vrch“ a byl určen pro 

pomoc do válečných oblastí v Doněcku. Bylo 

vypraveno celkem pět kamionů a konvoj vyjel 

dne 8. 1. 2015. Tato pomoc byla organizována s 

humanitární organizací Člověk v tísni. 
 

Do dnešního dne jsme již vypravili 16 

kamionů s humanitární pomocí a stále 

nekončíme. 
 

Od začátku roku jsme také přispěli potřebným 

celkovou částkou 1,5mil Kč. 
 
 
 

 

Tato pomoc putovala nejen různým 

humanitárním organizacím, ale i konkrétním 

rodinám, jako pomoc na lékařskou péči, nákup 

zdravotních a kompenzačních pomůcek nebo na 

zajištění osobní asistence handicapovaným při 

vzdělávání. 
 

Jsem vždy velice ráda, že mohu psát tyto 

řádky o pomoci těm, kteří neměli v životě takové 

štěstí a z nějakého důvodu, ať zdravotního nebo 

sociálního, potřebují naši pomoc, a že naše firma IB v 

čele s panem ředitelem nezůstává v pozadí a těmto 

lidem se snaží v jejich nelehké situaci pomoci. 

 
 

 

„Nehledej velké bohatství, ale takové, jaké můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a 

opustit ve spokojenosti.“(Francis Bacon) 
 

Bartošová Renáta  
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Mouka pro Ukrajinu 

 

Na konci loňského roku firma PENAM nabídla humanitární organizaci ADRA o. p. s., konkrétně 

Dobrovolnickému centru ADRA Havířov celkem 21 tun hladké mouky. Tento dar byl určen pro potřebné 

na Zakarpatské Ukrajině. 
 

Začala dlouhá cesta vyřizování formalit s ukrajinskou stranou. Při humanitárních aktivitách ADRY 

na Ukrajině musí být vždy přijímací organizace, a tou je In Action pod vedením Katariny Holiš. Veškerou 

komunikaci s tamními úřady a veškeré překlady darovacích listů zařídila tato organizace. V prvním 

týdnu měsíce března institut v Užgorodě pro dovoz humanitární pomoci tento náklad povolil a my jsme 

mohli nakládat. 
 

Společnost PENAM a. s. mlýny Znojmo připravila 21 tun, to je 30 palet prvotřídní mouky hladké, 

zabalené v obalech s obrázkem pečiva. Každá paleta měla nálepku o informaci zboží v ukrajinštině. Vše 

bylo perfektně zorganizované a připravené. Firma Isolit-Bravo z Jablonného nad Orlicí zapůjčila zdarma 

kamion i s řidičem. 
 

V pondělí 6. 3. proběhla nakládka ve Znojmě, proclení v Mošnově a v úterý ráno kamion s 

doprovodem vyrazil na slovensko-ukrajinské hranice Vyšné Nemecké. Cesta ubíhala podle plánu. K 

večeru jsme byli na hranicích. Velké poděkování patří slovenským celníkům pod vedením Ing. majora Ota 

Obšatnika. Při nahlášení kamionu s humanitární pomocí udělali okamžitě a ochotně vše potřebné. Během 

chvilky jsme vyjeli na ukrajinskou stranu. 
 

Ve středu 8. 3. došlo k tomu hlavnímu - rozdělování nákladu. Přijímací organizace In Action 

vypracovala přesnou strukturu distribuce. Spolupracují totiž s organizacemi, které se rovněž starají o 

potřebné a sociálně slabé v Zakarpatí. Podle předem domluveného množství si odváželi mouku na místo. 

Největší příděl dostala sociální pekárna v Berehovu, která je asi 40 km od Mukačeva a která peče 

bezdomovcům, sociálně slabým, sirotkům chleba zdarma. Pekárna patří tamní církvi a je dotovaná z darů 

věřících. Mouku brali jako dar od Boha, protože už neměli z čeho péct. Rovněž se mouka dávala přímo do 

rodin, kde jsou sirotci, polosirotci apod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Velké poděkování patří firmě PENAM za dar 21 tun kvalitní mouky, firmě Isolit-Bravo za 

bezplatný odvoz na Ukrajinu, řidiči Michalu Bouškovi za bezpečnou jízdu a humánní přístup k lidem, 

pracovnici celnice Mošnov paní Konvičkové, která na nás čekala několik hodin po své pracovní době. 
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Rovněž děkujeme za rychlé proclení celníkům na přechodu Vyšné Nemecké jak na slovenské, tak 

na ukrajinské straně. Jejich přístup k humanitární pomoci byl maximálně vstřícný. V neposlední řadě 

patří velký dík přijímací organizaci In Action na Ukrajině za veškerou komunikaci s úřady a překlady 

dokladů. 
 

Mouka je na svém místě a humanitární akce se zdařila! Zde se zcela naplňuje rčení, že pomáhat je 

radost a skvělých nesobeckých dárců je stále kolem nás spousta. 
 

Marcela Holková, administrátor projektu 
 

Karel Folwarczny, vedoucí projektu  
 

 

Okénko do kurzu asertivity 

 

Je to už několik let, co jsem se zúčastnil krátkého kurzu asertivity. Možná si říkáte, co to vlastně ta 

asertivita je? Dala by se definovat jako schopnost prosazovat a hájit jiný názor, stanovisko nebo zájem a 

je považována za velmi důležitou komunikační schopnost. Umožňuje nám jasně vyjadřovat a prosazovat 

naše myšlenky, aniž bychom narušovali práva ostatních. Člověk, který jedná asertivně, zvládá jasně 

definovat své požadavky. Nejedná proti právům druhých lidí, umí naslouchat a je schopen přistoupit na 

kompromis. 
 

Velmi důležité je při komunikaci správné položení otázky. Jestliže formulujeme otázku špatně, 

může nám na ni dotyčný hbitě vystřelit odpověď, která se nám nebude líbit. Například položíme otázku: 

Můžu se vás zeptat, kolik lidí zaměstnáváte? Hbitou odpovědí nám může být odpověď: NE, NEMŮŽETE. 

Na daného člověka se ani nemůžeme za takovou odpověď zlobit. Pouze odpověděl na námi nesprávně 

položenou otázku. Vhodná otázka by v tomto případě zněla: Kolik lidí prosím zaměstnáváte? V nejhorším 

případě se nám dostane odpovědi NEVÍM, což by například od majitele firmy bylo překvapivé. 
 

Nejvíce si z kurzu ale pamatuji jiné dvě rady: 
 

1) Každý z nás má právo poprosit o laskavost.  
2) Každý z nás má právo odmítnout, pokud tím nejedná proti zákonu. 

 

Lidé v dnešní době neradi prosí. Mnoho z nás, a tím mluvím i za sebe, má problém o něco poprosit. Ať už 

jde o radu v práci, pomoc v těžké životní situaci nebo o výpomoc při stěhování. Požádat o laskavost 

můžeme vždy kohokoliv a poté je už jen na něm, jak se k naší žádosti postaví. A pokud se k ní postaví 

záporně, nemějme mu to za zlé. Pokud tím neporušoval zákon, měl právo nás odmítnout. Druhá věc je 

neumění odmítat. Já osobně to nikdy neuměl. Vždy, když jsem měl někoho odmítnout, jsem měl po těle 

strašně nepříjemný pocit, možná až hanbu. Měl jsem ale důvod cítit se provinile, stydět se, stresovat se 

tím? NE.. Někdo mě pouze požádal o laskavost a já jsem mu slušně odpověděl, ať už kladně, nebo 

záporně. Možná to vyzní sobecky, ale v těchto případech bychom měli myslet především na sebe. Často 

se ohlížíme na druhé, ale už nehledíme na to, jak dané rozhodnutí ovlivní nás, jaké problémy nám může 

způsobit. 
 

Z tohoto článku si můžete vzít především tyto tři věci: 
 

 Formulujte správně své otázky
 nebojte se laskavě poprosit
 a nebojte se odmítnout, pokud na to máte právo 

Bc. Adam Jindra  
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A redakce ještě doplňuje k Adamově příspěvku o asertivitě: 
 

Říkejte jasně a přímo, co žádáte. Vyjadřujte své pocity přímo a bez obalu. 
 

Máte právo říci ne, znamená ve smyslu, např: když vás kamarád požádá o půjčení vašeho nového 

auta, na které jste dlouho šetřili. Tady máte jasné právo odmítnout. Spousta lidí právě to neumí. Pokud 

vám váš šéf nařídí udělat určitou práci, na kterou máte řádnou kvalifikaci, pak je vaší povinností úkol 

splnit . Ovšem, máte právo dělat chyby a být za ně odpovědný. 
 

Tolik jen malé doplnění 
 

redakce  
 
 

 

Vyrábíme světla a víme, jak vznikla? 

 

Každý den ho používáme a v práci na něm každý den pracujeme. 
 

Je to automobilové světlo! 
 

Jeho historie sahá do začátku 20. století. Na jeho 

vývoji se podílelo mnoho pánů. F. Benz, byl první, kdo měl 

na svém automobilu osvětlení. Sloužilo pouze jako varování 

před ostatními řidiči. Robert Bosh a Lucas přišli s 

dvouvláknovou žárovkou až o třicet let později. Tím pádem 

se už nepoužívaly neefektivní svíčky a petrolejky, jak v 

mnohých pohádkách. Technika se vyvíjí každým dnem. 

Jedno-vláknové žárovky pomalu zanikaly, začínaly se 

nahrazovat lepšími, k jednomu vláknu se přidalo i druhé. 
 
 

V té době to už bylo celkem zajímavé světlo. Citroen vyvinul dálkově nastavitelný paprsek už v 

průběhu druhé světové války. Tento způsob svícení se používal dlouhou dobu. Ještě zdaleka nevymizel a 

můžeme ho vidět dodnes. Od r. 1991 vznikaly nové zdroje světla. Xenonová výbojka v potkávacích 

světlech byla fenoménem této doby. Nabídla velkou svítivost za nižší spotřeby energie. 
 

Nynější automobily používají adaptivní světlomety s automatickým klopením paprsku do 

zatáčky. A přidávají se i další funkce, například světlo se samo ztlumí, když je naproti automobil, nebo 

rozezná dálnici od klasické silnice. 
 

Automobilky si vzaly za své, chtěly se zákazníkům líbit. Začaly také používat hezké tvary světel s 

kombinací led technologie. Používají se u aut nižší třídy, protože jsou levné a mají dobrou účinnost. 

Najdeme je u VW, BMW… 
 

Vladimír Lehký, kontrola D3  
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Novinky BRAVO pro léto 2017 

 

Již tradičně je součástí Občasníku prezentace novinek zn. Bravo, které si můžete zakoupit v naší 

podnikové prodejně. 

 

Poslední dobou jsou hitem různé druhy Smoothie makerů, Blenderů pro Raw stravu. Že by konečně lidé 

mysleli na své zdraví, anebo je to tím, že kdykoliv otevřeme různé noviny, pustíme rádio či televizi, 

slyšíme, jak je smoothie prospěšné, jak nás ráno tzv. „ nakopne “. 
 
 

I firma Bravo nezůstává pozadu a již v loňském roce uvedla na trh Smoothie maker Fresco, 

 

které nyní je za akční cenu 499,- Kč v naší podnikové prodejně. 

 

Během července přibydou do našeho sortimentu také Smoothie Sweet, 
 
 
 

 

které má 1000W, takže je výkonnější než předcházející model, 
 
 
 

 

a profesionální elektronický model 4Vital s příkonem 2000 W, s 8 přednastavenými 

 

programynvhodnými pro RAW stravu. Jako dárek je k tomuto 

 

přístroji kuchařka zdravých nápojů zdarma. 
 
 
 
 
 

 

Ale abychom nezůstali jenom u těchto „ hitovek“, tak jsme rozšířili barevnou škálu našich nerezových 

konvic, litrových i s vyšším objemem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sortiment jsme dále rozšířili o nerezový sendvičovač Burny:  
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křížovou kuchyňskou váhu  - mimochodem je velmi skladná – vejde se do 
 

zásuvky k příborům, o tyčový vysavač Sky , o klasický sáčkový vysavač -Tipo,    

o napařovací žehličky Mery a Carmen  s příkonem 2400W a 
 

keramickou žehlicí plotnou a v neposlední řadě o napařovací cestovní žehličku,  která se 

hodí nyní na letní sezonu. 
 
Určitě se zastavte v naší podnikové prodejně a nebo i cestou na vaše pracoviště zhlédněte na nástěnkách 

akční nabídky našich přístrojů . 

 

Hezké léto vám přeje divize D5. 

 

Blanka Doskočilová, obchodní oddělení  
 
 

 

Používání klimatizace 

 

Vzhledem k tomu, že si při přejíždění se služebními vozidly všímám chyb, které se mi při 

používání klimatizace v minulosti vymstily, chtěl bych vám o nich něco říci. 
 

Klimatizace je velmi užitečná a řidič sedící v příjemné teplotě je určitě odpočatější a pozornější 

než vedrem zmožený unavený řidič. Stažené okénko je taky sice chvilku super, ale z toho pak někdy 

ofoukne krční páteř nebo rameno. Klimatizace je perfektní vynález, ale je třeba ji umět správně používat. 

Ve všech třech našich firemních Octaviích jsem si minule všiml toho nejhoršího možného nastavení. Tedy 

zapnutá klimatizace a směr ofukování přímo na osobu řidiče, tedy z ofuků na přístrojové desce. Věřte mi, 

že to je opravdu to nejhorší, co můžete udělat! Riskujete nachlazení, rýmu, bolest hlavy atd. Ono je to sice 

rádoby příjemné, ale nebezpečné. Pouštění studeného vzduchu na nohy je taky k ničemu, je vám vedro a 

mrznou vám akorát kotníky. 
 

Od té doby, co používám klimatizaci tak, že ji pouštím výhradně na čelní sklo, nemám žádný 

problém a jezdím v rovnoměrně vychlazeném autě. Nástup klimatizace není tak ostrý a je pozvolný, 

protože vrch přístrojové desky i čelní sklo jsou zpočátku od sluníčka zahřáté, vzduch se tedy 
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zchlazuje postupně. Zchlazený vzduch, jak známe z fyziky, klesá dolů a vychladí se příjemně celé vozidlo. 

Teplotu lze pak jednoduše regulovat množstvím proudícího vzduchu. Je-li již interiér příjemně vychlazen, 

stačí snížit ofukování na dvojku nebo na jedničku a užívat si komfortu. Před vystoupením z vozidla je 

dobré klimatizaci s předstihem vypnout, aby se vzduch ve vozidle plynule ohřál na venkovní teplotu a 

nedocházelo k teplotnímu šoku při vystoupení z vozidla. Co používám klimatizaci tímto způsobem, neměl 

jsem jedinkrát nějaký zdravotní problém. 
 

Další kapitolou je používání klimatizace v uzavřených místnostech. Několikrát jsem si všiml jedné 

zásadní chyby a to té, že tam, kde byla puštěná klimatizace, bylo i otevřené okno ven. To je jen plýtvání za 

elektřinu. Do místnosti, kterou chcete vychladit, si přeci nebudete pouštět teplý vzduch z venku. To 

můžete klimatizaci zrovna vypnout. Je to asi tak stejně logické jako v zimě topit a mít u toho otevřená 

okna. 
 

Milan Repa, recepce  
 
 

 

Požáry 

 

Každou chvíli se ve zprávách objevují informace o požáru v té či oné firmě. Jsou tak špatně 

zabezpečeny, nebo selhává lidský faktor? 
 

Jsem moc rád, že nás se to netýká, ale je to na zamyšlenou. Děláme opravdu všechno správně? 

Jsme na všechny situace připraveni? Neusínáme pomalu a nedůvěřujeme technice a lidem víc, než 

bychom měli? 
 

Začínající požár většinou vzniká z malého plamínku, který lze jednoduše zneškodnit. Tak proč se 

rozvine v takové peklo, že shoří třeba polovina firmy? Podle mne je to snad i v maličkostech, které stačí 

dodržovat. Možná si myslíte, že se vás to netýká, vždyť to není váš majetek, tak co? No ale pozor! Pokud 

by se takové neštěstí stalo, tak nemůžete vykonávat práci, a to se logicky musí projevit třeba i tak, že o 

práci přijdete úplně. Přitom jde jen o to dodržovat, co je přikázané. Pokud je z dobrého úmyslu a ku 

prospěchu nařízeno, aby vždy s plynovým hořákem nosil seřizovač i hasicí sprej, není to snad proto, že 

by někdo chtěl někoho buzerovat, ale proto, aby nevznikaly problémy tam, kde nemusí. Recepce tato 

porušení hodnotí a nic nepomůže, přiběhne-li seřizovač s námitkou, že hasicí sprej měl někde na jiném 

lise. Je potřeba si uvědomit, že v nastalém možném zmatku je nesmysl, aby seřizovač běhal po lisech a 

hledal hasicí sprej. 
 

A takových zdánlivých maličkostí, které se mohou vymstít, je daleko víc. Třeba pověšené 

oblečení, které zakrývá přímotop, ponechávání elektrospotřebičů v chodu bez dozoru, používání 

elektrospotřebičů, které nemají revizi. Nevěřte elektrospotřebičům, a pokud nad nimi nemáte dohled a 

není nutné, aby byly v chodu, tak je vypínejte! To platí i o osvětlení. Když na místě nikdo není, i světla se 

za určitých okolností mohou vznítit. 
 

Naše firma je sice špičkově zabezpečena monitorovací technikou, kamerovým systémem či 

různými kouřovými nebo teplotními čidly, vycvičenými požárními hlídkami, ale vždy je lépe, když 

takových prostředků není třeba. Ono mnohdy stačí jen myslet! 
 

Milan Repa, recepce  
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Pożary 
 

Co jakiś czas pojawiają się w wiadomościach informacje o pożarze w tej czy innej fabryce. Czy są 

one tak słabo zabezpieczone czy wynika to może z braku czynnika ludzkiego? Jestem bardzo 

zadowolony, że ten problem nas nie dotyczy. Czy zatem robimy naprawdę wszystko w porządku? Czy 

jesteśmy gotowi na każdą sytuację? 
 

Ogień zwykle powstaje z małego płomienia, który można łatwo unieszkodliwić. Więc dlaczego 

rozwija się w takie piekło, które pochłania chociażby pół fabryki? Według mnie problem tkwi w małych 

detalach, które po prostu wystarczy bezwzględnie przestrzegać. Możecie pomyśleć, że was to nie 

dotyczy,bo to nie jest wasza własność, więc co? Uważajcie! Jeśli taka katastrofa nastąpi, to nie będziecie 

mogli wykonywać swojej pracy, a co za tym idzie może dojść do sytuacji, że pracę stracicie na zwasze. 
 

Chodzi wyłącznie o przestrzeganie, tego co jest nakazane.Jeżeli dobrą intencją i zasadą jest, żeby 

ustawiacz nosił przy sobie wraz z palnikiem gazowy również pianę do gaszenia, nie jest to przez to, że 

ktoś ma taki wymysł, ale po to, aby uniknąć problemów, takm gdzie być nie muszą. 
 

Recepcja takiego naruszenia nie popiera i nic nie pomoże jeśli ustawiacz przybiega ze 

sprzeciwem, że pianę do gaszenia miał gdzieś przy innej wtryskarce. Należy sobie uświadomić, że w 

nieustannym chaosie absurdem jest, żeby ustawiacz biegał po wtryskarkach i szukał piany do gaszenia, a 

takich pozornie błahych rzechy, które mogą się spalić jest o wiele więcej. Chociażby wiszące ubrania, 

które zakrywają grzejniki, pozostawienie działających urządzeń bez nadzoru, użytkowanie urządzeń 

elektrycznych, które nie mają aktualnego przeglądu. Odnosi się to również do oświetlenia. Jeżeli na 

stanowisku pracy nie ma nikogo, to również światło w pewnych okolicznościach może spowodować 

pożar. 
 

Nasza firma jest zabezpieczona monitoringiem, kamerowym systemem i różnymi czujnikami 

dymu czy temperatury, wyszkolonymi patrolami przeciwpożarowymi, ale zawsze jest lepiej, gdy takie 

środki nie są konieczne. Często wystarczy pomyśleć! 
 

Milan Repa, recepce firmy  
 
 

 

Perly rozumu 

 

Dovolená má trvat tak dlouho, aby vedoucí viděl, jak mu chybíme, ne však zase tak dlouho, aby poznal, že 
se bez nás může obejít. 
 

neznámý autor 
 

Odmítám vaši ubohou nabídku dvou týdnů na pláži / nudná 

dovolená/ jako protiváhu padesáti týdnů v kanceláři / nudná práce/. 
 

Tom Hodgkinson, britský spisovatel 
 

Neberte si dovolenou! Jaký to má smysl? 
 

Pokud si potřebujete odpočinout od toho, co děláte, děláte něco asi špatně. 
 

Donald Trump, americký prezident 
 

redakce Občasníku  
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Řídím ráda, mužská práce je i pro ženy… 

 

Po MD jsem si udělala kurz na VZV, protože je to něco jiné, ne tolik obvyklé pro ženu a pro mě 

zajímavé. Práce mužů mně nevadí, ba naopak baví mě a moc. Navíc jsem si tím zvýšila kvalifikaci práce a 

moje obzory se velmi rozšířily. Když jsem si začala hledat práci, dozvěděla jsem se o volném místě 

expedienta ve firmě IB, kde mě přijali i bez praxe. 
 

Jsem tady už druhým rokem a je to ještě zajímavější! Za ty dva roky firma vybudovala nový 

moderní sklad a já jezdím v nejmodernějším regálovém zakladači MX, na který jsem byla proškolena. Je 

to poloautomatické zakládání palet, vše je řízené systémem, což je super!!! 
 

Na téhle práci není nic těžkého, co by nezvládly ženy. V podstatě mohu říci, že si celý den řídím . 
 

VŠE SE DÁ NAUČIT, KDYŽ SE CHCE. 
 

Renáta Lesáková Birešová, operátorka zakladače MX  
 
 

 

Cesta z města… 

 

Jakpak jezdíte do práce vy? 
 

Moje prioritní volba od jara do podzimu je kolo. A proč právě kolo? 
 

Za všechno může můj bratr, který mě před lety vzal poprvé na spinning (o tom třeba v zimním 

čísle) a mě chytlo ježdění na kole. Nejprve jsem jezdila na starém kole, ale před třemi lety jsem si koupila 

nové a pojmenovala ho “Arnošt“, což je můj věrný dvoukolý přítel, který mě zatím nezklamal a někdy i 

přes nějakou tu bolístku všude dovezl. Přistěhovala jsem se sem před dvěma lety a každý rok téměř 

denně od jara do podzimu jezdím do práce na kole. Vzhledem k tomu, že bydlím v Orličkách, cesta dolů 

mi údolím Hradisek rychle utíká, a tak není možnost se nějak kochat okolní přírodou či extra vstřebávat 

ji. 
 

Na veškeré rozjímání je čas až cestou zpátky… 
 

A co je možné v Hradiskách potkat? Do tohoto 4,5km dlouhého údolí vjíždím tzv. Bránou, kterou 

tvoří dvě skály po obou stranách cesty. Hned za ní se vypíná skalní stěna, kde je v podstatě celoročně 

možno vidět horolezce a která je pojmenována po husitském vojevůdci Janu Žižkovi z Trocnova. Celým 

údolím protéká Orličský potok. Asi v polovině cesty si můžeme odpočinout u sochy Anděla, kde nechal 

náš pan ředitel umístit i lavičky. Je fakt, že toto místo je velice oblíbené a využívá ho hodně lidí. (Často 

dotazovaný latinský a řecký nápis na lavičkách ve volném překladu zní: KROKY TVÉ STŘEŽÍM, pozn.red.) 
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Potkávám i nějaká ta lesní zvířátka. Která to jsou, neprozradím, přijďte se na ně podívat. Je to 

cesta z města ještě téměř nezkaženou panenskou přírodou! A moje pocity? Po x hodinách v práci, kde je 

potřeba se svědomitě soustředit na zadané úkoly a cíle firmy, se už neskutečně těším, až si v naší kolárně 

vyzvednu „Arnošta“ a dáme si někdy oddychovou a někdy zase svižnou jízdu touto malebnou krajinou až 

na konec Orliček. 
 

Pro mě je to po celodenním pracovním nasazení nejlepší relax a možnost vyčistit si hlavu a 

načerpat nové endorfinky. 
 

Tereza Čápová, referentka logistiky  
 
 

 

Za Jaroslavem Keprtou 

 

…učitelem, sbormistrem, dirigentem, kronikářem… 

 

Letos uplynulo 10 let od jeho úmrtí. 

 

Jaroslav Keprta – Nejlepší kronikář města 

 

Jaroslav Keprta se narodil 30. července 1928 v Bratislavě v rodině bankovního úředníka Vojtěcha 

Keprty a jeho ženy Marie, rozené Černohousové. Obecnou školu začal navštěvovat v místě svého 

narození. Na osud rodiny dolehla jak nenadálá smrt jejího živitele, tak i národnostní třenice konce 30. let 

minulého století. 
 

Maminka s malým Jaroslavem se rozhodla vrátit zpátky do rodného kraje. Nejdříve bydleli u 

sestry v Kyšperku a v roce 1940 se usadili nedaleko maminčiny rodné vesnice Jamné - v Jablonném nad 

Orlicí čp.242. Na místní škole dokončil Jaroslav základní vzdělání a dále pokračoval na Jazykové škole ve 

Veverské Bítýšce. 
 

Po skončení II.světové války se zapsal na Obchodní akademii v Praze. Po jejím dokončení v roce 

1950 nastoupil základní vojenskou službu v Milovicích. Krátce před koncem vojenské služby se musel 

smířit s další osudovou ránou – zemřela jeho maminka Marie. Spřízněné duše našel v rodině první ženy 

Marie Koblížkové. 
 

Učitelskou dráhu začal v Letohradě v roce 1952 na Odborném učilišti pracovních záloh a na ZDŠ. 

Svoje vzdělání si dále doplňoval od roku 1952 – 1957 dálkovým studiem na Vysoké škole pedagogické v 

Hradci Králové, aprobace biologie – zeměpis, a na Vysoké škole pedagogické v Praze, aprobace hudební 

výchova. V roce 1956 nastoupil na ZDŠ v Jablonném nad Orlicí a zdejší škole věnoval velkou část svého 

učitelského života (na ZŠ působil až do konce školního roku 1999 – 2000). 
 

Jeho kulturní rozhled byl využíván i pro mimoškolní práci – Osvětový klub, jablonští ochotníci, 

divadlo… Mezi jeho zásluhy při rozvoji kulturního života patřilo založení Klubu přátel hudby (1973), díky 

němuž mohli obyvatelé města vidět a slyšet významné české umělce – sólisty Národního divadla, malá 

hudební tělesa zvučných jmen… Společně s panem učitelem Josefem Stránským s velkým úspěchem 

zavedli divadelní předplatné a dohodli hostování pěti divadelních souborů. Další jejich společným 

úspěchem bylo vydávání Kulturního zpravodaje. Po odstoupení pana učitele Josefa Bičíka z funkce 

kronikáře města na konci roku 1967 snad nikoho nepřekvapilo jmenování Jaroslava Keprty jeho 

nástupcem – byla to ta nejlepší možná volba. Stav kroniky a archivu města, jak je dneska známe, je 
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především jeho zásluhou. Dokázal obnovit obrazovou přílohu kroniky a volbou svých nejbližších 

spolupracovníků (prof. Miroslav Chauer, ing. Antonín Lindenthal, Vojtěch Holanec, Josef Krejsa, Josef 

Stránský, Vladimír Vend, Jiří Štolc, Miroslav Andres) povznesl kroniku města na vysokou úroveň. 
 
 

Na začátku roku 1973 ho postihla rodinná 

tragédie – zemřela první žena Marie. Nové rodinné 

štěstí našel společně s Věrou Komárkovou, rozenou 

Halířovou, s níž vychovávali dceru Leu. Volné 

chvíle trávili společně na chalupě v Nekoři. 
 

Největší zálibou a láskou Jaroslava Keprty 

byla hudba. Již za doby studií na Obchodní 

akademii v Praze byl členem Českého pěveckého 

sboru Praha pod vedením Jana Kühna. Byl taky 

vedoucím studentského pěveckého sboru 

Obchodní akademie (1946 – 1949). Na vojně v 

Milovicích (1950 – 1952) vedl vojenský sbor, stál i 

u zrodu pěveckého sboru v Letohradě v roce 1952 

na Odborném učilišti pracovních záloh a ZDŠ. V 

Pěveckém sdružení českých učitelů pod vedením 

prof. Plavce byl členem od roku 1953 až do roku 

1973. 
 

Po nástupu na ZDŠ v Jablonném nad Orlicí 

se společně s Josefem Stránským, Naděždou 

Šímovou a Jaroslavem Hamanem stal hlavní 

strůjcem úspěchů Podorlického dětského 

pěveckého sboru. Během více než 50 leté  
nepřetržité činnosti se sborem získal mnoho ocenění při soutěžích a přehlídkách. Na zahraničních 

zájezdech po 12 zemích Evropy šířil dobré jméno českého sborového zpěvu. 
 

Další jeho odborná činnost je spjata s působením lektora v okresních, krajských a ústředních 

školeních hudební výchovy. Je autorem tří pedagogických čtení: Zařizujeme učebnu hudební výchovy, 

Metodika hudební výchovy na 2. stupni ZŠ, Zpěvník kánonů. Největší pocty se mu dostalo v roce 1996, 

kdy mu byla udělena cena Františka Lýska. 
 

Za připomenutí stojí kronikářské úspěchy Jaroslava Keprty, kterými získal vážnost a uznání jak 

mezi spoluobčany města, tak i při soutěžích pořádanými Ministerstvem kultury České republiky. 
 

Vše začalo 3. června 1974, kdy MěNV přihlásil městskou kroniku a kronikáře do „Celostátní 

soutěže kronikářů“. V okresním kole byla hodnocena jako druhá nejlepší kronika v okrese, a tím 

postoupila do krajského kola, kde získala čestné uznání. Byla taky zapůjčena do Národního muzea na 

celostátní výstavu kronik. Při II. ročníku Celostátní soutěže kronikářů v roce 1978 už vyhrála kronika 

města okresní kolo a v krajské konkurenci byla hodnocena třetí cenou a zvláštním pamětním listem za 

vzornou dokumentaci a systém jejího uspořádání. III. ročník Celostátní soutěže kronikářů v roce 1983 

přinesl jablonské kronice vítězství v okresním a krajském kole ve III. kategorii (města 2000 – 5000 

obyvatel). V celostátním kole v Národním muzeu v Praze byla naše kronika hodnocena jako druhá 

nejlepší v kategorii a dostalo se jí pocty při výstavě „Kronika a kronikáři“, kde byla společně vystavena s 

dalšími kronikami. Nelze ani opomenout účast na krajské výstavě kronik v Zámrsku „Kronika ve světle 

doby“. 
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Největší úspěch kronika města a její kronikář zaznamenali při IV. ročníku Celostátní soutěže 

kronikářů – vyhrála okresní, krajské i celostátní kolo. Na slavnostním vyhlášení v přednáškovém sále 

Národního muzea převzal Jaroslav Keprta 31. května 1990 největší ocenění věnované Ministerstvem 

kultury ČR, které mohl kronikář města dostat. 
 

Nelze ani opomenout jeho podíl při vydávání publikací věnovaných městu Jablonné nad Orlicí při  
700. výročí od první zmínky a k 100. výročí povýšení na město. Pro popularizaci historie města 

uspořádal mnoho výstav a přednášek, kde seznámil spoluobčany se zdejšími dějinami. 
 

Velké pocty se panu učiteli Jaroslavu Keprtovi dostalo v roce 2002. Na koncertu PDPS 21. června 

mu byla jako prvnímu udělena Cena města. Byl to jen nepatrný projev uznání, kterým se zasloužil o 

rozvoj kulturního a společenského života ve městě. Jablonskou kroniku vedl do konce roku 2006. 
 

Jaroslav Keprta nejvíce zarmoutil své blízké a přátele 6. května 2007, kdy dokončil svou životní 

pouť… Poslední odpočinek našel na hřbitově v Jablonném nad Orlicí. 
 

Jeho neúnavná činnost pro rozvoj kulturního a společenského života ve městě by měla sloužit 

jako příklad poctivé práce pro uchování odkazu naší doby pro další pokolení. 
 
 

 

Pavel Kalous  
 
 

 

Lidé a práce aneb co dnes slovo „práce“ pro člověka znamená? 

 

Jednou jsem slyšela na Ukrajině přísloví: „ Co koho bolí, ten o tom mluví“. 
 

Asi v tom bude kus pravdy, protože v poslední době hodně přemýšlím o práci na montáži. V 

současné době je hodně zakázek, tudíž i hodně práce. Velkou výhodou jsou nadprůměrné platy, navíc 

můžeme využít možností přesčasů, které jsou zaplacené, a dalších firemních benefitů. 
 

Prvně by se každý zaměstnanec měl zamyslet nad tím, proč do práce vůbec chodí?! Je to pouze o 

tom zabít nějak svůj čas anebo vydělat co nejvíce, protože zrovna teď je ta příležitost? Vydělávat se dá 

různě… Jedna z možností je dělat tzv.“ na černo“. Nicméně člověk by si měl uvědomit výhody zaměstnání 

ve velké a spolehlivé firmě. Nejen to, že pravidelně 15. v měsíci vám přistane jistá mzda, ale pokud se 

budete snažit, tak přibydou i nějaké peníze navíc. Tohle je ta příležitost v současné době… 
 

Další výhodou jsou pravidelné odvody sociálního a zdravotního pojištění. Hodně lidí si nyní bude 

klepat na hlavu a říkat si, o čem to vlastně píšu. Ale bohužel nebo bohudík, nezažili jste situaci, která by 

vás ponaučila vážit si zdravotní péče. Já jsem zažila, kdy na vás lékař nechce ani pohlédnout, dokud 

neukážete peníze v hotovosti. Dnes to již každý bere jako samozřejmost. Spousta lidí se honí za větším 

platem, ale není lepší budovat svoji kariéru v jedné firmě? Za půl roku, za rok může být situace úplně 

jiná… V okamžiku, kdy firmy zjistí nadbytečnost lidí a málo zakázek, tak prvně koho začnou propouštět, 

budou ti, co nově přišli… 
 

Možná nová generace vnímá zaměstnání jako něco „ chci brát peníze za to, že jsem…“ Bohužel 

realita je taková, že „bez práce nejsou koláče!“ 
 

Teď je trh plný pracovních příležitostí a firmy jsou rády za každou pomocnou ruku navíc, ale 

bude tomu tak i za rok? Vždy to fungovalo tak, že každá úspěšná firma dávala, ale na oplátku chtěla vidět 

– dobrou práci, výkony, vstřícnost a výsledek. Řekla bych, že je to základ každé úspěšné firmy. Tohle by si 
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měl uvědomit každý nový zaměstnanec… Nikdy a nikde zadarmo nebude nic lepšího! Jako příklad teď 

uvedu současný stav na montáži – vyhrává ten, kdo chce, umí a hlavně má chuť pracovat! 
 

Teď je doba, kdy hledáme lidi na práci a ne práci pro lidi… Jednoduše v současné době je velká 

příležitost ukázat se a do dalších let si vybudovat nejen jméno, ale i stabilitu a jistotu, po které touží 

každý člověk. 
 

Během posledních měsíců k nám nastoupili noví zaměstnanci z České republiky, Vietnamu, Číny 

a Ukrajiny. Jediný problém dnes nacházím v zaučování a překonávání jazykových bariér. Když je chuť a 

snaha z obou stran, tak to jde samo od sebe…. 
 

Většina z nich pracuje na montážních linkách, vykonává svoji práci dobře a řekla bych, že jsou 

spokojeni. Samozřejmě se najdou i tací, kteří nemají zájem naučit se nové věci, proto jsme se museli 

rozloučit. V dnešní době nelze fungovat bez učení nových věcí, protože doba nám tyto věci přímo 

přináší… Jak říkala kdysi moje maminka: „ Když člověk nechce, tak je to horší, než když nemůže!“ 
 

Dnes máme hodně zakázek od velkých firem, jako jsou firma COMMSCOPE, dříve TYCO, pro 

kterou děláme už přes deset let, nebo firma GRAMMER. Obchodní vztahy se budují vždy pouze na kvalitě 

a spolehlivosti. Většina práce na montáži je manuální, proto budování jména a kvalit záleží hodně na 

plnění norem a odvedené práci. 
 

Neznamená to, že člověk nemůže růst a budovat svoje jméno ve firmě. Všechno se dá zvládnout a 

naučit se, když je zodpovědnost, vstřícnost a ochota. Za jakoukoliv práci, kterou člověk vykonává, se 

nemá stydět, ale být pyšný na to, že je nejlepší v tom, co dělá. Věřím tomu, že dnes kolektiv, ve kterém 

pracuji já, rád pomůže každému novému pracovníkovi co nejdříve zvládnout určitou práci a pak už je na 

každém, jak ji zdolá a předvede své schopnosti. Jak se říká: „Ve dvou se to lépe táhne!“ A co teprve takhle 

ve skupině? 
 

Věrnost jedné věci, jedné myšlence, jedné osobě, jedné firmě… – byla vždy hodnota, která se nedá 

jen tak získat nebo koupit. Musí se dokázat v činech člověka, ale odměna je vždy sladká… Může být 

pocitová, může být finanční anebo jen slovní… Tak či tak pouze vlastní pocity vedou člověka k té 

nejdůležitější vnitřní spokojenosti. 
 
 

 

Nakonec, když se blíží doba dovolených, tak bych ráda každému popřála, aby si dobře odpočinul, 

prožil co nejvíce nových zážitků, nabrat sílu a energii, aby práce šla od ruky… 
 

Ganna Keyzerová  
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Jak se žije nástrojařům v Číně 
 

Letos v únoru jsem se byl podívat v Číně. 
 

Na tom samo o sobě není nic zvláštního, nebyl jsem tam poprvé ani naposledy. Většinou tam 

jezdím na výstavy kuchyňských spotřebičů, a ty se konají v říjnu a nebo v dubnu, kdy tam je relativně 

teplo. Tentokrát jsem tam byl v únoru. Ne na výstavě, ale přejímat formy, které si u čínské nástrojárny 

objednal náš zákazník. 
 

V únoru je v oblasti Shenghenu průměrná teplota okolo 15 – 16°C. Letos bylo trochu chladněji – 

asi 10 °C. Nic strašného. Ale když jsem přijel do výše zmíněné nástrojárny, zjistil jsem, že tato teplota 

není jenom venku, ale i uvnitř v budovách. Topení tam neexistuje, v rámci šetření se klimatizací netopí 

(pouze v kancelářích pro hosty), a tak jsem s údivem pozoroval konstruktéry, technology, asistentky 

různého druhu, jak sedí u svých počítačů v zimních bundách, na rukou rukavice bez prstů a pilně pracují. 

Podobně to vypadalo i na dílnách. Teplota stejná jako venku a nástrojaři pilně pracovali. Navíc ještě ve 

svém civilním oblečení – žádné jednotné montérky, pracovní boty apod. O bezpečnosti práce se raději 

nezmiňuji, upřímně řečeno, z toho by se náš bezpečák zbláznil! 
 

Co z toho plyne? Buďme rádi, že se máme tak, jak se máme, a buďme rádi za to, co máme. 
 

Malý červík ale někde vzadu hlodá s poznámkou: „Jak dlouho nám to ještě vydrží a budeme za dva 

tři čtyři roky ještě vůbec konkurenceschopní?“ 
 

Petr Bodlák, S&M manager  
 
 
 
 
 
 

Příběh obyčejné věci 

 

Jsem geniálně jednoduchá a jednoduše geniální obyčejná věc… 

 

 V 16. století v Anglii pasáci ovcí objevili v kořenech stromů záhadný černý materiál – grafit – 

který nehoří, ale černí, a tak ho používali k označení svých ovcí.


 Brzy je napadlo obalit odštěpek, který považovali za druh olova, kouskem ovčí kůže, zpevnit 

dřívkem a zkusit tím psát.


 Od roku 1558 mě začnou vyrábět v anglickém Keswicku a kolem roku 1560 mě italský pár 

poprvé truhlářsky opracuje.


 Odtud už byl jen krůček k nápadu vložit tuhu mezi dvě dřevěné půlky a slepit je, což je technika 

používaná dodnes.


 Říká se nám olůvka a o 100 let později nás používá celá Evropa.


 Anglie si však drží na naši výrobu monopol.


 Situace se pro nás změnila v roce 1790, kdy rakouský vynálezce Josef Hardtmuth / 1758 – 1816/ 

smíchal grafitový prášek s jílem a vodou, vypálil v troubě a objevil nejen způsob, jak nás vyrábět, 

ale také jak množstvím jílu je možno regulovat naši tvrdost.


 Od té chvíle se továrny na naši výrobu líhnou jako houby po dešti a každý rok se nás ve světě 

vyrobí přes 14 orlinů! 
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Dočkaly jsme se desítek inovací: 

 

 zpočátku jsme byly oválné nebo kuLatté, ale dostaly jsme šestihranný nebo trojúhelníkový profil, 

abychom se prý nemohly odkutálet


 v roce 1858 přišla na jednu stranu guma


 přibyli nám příbuzní – pastelky s barevnými tuhami, voskovky, akvarelové tužky


 1937 – českobudějovická firma KOH–I–NOOR přichází s českým vynálezem – versatilkou = 

kleštinový držák tuhy sevřený pomocí pružiny, v zadním konci pouzdra je uloženo ořezávátko


 Mnozí vzpomínají na školní léta, kdy sloužila jako foukačka. Střelivem byla např. rýže. /

 

Kdo jsem? 
 

 Setkáte se se mnou na každém kroku – jsem TUŽKA! 


 Svět mnou píše už 460 let! 

 

redakce Občasníku  
 
 

 

Slovakiaring 2017 

 

Dne 15. června 2017 jsem již podruhé navštívil profesionální a univerzální motoristický areál 

SLOVAKIARING. Jízdy na okruhu absolvuji z důvodů vyzkoušet si a vychutnat rychlou jízdu, procvičit si 

techniku a také prožít pocit svobody z jízdy. Krom slovenského okruhu jezdím i do Brna. Chtěl bych 

vyzkoušet i most a třeba se mi někdy poštěstí vyrazit na nějaký německý či rakouský okruh. 
 

Okruh Slovakiaring se nachází necelých 11 km od města Dunajská Streda, kde jsem byl ubytován.  
Rád bych se ve stručnosti zmínil o tomto městě, které rádi navštěvují turisté z České republiky. 
 

Město leží v podunajské rovině, v Trnavském kraji a nachází se uprostřed zemědělsky intenzivně 

využívané oblasti, na spojnici mezi Bratislavou a Komárnem, tzv. Žitném ostrově. Oblast je bohatá na 

strojírenský, cukrovarnický a potravinářský průmysl. Největším lákadlem města je termální park. Pro ty, 

kteří se chtějí osvěžit, jsou k dispozici čtyři vnitřní a šest venkovních bazénů. Děti najdou vyžití v 

dětských bazénech se zábavnými skluzavkami, tobogány a dalším pestrým programem. 
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Na jižním Slovensku doporučuji navštívit i město Komárno, které také stojí za zmínku. Leží zhruba 60 km 

od Dunajské Stredy. 
 

Vlévá se zde Váh do Dunaje a je jedno z nejjižněji a nejníže položených měst na Slovensku. Patří též mezi 

nejúrodnější oblasti Slovenska. Vyskytují se zde přírodní rezervace s množstvím rozmanitých 

živočišných druhů a chráněných rostlinných společenstev. Okres Komárno poskytuje pro turisty 

ubytování v hotelech, penzionech a autokempincích. 
 

Dále je zde turisty hodně navštěvováno vodní dílo Gabčíkovo, tzv. stavba tisíciletí, které v současné době 

plní všechny funkce, pro něž bylo projektováno: národohospodářskou (výroba elektřiny), vodohospodářskou 

(regulace toku, bránění záplavám), rekreační (ve všech směrech). To vše při zachování splavnosti Dunaje. 

Stavbu však provázely takové peripetie, že se jimi musel zabývat i mezinárodní soud v Haagu. 

 

 

Ve stručnosti jsem vám popsal místa, která doporučuji v okolí Dunajské Stredy navštívit. Nyní bych se 

rád zmínil o průběhu dne Okruhový den na SPZkách pro všechny motorkáře a všechny typy motorek. 

Tuto akci pořádá agentura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Popis okruhu + průběh dne na okruhu: 
 

Celková délka okruhu činí 5 922 m. Rozložení tratě je pestré. Najdete tu uměle vybudované horizonty, 

které trati dávají ten správný šmrnc (druhý horizont byl v roce 2014 snížen, protože byl pro auta příliš 

nebezpečný, škoda, ten pocit jste nikde jinde nezažili). Střídají se rychlé úseky na srdce s velmi 

technickou střední části okruhu. Zatáčky často mění svůj poloměr a není jednoduché naučit se správnou 

stopu. Na naučení je tedy slovakáč o něco těžší. Charakteristická je taky velmi široká a velmi dlouhá 

rovinka (je to snad jediný okruh, kde vytočíte šestku se sériovými převody). Dále, převážně u litrových 

motorek při výjezdu z dvanácté zatáčky na rovinku přes uměle vytvořený horizont, dochází k 

nadzvedávání předního kola, což může vést u některých jezdců k pádům, nebo dokonce ke zničení celé 

motorky. Předloni tady jeden jezdec rozpůlil a zničil svého litrového Gixera. Pokud jezdec jede přes tento 

vrchol na plný plyn, což se jezdí, tak je dobré na vrcholu lehce přišlápnout zadní brzdu, aby se přední 

kolo při rychlostech kolem 200 km/hodinu nevzneslo moc do vzduchu. 
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Na začátku dne musí každá motorka a jezdec projít technickou kontrolou před vjezdem na trať. U 

motocyklu a jezdce se kontroluje následující: opotřebení pneumatik a brzdových destiček, zda se rukojeť 

plynu volně vrací do zavřené polohy, těsnost provozních kapalin, olejového filtru a tlumičů, výbava – 

integrální přilba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Před vjezdem na trať se musí jít do učebny. Tam každého učí základy rychlé a bezpečné jízdy na okruhu. 

Tato teorie je povinná každý rok a obsahuje: pravidla jízdy na okruhu a vlajkovou signalizaci, 

bezpečnostní pravidla, držení těla, přenášení váhy a vysedávání, správná aplikace brzd a plynu, správná 

stopa dráhy, nájezd, vrchol a výjezd ze zatáčky…. 

 

Vždy jezdí 3 výkonnostní skupiny. První jízda je za instruktorem ve vláčku, abychom se seznámili s tratí. 

Poté se už jezdí tzv. NAOSTRO, kde se každý snaží vymačkat ze sebe i svého motocyklu maximum. Na 

okruhu jsou v každé zatáčce traťoví komisaři, kteří signalizují pomocí vlajek stav na trati, upozorňují na 

možná nebezpečí v následujícím úseku (nehoda, pád jezdce, snížená přilnavost, déšť, avizují nájezd do 

boxů…). K dispozici je samozřejmě i rychlá záchranná služba s lékařem. 

 

Jízdy na okruzích mi dávají mnoho. Piluji zde svoji techniku (vjezd i výjezd ze zatáček, vysedávání z 

motocyklu, top speed,…). Řazení rychlostí nahoru probíhá bez spojky, mačkání spojky zpomaluje jezdce a 

i mírně ovlivňuje stabilitu motocyklu. Na cílové rovince jsem dosáhl 256km/h, litrové motorky jezdí 

kolem 290 km/h. Z důvodu bezpečnosti na trati (jezdci okolo mě) se mi nepodařilo dosáhnout vyšší 

rychlosti. 

 

Závěrem bych chtěl dodat, že jízda na okruhu je krásná, plná adrenalinu a vzrušení, ale také hodně 

fyzicky i psychicky náročná. 
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Yamaha R6 – moje jízda… 

 

Martin Cihlář  
 
 

 

Tajemství českých rčení 

 

Když používáme rčení, nepřemýšlíme nad jeho významem nebo nad tím, jak vzniklo… 
 

O STO ŠEST 
 

Znamená dělat něco naplno. 
 

V r. 1880 se jeden přítel vsadil s druhým, že do svátku sv. Jana Nepomuckého – 16.května – získá přízeň 
dívky, do které byl zamilovaný. Zbývalo mu 106 dní! 
 

JDI DO HÁJE 
 

Nevinně znějící nadávka v konkurenci vulgárních termínů nikoho nepobouří ani neurazí. 

Dříve ale slovo háj znamenalo hřbitov. 
 
BÝT Z NĚČEHO JELEN 
 

Poukazuje na zmatenost a nedostatek důvtipu. 
 

Za 1. světové války čeští vojáci bojovali v rakousko-uherské armádě po boku Maďarů. 

Ti se při nástupu hlásili: “Jelen!“ – česky „Přítomen!“
 
HOUBY S OCTEM 
 

Ví o něčem houby s octem = neví o dané věci nic. 
 

Původ rčení je v bibli, kde ukřižovanému Ježíši, který trpí žízní, římský voják posměšně podá na kopí 
napíchnutou houbu namočenou v octě, tedy něco, z čeho se nenapije a je úplně k ničemu. 
 

OSLÍ MŮSTEK 
 

V přeneseném významu označení spojení dvou nesouvisejících témat vzniklo v dobách, kdy byla jízda na 
oslu levnější formou jízdy na koni. Osel ale na rozdíl od koně neuměl přejít nebo přeskočit sebemenší 
příkop a všude se musely stavět malé lávky - můstky, aby se jezdec na oslu někam dostal. 
 

redakce Občasníku  
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Vyrovnané účty alias reciprocita 

 

Už od dětství se učíme, že pokud nám někdo něco dá, musíme mu to oplatit. V opačném případě na nás 

druzí pohlížejí jako na někoho, kdo není slušně vychovaný, kdo je nevděčný nebo prospěchář. A možná 

jste od svých malých dětí slyšeli větu: „Táto, mámo, já to udělám, když…“ 

 

Nevědomky se tak učíme tzv. principu reciprocity, který hraje v lidské společnosti významnou roli. Ale není 

jediný. Podle Roberta Cialdiniho, nejcitovanějšího sociálního psychologa současnosti, existuje šest univerzálních 

principů – reciprocita, závazek a důslednost, sociální schválení, oblíbenost, autorita a vzácnost. 

 

 

Je důležité těmto principům rozumět, protože díky tomu se stáváme odolnějšími vůči manipulativním 

pokusům – princip reciprocity bývá často zneužíván. Podíváme se, jak funguje reciprocita: Lidé mají 

tendenci mít vyrovnané účty, ať se jedná o cokoliv. Když od někoho něco dostanou nebo když jim někdo 

prokáže laskavost, oplácejí laskavost laskavostí či pomoc pomocí. 

 

A jelikož nechceme, aby nás lidé odsuzovali, hrajeme tuto hru stále. A jak souvisí reciprocita s 

přesvědčováním a ovlivňováním lidí? Pokud to vyžaduje situace, buďte první, kdo udělá ústupek. Nejlépe ten, 

který vás nejméně „bolí“. A jestliže tomu tak nebude, překonejte svoji přirozenou potřebu revanšovat se. 

Své ústupky však nedarujte, prodávejte je. Budete stále “obchodovat“… 

 

Mlčúchová Renata 

 

Reciprocita / z lat.reciprocus/ = vzájemný, vzájemnost, zásady vzájemného poskytování výhod – jak ty 

mně, tak já tobě ( pozn.red.) 
 
 

 

Pak už se nikdy nic nedalo spravit… 

 

„Vždycky znova a do nepříčetnosti mě nasere, když si uvědomím, že o mém osudu, o posranosti celého 

života rozhodli ti idioti, kteří v roce 1946 volili komunistickou partaj. 

 

Rozhodli dobrovolně, ve svobodných, skutečně svobodných volbách! Jedenačtyřicet procent voličů tehdy 

hlasovalo a odhlasovalo otroctví v ruském područí na kolik generací dopředu. Pak už se nikdy nic nedalo 

spravit, pak už žádné svobodné volby nebyly. Pak už byly jen kriminály, procesy, popravené ženské a 

znova kriminály, pak už byla jen ta obrovská lavina asiatské lži, to smrtící sevření asijského hnoje.“ 

 

Svoji úvahu Zábrana nemilosrdně zakončuje: „Jakékoli vymlouvání a zamezování téhle krutě jednoduché 

skutečnosti znamená úhybné myšlení, lhaní si do kapsy, lež lidí se zkorumpovanou mentalitou, kteří i po 

víc než třicetiletém válení v rudé žumpě si pořád budou hledat nějaké vytáčky že, ono by to bylo bejvalo 

dopadlo blbě, i kdybysme…’ Hovno! Vy a nikdo jiný jste jim pomohli k moci! Vy a nikdo jiný! Voliči 

kandidátky číslo 1 z roku 1946.“ 
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Spousta voličů, jimž básník spílá, se v únoru 1948 tísnila na Staromáku při Gottwaldově projevu. Stáli 

okolo pomníku s ústředním motivem asketické postavy Jana Husa, přičemž skutečný Hus byl otylý a 

plešatý; socha neodpovídá realitě, nýbrž zidealizované představě. 

 

Že Gottwaldovy lži zněly u lživého pomníku, není jen symbolické. Možná spolu obě věci souvisí. 

 

Vážený a milý příteli, 

 

tak nám začalo léto a já doufám, že letos nám to vyjde se setkat, když už to loni nevyšlo. Jinak často na Vás 

vzpomínám, neboť teď je doba různých výročí, bohužel ne vždy dobrých. Včera se připomínala 

komunistická vražda Milady Horákové. Z těch komunistů se obrací žaludek. Správně jste v posledním 

Občasníku napsal, že nacisti a komunisti jsou stejná verbež. 

 

Když ty komunisty člověk slyší, no hrůza. Že nebyly žádné oběti! A co stovky popravených, tisíce vězněných, 

miliony ponižovaných! A bohužel v konci roku 89 se objevilo heslo: „Nejsme jako oni.“ Jak jen toto mohlo 

vzniknout? Kdo to mohl vymyslet? Havlův omyl to byl? Možná to vzniklo z lidské pýchy nebo snad s 

rafinovaným úmyslem? Ale díky tomuto se polistopadové elity a vlastně my všichni odvrátili od přirozené 

spravedlnosti a dalším generacím jsme přenechali špatný vzkaz, že zločin a darebáctví se vyplácí. 

 

V Německu ještě dnes staví před soud skoro stoleté starce, odpovědné za nacistická zvěrstva. Asi ještě máme 

čas, protože jinak budeme JAKO ONI. (dle dramaturga Hynka Pekárka) 

 

Tak jsem před časem narazil na poučný text básníka a překladatele Jana Zábrany. Je z jeho Deníků. 

Přikládám to. Tehdy v tom zmíněném roce 1946 mně byly necelé tři roky a Vy jste ještě na vstup do toho 

světa čekal. Ale nevadí. I tak je to zajímavé. 

 

Taky půjdeme o víkendu na vzpomínku u našeho pomníku Zborováka. Jsme jaksi nezaslouženě hrdí, že ze 

tří vyrobených kusů máme alespoň tady my ten poslední zbylý. Taková naše zajímavost. 

 

Je to na této stránce: http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/blanenska-socha-bojovnika-pripomina-bitvu-u-

zborova-bude-pamatkou-20170428.html 

 
 

 

Klidné léto přeje Vám i celé rodině 

 

Jaromír Kratochvíl  
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A pokud jste nepřispěli do tohoto Občasníku, 
 

věřte, že tento prostor mohl být právě Váš…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pište příště…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Někdy je to v práci opravdu dřina… 
 

Přejeme Vám krásné léto! 
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Zveme Vás do naší podnikové prodejny!
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